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Присудження премій у галузі культури 
Присудження обласних премій [Текст] //Свобода. — 2013. — 27 груд. — 

С. 7.  
Попередній відбір творів та робіт. Надійшло 18 подань на присудження обласних премій 
у галузі культури. 

*** 

Золотнюк, А. Уп’яте нагороджує «Літературний Тернопіль» [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 25 груд. — С. 4 : фотогр. — 
(Вітаємо!).  
Про лауреатів премії журналу «Літературний Тернопіль».  

 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

Вилегжаніна, Т. Кооперація як засіб успішного функціонування 
бібліотек в інформаційному середовищі [Текст] / Т. Вилегжаніна // 
Бібліотечна планета. — 2013. — № 4. — С. 4 — 6. — Бібліогр. : 3 назви. — 
(Колонка головного редактора).  
Про успіхи і проблеми корпоративної діяльності вітчизняних бібліотек. Є приклади такого 
співробітництва й по Тернопільській ОУНБ.  
 

Вилегжаніна, Т. Публічні бібліотеки в культурно-освітньому просторі 
України [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2013. — № 3. — 
С. 4—6 : фотогр. — (Колонка головного редактора).  
Здійснення інноваційних перетворень у бібліотечній справі України. Наведено приклади 
участі Тернопільської ОУНБ у реалізації корпоративних проектів, створенні електронних 
бібліотек тощо.  
 

Віконська, І. Осінній розмай [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 25 жовт. — С. 6. — (Завітайте).  
У Тернопільській ОУНБ відбудеться репрезентація збірок поезій «Пора плодів і квітів» 
Мар’яни Савки та новел «Осиний мед дикий» Ірини Савки. 

 

Герман, Л. Зліт метелика Галини Денеги [Текст] / Л. Герман // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 20 груд. — С. 6. — (Бібліотечні новини).  
Книгу живописця, прозаїка, багаторічної читачки Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки Галини Денеги презентували у цій книгозбірні. 
 

Данилків, І. Унікальна збірка «будителя Галичини» [Текст] / І. Данилків; 
фотогр. авт. // Наш день. — 2013. — 27 листоп. — С. 5 : фотогр.  
До дня народження Маркіяна Шашкевича в Україні вперше видали повне зібрання його 
творів. Унікальну збірку презентували в Тернопільській ОУНБ.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 4. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [17 липня в обласній універсальній науковій 
бібліотеці відбулися літературні читання «Нобелівський лауреат з Бучача», 
приурочені до 125-річчя від дня народження видатного єврейського 
письменника Ш.-Й. Агнона; 24 липня представники духовенства, вчені, 
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громадськість зібралися на засідання «круглого столу» на тему «Хрещення 
Русі: соціокультурні основи та сьогодення духовної традиції»]. 
 

Золотнюк, А. Одіссея Агнона [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації).  
Нещодавно у ДАТО презентували книжку «Литературная одиссея Агнона от Бучача до 
Иерусалима», що заповнила цикл розвідок про цього визначного письменника. Її написав 
Олександр Левченко. Вона доступна в Тернопільській ОУНБ та обласному архіві.  
 

Золотнюк, А. Пора плодів, квітів і меду [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 13 листоп. — С. 6. — (Репрезентації).  
Книжку поезій, зібраних за двадцять років, і збірку оповідань, що охоплюють життя трьох 
поколінь, презентували в Тернопільській ОУНБ. Перша — «Пора плодів і квітів» Мар’яни 
Савки, друга — «Осиний мед дикий» її матері Ірини Савки.  
 

Ковалькова, Т. Унікальне видання [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 6 груд. — С. 6. — (Квадратура «Кола»).  
Про репрезентацію першого повного зібрання творів Маркіяна Шашкевича в Терно-
пільській ОУНБ.  
 

Конкурси та відзнаки Української бібліотечної асоціації [Текст] // 
Бібліотечна планета. — 2013. — № 4. — С. 34—35. — (Події. Факти).  
Перелік переможців конкурсів кращих фахівців і бібліотек відзнаками УБА. 
Тернопільська ОУНБ нагороджена Почесною грамотою УБА за високий рівень та 
багаторічну діяльність зі створення серій бібліографічних покажчиків.  
 

Кричківська, С. Крізь віки предтеча Шевченка звертається до українців 
[Текст] : у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбулася зустріч з Михайлом Шалатою — упорядником першого повного 
зібрання творів Маркіяна Шашкевича / С. Кричківська // Свобода. — 2013. — 
29 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Духовні скарби українців).  
 

Луговська, Н. Барвисті джерела часу [Текст] / Н. Луговська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 22 листоп. — С. 8. — (Імпрези).  
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії розповідає про вечір-портрет до 
75-річчя живописця, літератора, дослідника народного мистецтва Тернопільщини, 
заслуженого майстра народної творчості України Антона Гриба. Захід відбувся 
у читальному залі Тернопільської ОУНБ.  
 

Луків, Н. Дві книги, дві душі [Текст] / Н. Луків // Сводода. — 2013. — 
22 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Зустріч з прекрасним).  
Авторки Мар’яна та її мати Ірина Савки зустрілись із читачами в Тернопільській ОУНБ та 
провели ще дві зустрічі для малят у бібліотеках міста.  

 

Мар’яна Савка. «Тепер знаю, що я — донька письменниці...» 
[Електронний ресурс] / О. Гапочка // 20 хвилин. — Електрон. ст. — Режим 
доступу до ст.: http://20minut.ua/Novyny-Ternopolya/Podii/mar-039-yana-savka-
teper-ya-znayu-sho-ya-donka-pismennici-10299712.html, вільний. — Заголовок 
з екрана. — Мова укр. 
Поетеса Мар’яна Савка та її мати Ірина представили тернополянам збірки поезій і новел. 
Презентація відбулася у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 
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Михайлова, О. Краєзнавчі веб-ресурси регіональних бібліотек на сайті 
Національної історичної бібліотеки України [Текст] / О. Михайлова // 
Бібліотечний вісник. — 2013. — № 6. — С. 16 — 21. — Бібліогр. : 21 назва.  
Стаття знайомить із путівником краєзнавчими веб-ресурсами регіональних бібліотек. 
Його підготували фахівці Національної історичної бібліотеки України. Він забезпечить 
централізований доступ до краєзнавчого контенту на бібліотечних сайтах. Є дані й по 
Тернопільській ОУНБ.  
 

Моліцька, Г. Осяяне славетним ім’ям [Текст] / Г. Моліцька // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 6. — (З бібліотечної полиці).  
Про альбом «Осяяні талантом Соломії», виданий до 55-річчя Тернопільського обласного 
державного музичного училища ім. С. Крушельицької, який можна переглянути 
в Тернопільській ОУНБ.  

 

Моліцька, Г. Титанові духу і слова [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 25 жовт. — С. 5 : фотогр. — (До 200-річчя з дня народжен-
ня Тараса Шевченка).  
Про блог «КроКус» (Крок у світ культури Тернопілля), створений відділом інформації 
Тернопільської ОУНБ. Огляд його змісту, зокрема розділу «Шевченкіана 
Тернопільщини».  
 

Моліцька, Г. У когорті лауреатів наших — дванадцятеро [Текст] : 
уродженці Тернопільщини, удостоєні Національної премії України імені 
Тараса Шевченка / Г. Моліцька, О. Проців // Вільне життя плюс. — 2013. — 
29 листоп. — С. 5. —(До 200-річчя Тараса Шевченка).  
З історії найвищої та найпрестижнішої в Україні творчої відзнаки за вагомий внесок 
у розвиток культури й мистецтва та 12 уродженців Тернопільщини, які стали її 
лауреатами. 
 

Оленич, Л. Бібліографи йдуть у ногу з часом [Текст] / Л. Оленич // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 8. — (А що у вас?).  
 Про обласний семінар бібліографів центральних бібліотек у Тернопільській ОУНБ.  
 

Оленич, Л. Її життя — смолоскип [Текст] / Л. Оленич //Вільне життя 
плюс. — 2013. — 4 жовт. — С. 3. — (Данина пам’яті).  
Про вшанування пам’яті талановитої письменниці, мудрої вчительки, невтомної 
просвітительки Іванни Блажкевич та презентацію бібліографічного покажчика «Іванна 
Блажкевич: її життя — як смолоскип» у Тернопільській ОУНБ.  

 

Осуховська, С. Скульптор двох країн [Текст] / С. Осуховська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 29 листоп. — С. 5. —(Славні імена).  
Про літературно-мистецький вечір «Велике життя великої людини», присвячений 135-
річчю від дня народження нашого славного земляка, відомого скульптора Михайла 
Паращука, в Тернопільській ОУНБ. 
 

Пайонк, М. Його волинськими шляхами [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2013. — 27 груд. — С. 6. — (До 200-річчя Тараса Шевченка).  
У рамках відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в читальному залі 
Тернопільської ОУНБ відбулася зустріч місцевих митців зі студентами, присвячена 
перебуванню Великого Кобзаря на Кременеччині.  
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Пайонк, М. Лунала пісня… [Текст] / М. Пайонк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 4 жовт. — С. 3. — (Репрезентації). 
У переддень Всеукраїнського дня бібліотек у читальному залі Тернопільської ОУНБ 
відбулася презентація книги «Приліт голуба» — відомого тернопільського письменника, 
журналіста, краєзнавця, заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука.  
 

Печена, А. Бібліотека в системі масової комунікації [Текст] / А. Печена // 
Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 10. — С. 12—17. — Бібліогр. : 
25 назв. 
Досліджуються основні тенденції і напрями розвитку бібліотеки як елемента системи 
масової комунікації. Розкриваються особливості трансформації бібліотечної масової 
роботи в сучасних умовах. Згадується й Тернопільська ОУНБ. 
 

Проценко, Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки [Текст] / 
Т. Проценко // Бібліотечна планета. — 2013. — № 3. — С. 10—12 : фотогр. — 
Бібліогр.: 7 назв. — (До Всеукраїнського дня бібліотек)..  
У статті представлено складові іміджу бібліотеки, бібліотекаря та бібліотечної професії 
в різних аспектах. Є приклади цікавих ресурсів на сайті Тернопільської ОУНБ.  
 

Савак, Б. Об’єднані любов’ю до України [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2013. — 18 жовт. — С. 4 : фотогр. — (Тернопільщина 
літературна).  
У Тернопільській міській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрито виставку, 
присвячену письменниці-землячці Іванні Блажкевич, археологу, краєзнавцю, 
мистецтвознавцю Ігореві Ґереті та поету Василеві Ярмушу під назвою «Об’єднані 
любов’ю до України». На відкритті виставки була присутня завідувачка інформаційно-
бібілографічного відділу Тернопільської ОУНБ Лариса Оленич.  

 

Савки презентуватимуть збірку своїх поезій [Текст] // Свобода. — 
2013. — 30 жовт. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Про презентацію двох книг — збірки поезій «Пора плодів і квітів» Мар’яни Савки та 
збірки «Осиний мед дикий» Ірини Савки в Тернопільській ОУНБ.  
 

Содомора, О. Магія предків [Текст] / О. Содомора // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 22 листоп. — С. 3. —(Репрезентації).  
Про творчу зустріч із письменницею, етнографом, фольклористом Лідією Мусіхіною та 
презентацію її книги «Звіролов. Міфологема тваринного світу українців».  
 

Содомора, О. Ольга Кобилянська: відома і незнайома [Текст] / О. Содо-
мора // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 груд. — С. 6. — (Бібліотечні новини).  
З нагоди 150-річчя від дня народження видатної української письменниці Ольги 
Кобилянської в читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулася літературно-музична 
композиція «Ольга Кобилянська: відома і незнайома».  
 

«Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?» [Текст] // Культура 
і життя. — 2013. — 29 листоп. — С. 11 : фотогр..  
У Тернопільській ОУНБ відбулися обласні підсумкові громадські слухання «Сучасна 
бібліотека. Якою ми її бачимо?». 
 

Тимків, Ю. Мар’яна та Ірина Савки потішили Тернопіль літературними но-
винками [Текст] / Ю. Тимків // Наш день. — 2013. — 6 листоп. — С. 13 : фотогр. 
Відома українська поетеса та дитяча письменниця, головний редактор «Видавництва 
Старого Лева» Мар’яна Савка презентувала збірку поезій «Пора плодів і квітів» 
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у Тернопільській ОУНБ. Свою першу книгу «Осиний мед дикий» представила і її мама 
Ірина Савка. Зустріч із читачами також відбулася в міській бібліотеці № 3 для дітей.  
 

Чайківська, Я. Зворушлива лірика Мар’яни та Ірини Савок [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 листоп. — С. 6 : фотогр.  
Письменниця і головний редактор «Видавництва Старого Лева» у Львові Мар’яна Савка 
разом із своєю мамою Іриною презентували свої творчі доробки в Тернопільській ОУНБ 
та у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
 

Шкарабан, М. Ще раз про реформатора сцени [Текст] / М. Шкарабан // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 8 жовт. — С. 6. — (Пам’ять).  
Про бібліографічний покажчик «Лесь Курбас: Поворот до Європи і до самих себе», 
зібраний та впорядкований Тернопільською ОУНБ. Автор наголошує на його 
актуальності, повноті та наповненні.  
 

Яновська, С. Якою ж має бути книгозбірня? [Текст] / С. Яновська; 
фотогр. І. Іванського // Колос. — 2013. — 11 жовт. — С. 3. — (Культура).  
Нещодавно у Заліщицькій центральній бібліотеці відбулися громадські слухання, 
ініційовані Тернопільським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації, 
Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою, Тернопільськими 
обласними бібліотеками для молоді та для дітей. 
 

Будівництво нового приміщення 
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 
Думка громади має бути першочерговою [Текст] // Сводода. — 2013. — 

13 листоп. — С. 3. — (Ініціативи депутата).  
Народний депутат України Олексій Кайда та голова Тернопільської облради Василь 
Хомінець взяли участь у засіданні комітету Верховної Ради України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  
 

Обласний архів повільно, але будується, але от бібліотека — руйнується 
[Текст] // Номер один. — 2013. — 13 листоп. — С. 3.  
Цьогоріч на довгобуд обласної бібліотеки не виділено ні копійки. Депутати в кулуарах 
зізнаються, що все менше надії на її завершення. 
  

Самчук, О. Депутат інформує [Текст] / О. Самчук // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 листоп. — С. 2.  
Про участь народного депутата України Олексія Кайди та голови Тернопільської облради 
Василя Хомінця у засіданні комітету Верховної Ради України з питань будівництва, 
містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Хміляр, Л. Зустріч з молодіжною адміністрацією [Текст] : голова ОДА 
Валентин Хоптян зустрівся з членами громадського дорадчого 
консультативного органу про очільникові облдержадміністрації / Л. Хміляр // 
Свобода. — 2013. — 29 листоп. — С. 2. 
У розмові йшлося і про створення сучасного молодіжного центру на місці довгобуду 
нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
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Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

Зарічний, Р. Книгами від прокурорів поповнилися фонди Тернопільської 
обласної бібліотеки для молоді [Текст] /Р. Зарічний // Вільне життя плюс. — 
2013. — 29 листоп. — С. 4 : фотогр. — (Добрі справи).  
З нагоди Дня прокуратури прокурори проявили ініціативу допомогти обласній бібліотеці 
для молоді поповнити фонди. Зі своїх домашніх бібліотек вони зібрали книги, які можуть 
бути цікавими для сучасної молоді.  
 

Мельник, Я. Книжкова магія від бібліотеки для молоді [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2013. — 2 жовт. — С. 8.  
Святкові заходи з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек в обласній бібліотеці для молоді.  

 

Савка, А. Пекучий попіл [Текст] / А. Савка // Вільне життя плюс. — 
2013. — 4 груд. — С. 6.  
З нагоди пошанування жертв Голодомору 1932 — 1933 рр. в Україні у Тернопільській 
обласній бібліотеці для молоді члени товариства «Просвіта» переглянули відео-реквієм 
«Пекучий попіл», підготовлений Юліаною Мочевус.  
 

Томин, В. Прокуратура зробила неймовірний подарунок [Текст] / 
В. Томин // Свобода. — 2013. — 29 листоп. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Тернопільська обласна бібліотека для молоді поповнилася українською та зарубіжною 
класикою, сучасною та довідковою літературою. Цей подарунок зробили прокурори 
Тернополя. 

 

Чихарівська, С. Для малечі — «бібліоняня» [Текст] / С. Чихарівська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 11 жовт. — С. 8. — (Відлуння свята).  
Творчими зустрічами, цікавими акціями та привабливими пропозиціями для дітей 
і дорослих відзначали Всеукраїнський день бібліотек у Тернопільській обласній бібліотеці 
для молоді. Родзинкою свята стала акція «Стань бібліотекарем на годину».  

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 

Зимненко, А. До книгозбірні — за комп’ютер [Текст] / А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 15 листоп. — С. 1. — (Коротко).  
В обласній бібліотеці для дітей відкрили пункт публічного доступу до Інтернету.  
 

Тимків, Ю. Тернопільський читайко [Текст] : за навчальний рік 
восьмилітній Дмитрик Щирба «подолав» 10 тисяч сторінок прозових книг! / 
Ю. Тимків // Наш день. — 2013. — 9 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Цікаві діти).  
Про третьокласника Тернопільської спеціалізованої школи № 5, його любов до читання 
книжок, відвідування обласної бібліотеки для дітей.  
 

Шеховцова, Т. Бібліотека поповнила свої фонди новими виданнями 
[Текст] / Т. Шеховцова // Свобода. — 2013. — 4 жовт. — С. 2. — (До свята).  
Святкування Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській обласній бібліотеці для 
дітей.  

 

Яскілка, Н. «Світ її любові» [Текст] : [репрезентація буклет-довідки, 
присвяченої В. Семеняк-Штангей в обласній бібліотеці для дітей] / 
Н. Яскілка // Вільне життя плюс. — 2013. — 22 листопада. — С. 6. 
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Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

Вандзеляк, Г. «Галявина Читайлика» стала для первачків яскравою та 
незабутньою [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 27 груд. — С. 8 : 
фотогр. — (Дитяче свято).  
Як організували Свято Читайлика у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  
 

Вандзеляк, Г. Щоб перекладний твір звучав, як оригінал… [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 29 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Творча 
зустріч).  
Про перекладача зі світовим іменем Сергія Ткаченка, творча зустріч з яким на запрошення 
відомих на Тернопіллі літераторів Петра Cороки та Зоряни Замкової відбулася у бібліотеці 
музеї «Літературне Тернопілля».  
 

Кушнірук, О. Місце зустрічі — сучасна бібліотека [Текст] / 
О. Кушнірук // Наш день. — 2013. — 2 жовт. — С. 8 : фотогр.  
Три дні в Тернополі тривав унікальний фестиваль «Бібліофест», який запрошував 
і маленьких, і дорослих читачів у бібліотеки. В бібліотеці № 3 для дітей у рамках 
фестивалю відбулася зустріч з відомим українським поетом Романом Скибою.  
 

Малецька, Л. Поповнення фондів [Текст] / Г. Малецька // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 30 жовт. — С. 7. — (Бібліотечні новини).  
Краєзнавець і письменник Богдан Мельничук передав низку творів власного авторства, 
літературу з приватної колекції міській бібліотеці 4 для дітей та бібліотеці № 8 для 
дорослих.  
 

Савчук, Г. «Творче сузір’я Підгаєччини» представило творчість двох 
Ольг [Текст] / Г. Савчук // Сводода. — 2013. — 15 листоп. — С. 8. — (На 
крилах мистецтва).  
У Підгаєцькій ЦБ триває цикл презентацій під назвою «Творче сузір’я Підгаєччини». 
Днями відбулася презентація творчих робіт Ольги Карої та поетеси Ольги Давосир.  
 

Семеняк, В. Бібліотечний фестиваль скликає друзів [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2013. — 4 жовт. — С. 8: фотогр. — (На книжковому святі). 
Про цьогорічний «Бібліофест» та тих, хто отримав нагороди.  

 

Тимків, Ю. На марафон «Тату, почитай» прийшов лише… один батько 
[Текст] / Ю. Тимків // Наш день. — 2013. — 13 листоп. — С. 8 : фотогр.  
Кілька десятків тернопільських малят зібралися в бібліотеці № 5 для дітей, щоб 
звернутися до своїх татусів із проханням приділяти їм більше часу. Марафон «Тату, 
почитай» відбувався в рамках всеукраїнської ініціативи «Додай читання».  
 

Федечко, М. Збараж [Текст] / М. Федечко // Вільне життя плюс. — 
2013. —15 листоп. — С. 1. — (З потоку новин).  
У читальному залі центральної бібліотеки провели зустріч із поетесою Марією Назар.  
 

Федечко, М. Монастириська [Текст] / М. Федечко // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 15 листоп. — С. 1. — (З потоку новин).  
У читальному залі центральної бібліотеки презентували книгу лікаря Є. Бойчука «Життя, 
здоров’я і довголіття людини».  
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Чайківська, Я. Гноми, мушкетери, принцеси на «Бібліофесті III» [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 2 жовт. — С. 8 : фотогр. — 
(АРТ).  
Про те, як проходив у Тернополі «Бібліофест III» та нові бібліотечні ініціативи 
в бібліотеках міста.  

 

Чепіга, І. «Нобелівська премія — українська проекція» [Текст] / І. Чепіга // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 30 жовт. — С. 12.  
Експонати з колекції тернополянина Юрія Ковалькова за назвою «Нобелівська премія — 
українська проекція» виставлені у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля».  

 

Шот, М. «Рости, моє деревце, з міцного коріння» [Текст] / М. Шот // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Роде наш 
красний) 
Про тернопільську письменницю Ірину Мацько, яка нині працює бібліотекарем 
Тернопільської центральної бібліотеки для дітей, її захоплення та творчість.  

 

Інші бібліотеки  
 

Білик, І. Здійснилась мрія джуринської бібліотеки [Текст] / І. Білик // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 18 груд. — С. 11. — (Новини із книгозбірні).  
Відкриття інтернет-центру в бібліотеці с. Джурин Чортківського району.  
 

Войтухів, М. Якою є бібліотека сьогодення? [Текст] / М. Войтухів // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 4 жовт. — С. 8. — (Читаємо, радимо, дискутуємо).  
У Борщівській центральній бібліотеці відбулося свято книги, в рамках якого було 
громадське слухання «Бібліотека нашої громади. Якою ми її бачимо?»  

 

Гулькевич, К. Чи потрібна Микулинцям книгозбірня? [Текст] / 
К. Гулькевич // Вільне життя плюс. — 2013. — 4 жовт. — С. 1. — (Тривожна 
тема).  
Про громадські слухання на тему «Бібліотека — центр спілкування», спрямовані проти 
закриття Микулинецької бібліотеки.  
 

Джумага, О. «Живуть, Тарасе, поміж нас і голос твій, і слово…» [Текст] 
О. Джумага, Н. Ємчук // Свобода. — 2013. — 20 груд. — С. 8. — (До 200-
ліття Великого Кобзаря).  
Бібліотекарі Заліщицького агроколеджу працюють над науковими розвідками маловідо-
мих сторінок життєдіяльності Великого Кобзаря, однією з яких є Шевченко-книголюб.  

 

Маньовська, В. І бібліотека, і християнська етика [Текст] / І. Маньовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 29 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Знайомство).  
Про завідувачку сільської бібліотеки у Влащинцях, що на Лановеччині, Зою Волянюк.  
 

Обрати професію допомагає… інтернет [Текст] // Свобода. — 2013. — 
8 листоп. — С. 7 : фотогр. — (Зайнятість).  
У рамках проекту «Бібліоміст» Шумська центральна районна бібліотека спільно з фахівцями 
райцентру зайнятості провели профорієнтаційний захід «Моя професія — моє майбутнє».  
 

Тракало, О. Пом’янули молитвою священика-патріота [Текст] / О. Тра-
кало // Свобода. — 2013. — 13 груд. — С. 5 : фотогр. — (Наші незабутні).  
У селі Лисівцях на Заліщанщині відбувся реквієм пам’яті, присвячений 105-й річниці від 
дня народження священика Петра Пастуха та його родині. Ініціатор та організатор 
заходу — завідувачка сільської бібліотеки Віра Головацька.  
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Федик, Я. Отака ще недавня історія! [Текст] : 20 років від часу 
встановлення пам’ятника Т. Шевченку в Козовій / Я. Федик // Слово 
Просвіти. — 2013. — 7 — 13 листоп. — С. 7 : фотогр.  
Згадується Козівська бібліотека, працівники якої творчо співпрацювали з Товариством 
української мови ім. Т. Г. Шевченка.  
 

Щоб старенькі не почувалися покинутими…[Текст] / фотогр. 
М. Коломійчука // Наш день. — 2013. — 6 листоп. — С. 4.  
Справжнє свято у рамках проекту влаштували для мешканців Лановецького 
територіального центру соціального обслуговування працівники центральної бібліотеки. 
Цей проект «Подолати відчуття соціальної ізоляції», висунутий Лановецькою 
центральною бібліотекою на конкурс центру гуманістичних технологій «Алахар» 
і програми «Бібліоміст». 

 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Брик, А. «Ми хочемо вільно творити» [Текст] / А. Брик // Наш день. — 
2013. — 11 груд. — С. 8 : фотогр. — (Культура).  
Про незалежну арт-групу «Сновиди», перші кроки у творчості, цікаві проекти та 
підтримку тих, хто сьогодні на барикадах Євромайдану. Свої талановиті роботи вони 
представили на виставці в обласному краєзнавчому музеї.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013р.] /підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 4. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [20 травня врочистою академією «Сторінкам 
історії поклін» в обласній філармонії вшанували 100-річчя Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею]; [30 травня в обласному краєзнавчому музеї 
відбувся творчий вечір «Від народження до сьогодні», присвячений 35-річчю 
літераторки, бібліотекаря та громадської діячки Ірини Мацко]. 

 

Золотнюк, А. Рух форми у тривимірному світі [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 29 листоп. — С. 8 : фотогр. — 
(Репрезентації).  
Народжений у Тернополі, а тепер лондонський скульптор Микола Солонер, представив 
репродукції своїх робіт на виставці в обласному краєзнавчому музеї.  
 

Золотнюк, А. Щоб вільно творити [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 6. — (Позиція).  
Незалежна арт-група «Сновиди» представила свій проект «Присутність» на підтримку 
Євромайдану в обласному краєзнавчому музеї.  
 

Костюк, С. Бордуляк «надійшов» [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 3. — (Вістки з краєзнавчого).  
Про передачу родичами «метрового» фотопортрета Тимотея Бордуляка Тернопільському 
обласному краєзнавчому музею.  

 

Костюк, С. Грані таланту [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 1 листоп. — С. 2. — (Вістки з краєзнавчого). 
Переглянути виставку фондових матеріалів «Творчі русла Миколи Бездільного» можна 
в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  
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Костюк, С. Завесніла осінь [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 
2013. — 1 листоп. — С. 2. — (Вістки з краєзнавчого). 
Відомий письменник, краєзнавець, заслужений діяч мистецтв України Богдан Мельничук 
передав у фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею дев’ять томів 
флористичної літератури та підшивки часописів.  
  

Костюк, С. Наукове обговорення [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 5. — (Вісті з музею).  
Всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію «Історичні віхи національного 
державотворення» проведено у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  
 

Костюк, С. Перша ніч [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2013. 
— 1 листоп. — С. 2. — (Вістки з краєзнавчого ).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї вперше за століття відбулася нічна 
зустріч. Студенти вишів Тернополя в рамках освітнього заходу «Студентська доба — 
2013» провели «ніч» у відділі стародавньої історії, ставши учасниками екскурсії-тренінгу.  
 

Костюк, С. Поштова Шевченкіана [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 5. — (Вісті з музею). 
Заслужений художник України Ярослав Омелян виготовив серію поштових конвертів «До 
200-річчя з дня народження Тараса Шевченка». П’ять різновидів він подарував 
Тернопільському обласному краєзнавчому музею.  
 

Костюк, С. Реколекції перекладача [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 3. — (Вістки з краєзнавчого).  
На Покрову перекладач Юрій Кобильник у Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї провів годину духовного спілкування зі школярами, бібліотекарями, музейниками, 
інтелігенцією,репрезентуючи власну працю «Святий Теодор Студит — Послання 
монахам».  

 

Костюк, С. Сила волі Коновальця [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 3. — (Вістки з краєзнавчого).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї репрезентовано книжгу Ігоря 
Дерев’яного (м. Львів) «Сила волі. Євген Коновалець».  

 

Костюк, С. Слухають очі, душа бачить [Текст] / С. Костюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 2. — (Вістки з краєзнавчого). 
Про проведення в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї обласного етапу 
Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями 
«Барви життя». Доклалися до нього працівники обласного методичного центру народної 
творчості.  
 

Луків, Н. У книзі відродились забуті імена [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2013. — 15 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Презентації).  
У приміщенні обласного краєзнавчого музею відбулася презентація бібліографічного 
покажчика праць Богдана Головина.  
 

Чайківська, Я. Художники створили єдиний мистецький простір [Текст] / Я. 
Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 11 груд. — С. 6 : фотогр. — (АРТ).  
Незалежна арт-група «Сновиди» власними зусиллями організувала мистецький проект 
«Присутність». Більше 50 художників краю та інших областей об’єдналися, аби показати 
всім, що творчі люди вміють знаходити спільну мову, компроміс і при цьому робити 
корисні для суспільства справи. Виставка відбулася у виставковій залі обласного 
краєзнавчого музею.  
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Тернопільський обласний художній музей 
За віддане служіння національній ідеї [Текст] // Свобода. — 2013. — 

18 груд. — С. 2. — (Нагороди).  
Директора Денисівського краєзнавчого музею Богдана Савака нагородили грамотою 
Тернопільської обласної ради. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї Богдан 
Савак презентував свою книгу «Мої друзі та знайомі: спогади, розповіді».  
 

Золотнюк, А. Дивував та дивує [Текст] / А. Золотнюк //Вільне життя 
плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Репрезентації).  
Багатогранність таланту заслуженого майстра народної творчості Антона Гриба 
представили на його персональній виставці, що відкрилася в обласному художньому 
музеї.  
 

Золотнюк, А. Другий візит Новаківського [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Експозиції).  
Картини Олекси Новаківського репрезентували в обласному художньому музеї. Виставку 
представив пряшівчанин, словацький культурний діяч, учений Микола Мушинка.  
 

Золотнюк, А. Творчий розмай [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. —2 жовт. — С. 11. — (Експозиції).  
В обласному художньому музеї на виставці «Традиційне народне мистецтво 
Тернопільщини» представлено більше трьохсот робіт. Виконали їх майстри області й учні 
школи народних ремесел.  
 

Тхорик, P. «Час мистецтва — час добра!» [Текст] / Р. Тхорик // Свобода. — 
2013. — 27 груд. — С. 3 : фотогр. — (Благодійний аукціон).  
У Тернопільському обласному художньому музеї відбувся благодійний аукціон «Час 
мистецтва — час добра!».  
 

Шот, М. Новаківський із колекції Мушинки [Текст] : у Тернополі 
відкрили експозицію видатного художника / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2013. — 21 груд. — С. 18 : фотогр.  
В обласному художньому музеї експонують понад 50 живописних і графічних робіт 
видатного майстра пензля Олекси Новаківського з колекції академіка НАН України, 
професора Миколи Мушинки зі словацького Пряшева.  
 

Юрса, Г. У двох книжечках — усе життя [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя плюс. — 2013. —22 листоп. — С. 2 : фотогр. — (Славні земляки).  
Наш земляк, краєзнавець, журналіст, педагог, громадський діяч Богдан Головин розмістив 
плоди своєї майже 65-літньої діяльності у двох бібліографічних покажчиках. Презентація 
другої частини покажчика відбулася в обласному краєзнавчому музеї.  

 

 
Кременецький обласний комунальний  

 літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького 
 

Кащук, В. Творчі зустрічі на землі Кременецькій [Текст] /В. Кащук // 
Свобода. — 2013. — 25 жовт. — С. 8. — (Діалог двох культур).  
Програма та основні заходи IX Міжнародних українсько-польських культурно-
мистецьких зустрічей «Діалог двох культур».  
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Обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей  
Володимира Гнатюка, с. Велеснів  

 

Клим’юк, М. Академік Гнатюк завжди з нами [Текст] / М. Клим’юк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 4 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Добра слава).  
Про двох відомих людей, які все своє життя присвятили вивченню і популяризації 
творчого доробку світової слави дослідника української культури Володимира Гнатюка. 
Це — словацький вчений-гнатюкознавець Микола Мушинка та директор обласного 
комунального етнографічно-меморіального музею в селі Велесневі Монастириського 
району Остап Черемшинський.  

 

Черемшинський, О. Гірської орлиці політ [Текст] / О. Черемшинський , 
Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2013. — 20 груд. — С. 5. — 
(Славетні українці).  
Про видатну українську письменницю Ольгу Кобилянську та її дружбу і співпрацю на 
ниві рідної культури з нашим земляком, етнографом, фольклористом Володимиром 
Гнатюком. Заходи на честь ювілею письмннниці у Велеснівському комунальному 
етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка.  
 

Черемшинський, О. І знову нові експонати [Текст] / О. Черемшинський // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 листоп. — С. 6. — (У дарунок музею). 
Івано-франківський історик, заслужений працівник культури України, почесний 
краєзнавець України Петро Арсенич подарував Велеснівському комунальному 
етнографічно-меморіальному музею Володимира Гнатюка унікальні книги, яким понад 
100 років.  
 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого, м. Бережани 
Федечко, М. Як жити в щасті і в радості [Текст] / М. Федечко // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 25 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Одним абзацом).  
Нещодавно музей Б. Лепкого в Бережанах зібрав шанувальників творчості письменника, 
автора низки популярних книг Ярослава Дочинця.  
 

Інші музеї 
 

Головин, Б. Богданові Саваку — 65! [Текст] // Свобода. — 2013. — 
11 груд. — С. 3 : фотогр.  
Про справжнього патріота України, директора Денисівського краєзнавчого музею Богдана 
Савака. До 65-річчя від дня народження.  

 

Гордійчук, М. «200 кроків до Тараса Шевченка» [Текст] / М. Гордій-
чук // Голос України.— 2013. — 4 жовт. — С.9. — (До ювілею).  
Так називається проект, що нині реалізується в Бережанському краєзнавчому музеї на 
відзначення 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка.  

 

200 кроків до Шевченка [Текст] // Сільські вісті. — 2013. — 17 жовт. — 
С. 3. — (На зв’язку — Тернопільщина). 
Бережанський краєзнавчий музей в рамках акції «200 кроків до Шевченка» видрукував 
200 поштових листівок із офіційним логотипом святкування ювілею Кобзаря, автором 
якого є місцевий художник Олег Шупляк.  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013р.] /підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 4. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [16 червня у навчально-виховному комплексі 
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в с. Велика Іловиця Шумського району відкрито літературно-меморіальний 
музей відомого земляка, поета, співзасновника і очільника обласної 
письменницької організації, громадсько-політичного діяча Георгія Петрука-
Попика (1939 — 2006)]. 

 

Зінчук, Л. Роман Смик: патріот, подвижник, меценат [Текст] / Л. Зінчук // 
Свобода. — 2013. — 18 жовт. — С. 8: фотогр. 
У Бережанському музеї книги відбувся літературно-мистецький вечір «Життя, віддане 
Україні», присвячений 95-річчу від дня народження доктора Романа Смика.  
 

Поштову листівку відправили навіть в Антарктиду [Текст] : 
Бережанський слід у відзначенні 200-річчя Тараса Шевченка // Свобода. — 
2013. — 23 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Вісточки з Бережан).  
Про проект «Розкажи світу про Тараса Шевченка», який спільно реалізують Бережанський 
районний краєзнавчий музей та громадські організації міста.  
 

Пришляк, О. Івана Мердака не стало у перший день зелених свят 
[Текст] / О. Пришляк // Свобода. — 2013. — 27 листоп. — С. 5 : фотогр. — 
(Пам’яті митця). 
Творчий портрет скульптора-філософа, члена Національної спілки художників України 
Івана Мердака, відкриття садиби-музею талановитого митця в урочищі Бичова 
Монастириського району.  
 

Савак, Б. Відзначили ювілей Ігоря Ґерети [Текст] / Б. Савак // Свобода. — 
2013. — 18 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Наші незабутні).  
У Денисівському краєзнавчому музеї за участю учнів і вчителів місцевої школи, 
громадськості села та гостей відбулось урочисте відкриття виставки, присвяченої 
ювілейним роковинам нашого видатного земляка Ігоря Ґерети.  
 

Савак, Б. І на Тернопіллі є люди, закохані в море [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2013. — 20 груд. — С. 8 : фотогр. — (Презентація).  
У Денисівському краєзнавчому музеї,що на Козівщині, відбулася презентація науково-
популярної книги «Протичовновий корвет «Тернопіль» за участю співавтора, працівника 
ДАТО Ігоря Крочака. 
  

Томин, В. Лемківський музей працюватиме цілий рік [Текст] / В. Томин // 
Свобода. — 2013. — 27 листоп. — С. 2. —(Пульс: новини краю).  
Музейний комплекс «Лемківське село» у м. Монастириськах відкриють для цілорічного 
відвідування туристів. 
 

Українсько-польська зустріч [Текст] // Свобода. — 2013. — 2 жовт. — 
С. 3 : фотогр. — (Дружимо).  
У Бережанському краєзнавчому музеї відбулася зустріч з есеїсткою, перекладачкою та 
редакторкою Наталкою Римською, а також презентація мемуарних книжок Анджея Хцюка 
«Атлантида» і «Місяцева земля».  
 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Безпалько, М. Найстаріший Дід Мороз України Михайло Безпалько 

розповів секрети ремесла [Текст] : [інтерв’ю з актором Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 
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Михайлом Безпальком ] / спілкувалась Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 
25 груд. — С. 12 : фотогр.  
Про 75-річного актора Михайла Безпалька, який ось уже 56 років перевтілюється у Діда 
Мороза, а останні 15 ще й грає святого Миколая.  
 

Кармелюк, М. У театрі — прем’єра [Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. — 
2013. — 6 — 7 листоп. — С. 2.  
Прем’єру оперети «Шаріка, або Кохання січового стрільця» представили на суд глядача 
актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театруі 
ім. Т. Г. Шевченка.  
 

Красуляк, І. Тягне на романтику [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2013. — 7 — 14 листоп. — Тернопільські новини. — С. 14.  
Виставу «Шаріка, або Кохання січового стрільця» поставив відомий львівський режисер, 
народний артист України Федір Стригун.  
 

Левицька, Л. Шаріка співатиме про кохання [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2013. — 2 листоп. — С. 15. 
Романтична оперета Ярослава Барнича «Шаріка, або Кохання січового стрільця» оживе на 
сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка на початку листопада. Режисер-постановник — народний артист 
України Федір Стригун зі Львівського театру імені Марії Заньковецької.  
 

Мельничук, Б. Мельпомена вшанувала переможців [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2013. —13 листоп. — С. 7. — (Вітаємо).  
На другому регіональному фестивалі театрального мистецтва «На краю осені з 
Мельпоменою» (м. Хмельницький) дипломом переможця в номінації «Краща вистава 
фестивалю» відзначено Тернопільський академічний обласний український драматичний 
театр ім. Т. Г. Шевченка за виставу «За крок до тебе» Миколи Коляди.  
 

Мельничук, Б. Мельпомена вшанувала переможців [Текст] / Б. Мельничук // 
Свобода. — 2013. — 8 листоп. — С. 8.  
Диплом переможця ІІ регіонального фестивалю театрального мистецтва «На краю осені 
з Мельпоменою» (м. Хмельницьк) у номінації «Краща вистава фестивалю» відзначено 
Тернопільський академічний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка за 
виставу «За крок до тебе» Миколи Коляди. Режисер-постановник — народний артист 
України Олег Мосійчук. 
  

Попович, Ж. У Тернополі вперше закохався січовий стрілець [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 6 листоп. — С. [15] : фотогр.  
Про прем’єру романтичної оперети Ярослава Барнича «Шаріка, або Кохання січового 
стрільця» та неоднозначні враження від неї.  

 

Рік тому пішла за лаштунки життя неперевершена Євдокія Бобровська 
[Текст] // Номер один. — 2013. — 20 листоп. — С. 2 : фотогр.  
Про заслужену артистку України Євдокію Бобровську, створені нею неперевершені 
образи на сцені та спогади акторів про неї.  
 

Садовська, Г. Він творив пісні, шо вважались народними [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 8 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(Повернуте ім’я).  
Про композитора романтичної оперети «Шаріка, або Кохання січового стрільця» Ярослава 
Барнича та враження тернополян від її прем’ри в Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка.  
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Садовська, Г. Федір Стригун: «Більших романтиків у нашій історії не 
було» [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 30 жовт. — 
С. 6 : фотогр. — (Тернопільські театральні вечори).  
Про чергову в цьому сезоні прем’єру — музичну виставу «Шаріка, або Кохання січового 
стрільця» Ярослава Барнича. Постановку здійснив художній керівник заньківчан, лауреат 
Національної премії ім. Тараса Шевченка, народний артист України Федір Стригун.  
 

Сачко, І. Актор з душею козака [Текст] : заслуженому артисту 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім.Т. Г. Шевченка Ігорю Сачку виповнюється 55 років [інтерв’ю з артистом] / 
Ж Попович // Номер один. — 2013. — 2 жовт. — С. 15 : фотогр.  

 

Сачко, І. Ігор Сачко: « Я нині — у човні без весел…» [Текст] : третього 
жовтня відомому тернопільському актору — 55 років : [інтерв’ю з актором 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка, заслуженим артистом України Ігорем Сачком] / М. Юхно-
Лучка //Нова Тернопільська газета. —2013. — 2 — 8 жовт. — С. 5 : фотогр.  

 

Собуцька, В. Федір Стригун: «Більших романтиків, ніж Січові стрільці, 
не було. Це юність нашої нації» [Текст] / В. Собуцька; фотогр. Т. Іванківа // 
Наш день. — 2013. — 6 листоп. — С. 8 : фотогр.  
Нова прем’єра в постановці маститого й улюбленого тернополянами режисера. 

  

«Тернопільські театральні вечори’ 2013» [Текст] : [програма фестивалю] // 
Нова Тернопільська газета. — 2013. — 13 — 19 листоп. — С. 7.  

 

Томин, В. Гран-прі на театральному фестивалі [Текст] / В. Томин // 
Свобода. — 2013. — 13 листоп. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Гран-прі другого регіонального фестивалю «На краю осені з Мельпоменою» виграв 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка. 
Фестиваль відбувся у Хмельницьку. 

 

Чайківська, Я. «Шаріка» — незвичний погляд на життя Січових стрільців 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 листоп. — С. 6 : 
фотогр.  
Огляд нової оперети Ярослава Барнича «Шаріка» на сцені нашого театру.  

 

Чубата, Д. Дуся, яку зустрічали стоячи [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 22 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Незабутні).  
Про улюбленицю тернопільської публіки, зіграні ролі, заслужену артистку України 
Євдокію Бобровську, яка рік тому відійшла у вічність.  

 

Шот, М. У Тернопіль повернулася Шаріка [Текст] : тут відновили 
оперету «Про серця біль вам розкажу», глядачів якої фашисти розстріляли 
в 1943-му / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 7 груд. — С. 19 : фотогр.  
Про виставу «Шаріка», представлену в програмі Всеукраїнського фестивалю 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют».  

 

«Тернопільські театральні вечори. Дебют» 
Вандзеляк, Г. Тернопіль — столиця театральної сцени [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2013. — 22 листоп. — С. 8. — (Театральні вечори).  
18 листопада у Тернопільському академічному обласному українському драматичному 
театрі ім. Т.Г. Шевченка урочисто відкрили ХІ Всеукраїнський фестиваль молодої 
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режисури «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Компетентне журі визначить 
кращих у певній категорії.  
 

Ведуть свої дебати [Текст] // 20 хвилин. — 2013. — 13 —14 листоп. — С. 1.  
На фестивалі молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. Дебют» представлять 
свої роботи молоді режисери з Тернополя, Львова, Коломиї, Луцька, Хмельницького та 
Полтави.  

 

Визначено переможців Всеукраїнського фестивалю молодої режисури 
[Текст] // Свобода. — 2013. — 29 листоп. — С. 8. — (Театральні вечори).  
Про склад журі ХІ Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют», 
відзначення найкращих у номінаціях.  
 

Кармелюк, М. Люди виходили з театру в сльозах [Текст] / М. Кармелюк // 
RIA плюс. — 2013. — 27 листоп. — С. 8 : фотогр.  
Про різнопланові вистави, які представили молоді режисери на фестивалі «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют». Головну відзнаку отримали львівські «заньківчани». Друге 
місце посіли режисери з Тернополя та Полтави.  
 

Квітковська, Н. До нас їдуть… дебютанти! [Текст] / Н. Квітковська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 15 листоп. — С. 8. — (Тернопільські 
театральні вечори).  
Із 18 до 24 листопада на сцені Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка буде поставлено 7 робіт молодих і талановитих 
режисерів.  
 

Мельничук, Б. Умілі веслярі у морі сміхової стихії [Текст] / Б. Мельничук // 
Голос України. — 2013. — 7 груд. — С. 30 : фотогр.  
Автор статті зосередив свою увагу на виставі Хмельницького муздрамтеатру 
ім. М. Старицького «Стрибок у постіль» за п’єсою французького драматурга Марселя 
Мітуа, представлену на фестивалі «Тернопільскі театральні вечори. Дебют». Він аналізує 
слабкі та сильні ролі акторів, їхнє прагнення до пошуку нетрадиційних рішень, 
підвищення майстерності.  

 

Попович, Ж. Тернопіль і «Театральні вечори» підкорила «Катерина» та 
«горобчик Парижа» [Текст] : сім днів, як сім нот, тривав Всеукраїнський 
театральний фестиваль / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 27 листоп. — 
С. [15].  
Про підведення підсумків фестивалю, зіграні вистави, хорошу акторську гру, гарну 
сценографію та нагородження найкращих.  

 

Садовська, Г. Дивограй краси і любові подарувала глядачам нова прем’єра 
шевченківців [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 листоп. — 
С. 6 : фотогр. — (Тернопільські театральні вечори).  
Авторка статті вдячна режисеру-постановнику Федору Стригуну та акторам театру за 
виставу, в якій комфортно всім.  

 

Садовська, Г. Фестиваль, що повернув надію [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Тернопільські 
театральні вечори).  
Аналіз семи вистав різних за тематикою, якістю, стилістикою, якими запам’ятався 
ХІ фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» та тих, хто отримав головні 
дипломи.  
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Собуцька, В. На кону — і радощі, й печалі [Текст] : 11-й фестиваль 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют» таки відбувся. Усупереч обставинам / 
В. Собуцька // Наш день. — 2013. —27 листоп. — С. 7 : фотогр. — (Культура).  
Авторка статті аналізує акторські роботи, показані театрами-учасниками фестивалю, 
наголошує на особливостях акторської гри, підводить підсумки фестивалю, вказує на 
недоліки.  
 

Чайківська, Я. Відкриттям «Тернопільських театральних вечорів» стала 
вистава «Катерина» [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 
4 груд. — С. 6 : фотогр. — (АРТ ).  
Про програму фестивалю, враження від нього та найбільш вдалі вистави.  
 

Шот, М. «Пристань розбитих кораблів» стала мистецькою надією 
[Текст] : фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. 
Дебют» зібрав численну аудиторію / М. Шот // Урядовий кур’рєр. — 2013. — 
24 груд. — С. 11 : фотогр.  
 

Юхно, П. «Тернопільські театральні вечори», особливі, бо вічно молоді 
[Текст] / П. Юхно // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 27 листоп.—
3 груд. — С. 9.  
Про тих, хто отримав нагороди на ХІ Всеукраїнському фестивалі «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют».  

 
 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
 

Волянюк, Н. На зустріч з Івасиком-Телесиком [Текст] / Н. Волянюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 1 : фотогр. — (Прем’єра).  
Про прем’єру вистави «Івасик-Телесик» на сцені Тернопільського академічного обласного 
театру актора і ляльки. 

 

Аматорські театри 
Семеняк, В. Особлива нагорода особливій людині [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2013. — 6 груд. — С. 8 : фотогр. — (Приємно повідомити).  
Про Ольгу Іванівну Матвієвську — заслуженого працівника освіти України, художнього 
керівника, режисера народного театру «Дивосвіт» ЗОШ № 22.  
 

Чубата, Д. Щасливі творці краси [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 25 жовт. — С. 1. — (Обрії «Просвіти»). 
Єдиний в Україні народний шкільний театр «Дивосвіт» ЗОШ № 22 презентував 
театральну виставу «Скарби Довбуша».  

 

Штангей, В. Не перестає дивувати «Дивосвіт» [Текст] / В. Штангей // 
Свобода. — 2013. — 18 жовт. — С. 8. — (Театральна прем’єра).  
Незвичний сюжет запропонували автори п’єси (Світлана Львівська та Богдан Мельничук) 
у сучасній казковій виставі «Скарби Довбуша», котру талановито відтворили на сцені юні 
актори відомого в нашому місті народного художнього театру «Дивосвіт».  
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Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

 «Вечори на хуторі біля Диканьки» [Текст] // Свобода. — 2013. — 4 груд. — 
С. 5. — (Наш анонс).  
Тернопільська обласна філармонія запрошує на музично-хореографічне дійство «Вечори 
на хуторі біля Диканьки» за мотивами творів М. Гоголя.  
 

Данилків, І. У Тернополі виступить переможець конкурсу Монтсерат 
Кабальє [Текст] // Наш день. — 2013. — 2 жовт. — С. 8 : фотогр.  
До Міжнародного дня музики обласна філармонія підготувала тернополянам чудовий 
подарунок — концерт симфонічного оркестру під керівництвом Мирослава Кріля. А солістом 
запросили столичного оперного співака, народного артиста України Сергія Магеру.  

 

Деркач, З. Тернопільському симфонічному — десять років! [Текст] / 
З. Деркач // Свобода. — 2013. — 15 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Музика вічна).  
Засновник та перший художній керівник, головний диригент колективу, нині заслужений 
діяч мистецтв України Мирослав Кріль розповідає про симфонічний оркестр 
Тернопільської обласної філармонії.  

 

Дмитрук, Г. Лицарю духу — спогад і пісня [Текст] // Г. Дмитрук // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 4 жовт. — С. 3. — (У вінок пам’яті). 
У 75-й день народження світлої пам’яті Ігоря Герети в обласній філармонії відбувся 
ювілейний вечір «Лицар духу».  

 

Дмитрух, Г. Листопад талантів [Текст] / Г. Дмитрух // Вільне життя 
плюс. — 2013. —22 листоп. — С. 5. — (Вечори у філармонії).  
Традиційна вже програма «Листопад талантів» відбулася в Тернопільській обласній 
філармонії. Її створили артисти Чернівецької та нашої обласної філармонії.  

 

Іваненко, Є. Лепкому присвячено [Текст] / Є. Іваненко // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 25 груд. — С. 2. — (Що? Де? Коли?).  
В обласній філармонії відбувся вечір, присвячений 141-й річниці від дня народження 
великого сина України Богдана Лепкого.  

 

Садовська, Г. Так гарно музика звучала [Текст] / Г. Садовська //Вільне 
життя плюс. — 2013. — 11 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Вечори у філармонії).  
З нагоди Міжнародного дня музики в обласній філармонії грав симфонічний оркестр та 
співав народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, соліст 
Національної опери Сергій Магера.  

 

Садовська, Г. Цвіт «Калини» з берегів Дніпра [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 4 груд. — С. 6 : фотогр. — (Вечори 
у філармонії).  
У Тернопільській обласній філармонії тішив глядачів своїм високим мистецтвом знаний 
колектив — Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» 
(м. Київ). 
  

Чайківська, Я. Гоголівські «Вечори…» нагадали, що свято наближається 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 18 груд. — С. 6 : 
фотогр.  
У залі обласної філармонії відбулося музично-хореографічне дійство «Вечори на хуторі 
біля Диканьки».  
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Чайківська, Я. Духовно-народний вечір в обласній філармонії [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 11 груд. — С. 7 : фотогр.  
Камерний хор обласної філармонії подарував усім шанувальникам вокального мистецтва 
розкішний концерт, який складався із духовних, класичних та народних творів. 
Керівник — заслужений артист України Богдан Іваноньків.  
 

Чайківська, Я. Танець вогню посеред холодної осені [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 груд. — С. 6.  
Симфонічний оркестр обласної філармонії нещодавно для своїх шанувальників підготував 
спеціальну програму до 140-ї річниці від дня народження Сергія Рахманінова.  
 

Чайківська, Я. Філармонія запрошує на світські вечори [Текст] / 
Я. Чайківська //Тернопіль вечірній. — 2013. — 2 жовт. — С. 8 : фотогр.  
Про новий мистецький проект обласної філармонії «Світські суботні вечори».  

 

Чубата, Г. Коли співає «Орея» [Текст] / Г. Чубата // Вільне життя плюс. — 
2013. — 29 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Вечори у філармонії).  
Відома у світі академічна хорова капела «Орея» із Житомира вже вдруге завітала до 
Тернополя. З великим успіхом пройшов її концерт в обласній філармонії.  

 

Чубата, Г. Світські музичні вечори [Текст] / Г. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2 жовт. — С. 9. — (Завітайте).  
В обласній філармонії започаткували «Світські музичні вечори». 

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Вандзеляк, Г. «Оркестрі Волі» — 25! [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2013. — 29 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Ювілейний концерт).  
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся концерт Муніципального духового оркестру 
«Оркестра Волі» з нагоди його 25-річчя. Колектив презентував тернополянам і гостям 
міста програму «Дорогами любові», до якої увійшли світові й українські музичні перлини.  
 

Клубні заклади 
Український дім «Перемога» 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013р.] / підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 4. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [9 червня Український дім «Перемога» 
у Тернополі заповнили шанувальники народного хору ім. І. Кобилянського, 
який відомий далеко за межами обласного центру. Великим концертом він 
відзначив своє 45-річчя]. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013 р. / підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 4. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [18 липня знаний тернопільський майстер світлин, 
член Всеукраїнської спілки фотохудожників Михайло Бенч відзначив 40-
річчя творчої діяльності. З цієї нагоди він презентував в Українському домі 
«Перемога» виставку своїх робіт].  
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Золотнюк, А. Дарувати прекрасне [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 8 : фотогр. — (Фотозвіт).  
Про звітну виставку обласної організації Національної спілки фотографів України 
в Українському домі «Перемога».  

 

Хміляр, Л. На світлинах — миттєвості життя [Текст] / Л. Хміляр // 
Свобода. — 2013. — 20 груд. — С. 4 : фотогр.  
В Українському домі «Перемога» за сприяння міської ради обласна організація 
Національної спілки фотохудожників України відкрила фотовиставку. На ній 
представлено 97 світлин 21 автора.  

 

Інші клубні заклади 
Брик, А. Навіть діти у школі краще вчаться, щоб їх відпускали на 

«музику» [Текст] /А. Брик // Наш день. — 2013. — 23 жовт. — С. 8 : фотогр.  
Про село Романівку в Тернопільському районі, талановитих мешканців, творчі колективи, 
які працюють у сільському будинку культури під керівництвом Михайла Полюги.  
 

Герасимів, З. У Козовій будинок культури обвалився на автомобіль 
[Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2013. — 9 жовт. — С. 4 : фотогр.  
Про районний будинок культури у Козовій, обвал частини будівлі та плани на подальше 
облаштування закладу культури.  
 

Мадзій, І. Як повернути колишню славу закладам культури? [Текст] / 
І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2013. — 16 жовт. — С. 4. — (Порушуємо 
проблему).  
Про проблеми закладів культури села Дзвинячки на Борщівщині, ситуацію з клубами 
й сільськими будинками культури в районі та вирішення проблеми ремонту 
в Борщівському будинку культури.  
 

Сарахман, М. Вершина таланту і глибина почуттів [Текст] / М. Сарахман // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 груд. — С. 6 : фотогр. — (Свято слова).  
Про творчий вечір «Мелодія літа», який відбувся в Бучацькому районному будинку 
культури за участю поетеси Лесі Любарської.  
 

Хміляр, Л. «Допоможи мені, Боже, дивитись твоїми очима» [Текст] / 
Л. Хміляр; фотогр, О. Лижечки // Свобода. — 2013. — 27 груд. — С. 8 : фотогр.  
Фотовиставку під такою назвою відкрили в Чортківському районному комунальному 
будинку культури ім. К. Рубчакової. Експозиція об’єднала 105 робіт, кожна з яких 
заслуговує на увагу.  

 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище 

ім. Соломії Крушельницької 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 

2013 р.] / підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 4. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [17 травня в залі облдрамтеатру 
ім. Т. Г. Шевченка відбулись урочистості з нагоди 55-річчя Тернопільського 
музичного училища ім. С. Крушельницької].  
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Теребовлянське вище училище культури 
Чорноволенко, М. І «Намисто», і «Рампа», й «Октава» [Текст] / 

М. Чорноволенко // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(Це було в Теребовлі).  
Про народні колективи, серед яких — фольклорно-обрядовий ансамбль «Намисто» 
(керівник Т. Виннічик), театр-студія «Рампа» (керівник А. Нечай), чоловічий ансамбль 
«Октава»(керівник Д. Сергіїв) Теребовлянського вищого училища культури. 
 

Факультет мистецтв Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка 

Бобрівець, М. У її портретах застигає час [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 22 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Цікаве 
знайомство).  
Своїми планами та мріями ділиться молода художниця, студентка-другокурсниця факультету 
мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  
 

Мельник, Я. Факультету мистецтв — 20 років! [Текст] / Я. Мельник // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 6 листоп. — С. 7 : фотогр.  
Нещодавно факультет мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету 
імені В. Гнатюка відсвяткував своє 20-річчя! Відбулася III науково-практична конференція 
«Мистецька освіта як чинник людиностановленя» та святковий концерт. 

 

Чихарівська, С. Інституту мистецтв — 20 літ [Текст] / С. Чихарівська. // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 3. — (Вітаємо!).  
Заходи на відзначення чергової річниці з дня заснування факультету мистецтв 
Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.  

 

Інші навчальні заклади 
Тернопільська обласна експериментальна комплексна  

школа мистецтв ім. І. Ґерети 
 

Бойко, Л. Браво, школо мистецтв! [Текст] / Л. Бойко // Свобода. — 
2013. — 18 жовт. — С. 8 : фотогр. — (На сцені — юні таланти).  

Те ж // Наш день. — 2013. —16 жовт. — С. 8. 
Учні та викладачі Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи 
мистецтв ім. І. Ґерети долучилися до відзначення свята працівників санепідемслужби.  

 

Бойко, Л. Браво, школо мистецтв! [Текст] / Л. Бойко //Вільне життя 
плюс. — 2013. — 23 жовт. — С. 6. — (Палітра майстерності).  
До святкових привітань працівників санепідемслужби долучилися викладачі та учні 
Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв ім. Ігоря Герети. 
Свою професійну майстерність дарували глядачам кращі колективи школи.  
 

Лепко, Л. Мистецька імпреза полонила серця [Текст] / Л. Лепко // 
Свобода. — 2013. — 13 листоп. — С. 11.  
Представники Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв 
ім. Ігоря Герети стали окрасою відзначення Дня залізничника.  
 

Школа — наш дім, нам добре у нім [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2013. — 4 жовт. — С. 4. — (Молоді акорди).  
Про Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв ім. І. Ґерети та 
талановитого директора Остапа Гайдукевича.  
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Тернопільська музична школа № 1 
Бобрівець, М. На сцені — юні таланти [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 1. — (Обласний конкурс).  
У Тернопільській музичній школі № 1 фінішував XII обласний конкурс пам’яті братів 
Романа і Ярослава Теленків.  
 

Касіян, В. Свята до музики любов [Текст] / В. Касіян // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 11 жовт. — С. 1. — (Тернополянам у дарунок). 
Чудовий подарунок з нагоди одразу двох свят: Міжнародного дня музики і Дня вчителя, — 
підготували для тернополян викладачі музичної школи № 1. 
.  

Чайківська, Я. Перша музична школа отримала подарунок від Бориса 
Колеснікова[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 23 жовт. — 
С. 6 : фотогр.  
Цьогоріч музична школа № 1 напередодні 85-річчя отримала чимало подарунків — 
закладу присвоїли ім’я Василя Барвінського та від фонду Бориса Колеснікова було 
передано нові музичні інструменти.  
 

Тернопільська музична школа № 2 
Брик, А. Юний віртуоз акордеона [Текст] : тернопільський школяр став 

лауреатом міжнародного музичного конкурсу в Італії / А. Брик // Наш день. — 
2013. — 16 жовт. — С. 20 : фотогр.  
Учень шостого класу Тернопільської музичної школи № 2 Богдан Коваль нещодавно 
привіз перемогу з престижного міжнародного конкурсу, який проводили в Італії.  
 

Гадомська, Л. Богдан Коваль повернувся до рідного міста справжньою 
знаменитістю [Текст] / Л. Гадомська; фотогр. М. Василечка // Тернопіль 
вечірній. — 2013. — 16 жовт. — С. 11 : фотогр. — (Обдаровані діти).  
Про тринадцятирічного Богдана Коваля, який став переможцем престижного конкурсу 
баяністів в Італії та справжньою гордістю рідного міста. Своїм вихованцем безмежно 
пишається наставник — директор Тернопільської музичної школи № 2 Валерій Ткачук.  

 

Зарічний, Р. Дванадцятирічний юнак підкорив Італію [Текст] / Р. Зарічний // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Знай наших!).  
Талановитий учень Тернопільської музичної школи № 2 став переможцем престижного 
конкурсу баяністів й акордеоністів у Італії.  
 

Виставки, пленери 
Брегін, О. «Музика кольору» «звучить» у Збаражі [Текст] / О. Брегін // 

Вільне життя плюс. —2013.— 6 груд. — С. 8. — (Експозиції).  
У виставковій залі Збаразького замку Національного заповідника «Замки Тернопілля» діє 
виставка «Музика кольору» художника Георгія Косміаді.  
 

Виставка однієї картини у Бережанах [Текст] // Культура і життя. — 
2013. — 22 листоп. — С. 2.  
Про полотно «Сталінград» — роботу члена Національної спілки художників України, 
відомого майстра картин з подвійним змістом, бережанця Олега Шупляка.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013р.] /підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 4. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [24 травня в Державному архіві відкрито виставку 
графічних робіт заслуженого художника України Ярослава Омеляна та 
книжкових видань, що він оформив]. 
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Маркевич, Т. Жив Україною [Текст] / Т. Маркевич // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 листоп. — С. 6. — (Імена).  
Із нагоди 135-ї річниці від дня народження відомого українського та болгарського 
скульптора Михайла Паращука в ДАТО представили виставку «Я жив тобою, Україно…». 
 

Серемуля, Т. Служив людям, а не владі [Текст] / Т. Серемуля // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 20 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Син скалатської землі).  
Під час святкування 500-річного ювілею Скалата в одній із старовинних оборонних веж 
місцевого замку відбулося відкриття виставки відомого художника Василя Купецького.  
 

Хміляр, Л. Про Армію нескорених — у світлинах і документах [Текст] / 
Л. Хміляр; фотогр. І. Крочака // Свобода. — 2013. — 18 жовт. — С. 3 : 
фотогр. — (Відлуння свята).  
У Державному архіві Тернопільської області відкрили фотодокументальну виставку «За 
свій рідний край, за козацький звичай…», присвячену 71 річниці створення УПА.  

 

Фестивалі, конкурси, масові свята 

Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» 
Бурма, В. Древній Скалат — крізь віки [Текст] / В. Бурма // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 23 жовт. — С. 1 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
У рамках відзначення 500-річного ювілею м. Скалата відбувся ще й Всеукраїнський 
фестиваль козацької пісні «Байда».  
 

Касіян, В. Як козаки у Скалаті святкували [Текст] / В. Касіян; фотогр. 
В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2013. — 23 жовт. — С. 2 : фотогр. — 
(Відфестивалили).  
Фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» цьогоріч став частиною урочин з нагоди 500-
річчя Скалата.  
 

Левицька, Л. …Скалат відзначив півтисячний ювілей [Текст] / Л Левицька // 
Голос України. — 2013. — 22 жовт. — С. 7 : фотогр.  
У рамках ювілею відбулося погашення художнього конверта «Скалат — 500» та 
ХІ Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда». 

 

Луків, Н. Казка оновлення Скалата таки відбулась [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2013. — 23 жовт. — С. 2. — (Відлуння свята). 
Славне місто Скалат відзначило 500-ту річницю з дня його заснування. Саме тут цього 
року відбувся ХІ Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда». До участі у ньому 
організатори запросили творчі колективи з різних областей України. 
  

Осадчук, Л. Містечко Скалат на Тернопільщині відзначатиме 500-річчя 
[Текст] / Л. Осадчук // День. — 2013. — 17 жовт. — С. 2 : фотогр. — 
(Напередодні). 
Про святкові заходи: театралізоване мистецьке дійство «Древній Скалат крізь віки», 
ХІ Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда», дитячі фестини, спортивні ігри 
«Спорт для всіх єднає Україну». 

 

Чайківська, Я. Скалат з розмахом відгуляв своє 500-річчя [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2013. — 23 жовт. — С. 7 : 
фотогр. — (Святкуємо).  
Програма свята, його учасники та причини міління й зубожіння фестивалю «Байда».  
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Всеукраїнський фестиваль сільської молоді 
«Купальська феєрія» 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013р.] / підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 4. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [6 липня у селі Чагарі Гусятинського району 
відбувся V Всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія». 
Для місцевих жителів він завершився приємною несподіванкою: уродженець 
села, ініціатор дійства Михайло Мацієвський та голова Тернопільської ОДА 
Валентин Хоптян пообіцяли відкрити у Чагарях школу-філармонію]. 
 

Міжнародний джазовий фестиваль «JAZZ Bez» 
Золотнюк, А. Джаз — це свобода [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 13 груд. — С. 8 : фотогр. — (Враження).  
Про цьогорічну тернопільську програму Міжнародного фестивалю «Jazz Bez».  
 

Кармелюк, М. Джаз підтримав євромайданівців [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2013. — 11 — 12 груд. — С. 1 — 3 : фотогр.  
Упродовж трьох днів фестивалю «Jazz Bez» — 6 — 8 грудня — у Тернополі виступили 
шестеро джазових колективів із різних країн світу.  
 

Луків, Н. «Jaz Bez» об’єднав пів-Європи [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2013. — 13 груд. — С. 8: фотогр. — (Мистецька афіша).  
До Тернополя уже восьмий раз завітав Міжнародний фестиваль «Jazz Bez», у якому взяли 
участь сотні музикантів із різних країн.  
 

Попович, Ж. Шлях Тернополя до Європи почався з музики та 
фестивалю «Jazz Bez» [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 
11груд. — С. [15] : фотогр.  
Огляд музичного фестивалю, його творчих проектів та враження від безлічі музичних 
імпровізацій.  
 

Чайківська, Я. Джазові музиканти солідаризувалися з Євромайданом 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 11 груд. — С. 6 : 
фотогр. — (АРТ).  
Про насичену й цікаву програму фестивалю. Більшість музикантів передали частину 
гонорарів організаційному комітету Євромайдану в Тернополі.  

 

Обласний фестиваль творчості дітей  
з особливими потребами «Повір у себе» 

Бобрівець, М. Головне — вірити! [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 20 груд. — С. 1 : фотогр. — (Особливі таланти).  
У Тернополі відбувся XIX обласний фестиваль творчості дітей з особливими потребами 
«Повір у себе».  
 

Тут немає переможених, є лише переможці [Текст] // Свобода. — 
2013. — 20 груд. — С. 2. — (Повір у себе).  
Цьогоріч у XIX обласному фестивалі «Повір у себе» взяло участь майже 600 виконавців. 
Вони подарували тернополянам незабутнє свято.  
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Обласний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького 
самодіяльного художнього мистецтва газових господарств 

Тернопільської області «Блакитний вогник — 2013» 
 

Бурма, В. Вогник, що єднає серця [Текст] /В. Бурма // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Фоторепортаж).  
Підсумки конкурсу аматорських творчих колективів газових господарств області 
«Блакитний вогник».  
 

Кричківська, С. «Блакитний вогник — 2013» спалахнув душевною 
піснею [Текст] / С. Кричківська. // Свобода. — 2013. — 6 листоп. — С. 3 : 
фотогр.  
XI обласний творчий звіт об’єднання «Тернопільгаз» вивів на конкурсну сцену 149 
талановитих працівників підприємства. З 21 до 31 жовтня аматори з усієї області 
виборювали першість серед газових господарств.  
 

Фролов, В. Спорт і пісня — підмога у праці [Текст] / В. Фролов // 
Свобода. — 2013. — 8 листоп. — С. 3. 
Про мистецькі гурти «Тернопільгазу», щорічні огляди-конкурси художніх колективів 
газових господарств області «Блакитний вогник», переможців конкурсів.  

 

Регіональний фестиваль «На хвилях Серету» 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 

2013р.] /підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2013. — № 4. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [13 — 14 липня жителі Залізців на Зборівщині 
вітали учасників і гостей IV регіонального фестивалю «На хвилях Серету», 
присвяченого 530-річчю селища]. 

 

Інші фестивалі та конкурси 
Бачинський, Я. Пісенні кетяги «Червоної калини» [Текст] / Я. Бачинський // 

Свобода.— 2013. — 8 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Тернопілля фестивальне).  
Фестиваль-конкурс «Червона калина» (на базі Великогаївської загальноосвітньої школи 
Тернопільського району) зібрав мистецькі колективи зі всієї України.  
 

Віконська, І. Незгубний у віках його слід [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 23 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Дійство).  
Пам’ять автора «Червоної калини», поета, публіциста, театрального діяча Степана 
Чарнецького вшанували, провівши однойменний фестиваль мистецтв української 
національної пісні у Шманьківцях Чортківського району.  
 

Кифор, Є. На Монастирищину з’їхалися друзі-танцюристи [Текст] / 
Є. Кифор // Свобода. — 2013. — 11 жовт. — С. 4 : фотогр. — (Фестивальна 
осінь).  
У місті Монастириськах відбувся перший міжобласний фестиваль народного танцю.  
 

Лотоцька, О. «Барви» — найкращі [Текст] / О. Лотоцька // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 13 листоп. — С. 7. — (Вітаємо).  
Колектив зразкового театру танцю «Барви» Борщівського районного будинку дитячої 
творчості отримав диплом переможця, сертифікат на пошиття костюмів на суму 
5000 тисяч гривень і комплект танцювального взуття на III Всеукраїнському фестивалі-
конкурсі народної хореографії імені Героя України Мирослава Вантуха. 
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Мочевус, Ю. «Червона калина» на Батьківщині автора пісні [Текст] / 
Ю. Мочевус // Свобода. — 2013. — 30 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Тернопілля 
фестивальне).  
Враження від фестивалю патріотичної пісні «Червона калина» та подяка тим, хто 
працював над його втіленням.  

 

Пуляк, М. Пісня — душа [Текст] : [інтерв’ю із заслуженим діячем 
мистецтв України, нашим земляком Мар’яном Пуляком] / Н. Волянський // 
Вільне життя плюс. —2013.— 13 груд. — С. 5. — (Знайомство зблизька).  
Організація та проведення VI відкритого фестивалю-конкурсу «Червона калина — 2013» 
у Великиких Гаях Тернопільського району.  

 

Різник, О. Бережанці таки провели фестиваль казок [Текст] : [інтерв’ю 
з керівником місцевого фольклорного театру «Взори» Оленою Різник] / 
спілкувалася Я. Чайківська; фотогр з архіву О. Різник // Тернопіль 
вечірній. — 2013. — 23 жовт. — С. 6 : фотогр. — (АРТ).  
Другий рік поспіль у Бережанах відбувається фестиваль казок, присвячений написанню 
творів про рідне місто.  

 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

 

Гурт «Тріода» 
Тимків, Ю. Тернопільська «Тріода» — це голос нашого народу [Текст] / 

Ю. Тимків // Наш день. — 2013. — 18 груд. — С. 3 : фотогр. — (Культура).  
Саме так називається гурт тернопільських хлопців, які за кілька місяців стали 
улюбленцями телешоу «Х-фактор» та зламали всі стереотипи і довели, що українські пісні 
та справжній талант допоможуть досягти успіху в сучасному шоу-бізнесі.  

 

Томин, В. Такими «Тріоду» ще не бачили [Текст] / В. Томин // Свобода. — 
2013. — 20 листоп. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Тернопільський гурт «Тріода» у четвертому прямому ефірі «Х-фактора» заспівав 
англійською та з успіхом пройшов у наступний прямий ефір.  

 

Хлопці з Тернополя підкорили «Х-фактор» [Текст] // Свобода. — 
2013. — 16 жовт. — С. 2. — (Пульс: новини краю). 
Троє хлопців із гурту «Тріода» підкорили суддів «Х-фактору» акапельним виконанням 
лемківської пісні «Ой, верше, мій верше…».  

 

Швець, Ю. «Тріоди» могло і не бути? [Текст] / Ю. Швець / Вільне життя 
плюс. — 2013. — 11 груд. — С. 9 : фотогр. — (На шляху до слави).  
Тернопільські шанувальники телепрограми «X- фактор» уже шість тижнів із завмиранням 
серця слідкують за кожним ефіром талант шоу. Адже його сцену підкорюють наші 
земляки — гурт «Тріода», бувші випускники Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  

 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
Брик, А. «Такими ангельськими голосами можна врятувати світ…» [Текст] / 

А. Брик // Наш день. — 2013. — 11 груд. — С. 13 : фотогр. — (Наші діти). 
Про вихованців тернопільської дитячої хорової школи «Зоринка», доброго генія — 
маестро Ізидора Доскоча та незвичайний концерт в обласній філармонії, присвячений 
сучасній українській композиторці Богдані Фільц.  
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«Зоринка» — школа хорового співу та любові до мистецтва [Текст] // 
Тернопіль вечірній. — 2013. — 9 жовт. — С. 10.  

 

Муніціпальний духовий оркестр «Оркестра Волі» 
Гадомська, Л. «Оркестру Волі» — 25! [Текст] / Л. Гадомська // 

Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 груд. — С. 12 : фотогр. — (Ювілей).  
Свій чвертьстолітній ювілей відзначив Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі». 
З цієї нагоди у ПК «Березіль» відбувся великий святковий концерт.  
 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
Садовська, Г. Повернуті із забуття [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2013. — 25 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Світ музики). 
Свій ХХII концертний сезон Муніципальний Галицький камерний оркестр відкрив 
в Українському домі «Перемога» програмою «Золоте сузір’я українського народу». 
Присвячувався він 125-річчю від дня народження Василя Барвінського.  

 

Інші аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання 

Касіян, В. Бучацький «Опус» уже проклав шлях у Європу [Текст] / 
В. Касіян // Вільне життя плюс. — 2013. — 4 груд. — С. 9 : фотогр. — (Беріть 
приклад).  
Про народний аматорський інструментальний ансамбль «Опус», котрий уже двадцять 
років активно діє при Бучацькому районному будинку культури.  

 

Козівські танцюристи підкорили столицю [Текст] // Свобода. — 2013. — 
27 груд. — С. 1 : фотогр. — (Успіх!).  
Справжній фурор здійняла у Києві Козівська хореографічна студія «Первоцвіт». Журі 
достроково віддало їм перемогу Міжнародного фестивалю мистецтв молодих виконавців 
«Палаюча зірка».  

 

Козівські танцюристи підкорили столицю і зірвали грошовий «куш» 
[Текст] // Номер один. — 2013. — 18 груд. — С. 3 : фотогр.  
Козівська хореографічна студія «Первоцвіт» здобула перемогу на міжнародному 
фестивалі мистецтв молодих виконавців «Палаюча зірка», що проходив у Києві.  

 

Крайнєва, Г. Пісня на все життя [Текст] / Г. Крайнєва // Свобода. — 
2013. — 4 груд. — С. 5 : фотогр. — (Мистецька палітра).  
Про Софію Рижевську та очолюваний нею народний фольклорно-етнографічний колектив 
Лановецького районного будинку культури.  

 

Кременецькі танцівниці на фестивалі «Megapolis» перетанцювали всіх! 
[Текст] // Номер один. — 2013. — 27 листоп. — С. 3.  
Кременецькі танцювальні колективи «Барвінок» і «Горлиця» здобули визнання відомих 
українських та закордонних хореографів на ІІ Міжнародному фестивалі танцю 
«Megapolis».  

 

Новосядлий, Б. «Глорія Бай» і в Грузії зірвала овації [Текст] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2013. — 23 жовт. — С. 3 : фотогр. — (Приємно повідомити).  
Із танцювального фестивалю у столиці Грузії повернувся народний самодіяльний 
колектив «Глорія Бай» (село Байківці Тернопільського району) з дипломом лауреата.  

 

Співак, І. Борщівські «зірочки» з «Дивограю» [Текст] / І. Співак // 
Свобода. — 2013. — 9 жовт. — С. 10 : фотогр. — (Юні таланти). 
Танцювальний колектив «Дивограй» хореографічного відділу Борщівської школи 
мистецтв під керівництвом викладача Галини Чорній посів перше місце серед восьми 
колективів у проекті Міжнародного благодійного фонду «Обдаровані діти України».  
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Сута, І. Той український дух зберігся і донині [Текст] / І. Сута // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 29 листоп. — С. 5. — (Ювілеї).  
Про народний аматорський хор села Великі Гаї, його історію та творчі досягнення.  

 
 

Персоналії 
Богданюк, Т. «Працюю в духовному трикутнику» [Текст] / Т. Богданюк // 

Вільне життя плюс. — 2013. — 11 груд. — С. 7 : фотогр. — (Генії слова).  
Відомий громадсько-політичний діяч, письменник, дипломат, лауреат Національної премії 
імені Тараса Шевченка, наш земляк Роман Лубківський поділився думками з приводу 
найближчих планів щодо історико-культурного розвитку краю.  
 

Вербіцький, А. Тернопільські химерні динозаври полетіли до Японії 
[Текст] /А. Вербіцький // Свобода. — 2013. — 23 жовт. — С. 10 : фотогр.  
Тернопільський художник Сергій Кузнєцов створює незвичайні скульптури зі сміття. 
Його роботи вже зацікавили японських колекціонерів.  

 

Вербіцький, А. У Тернополі «живуть Боярський, Пугачова і Сумська» 
[Текст] / А. Вербіцький // Свобода. — 2013. — 27 листоп. — С. 10 : фотогр. — 
(Тернопільські майстрині).  
Про тернопільську художницю Наталію Басараб та її колекцію ляльок.  

 

 «Не горнися, осене, до мене!» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2013. — 27 листоп.—3 груд. — С. 14 : фотогр. — (Поезія серця). 
Про нашого земляка, лікаря за фахом Івана Кушніра, який у 1986 році написав 
зворушливу пісню «Мамо моя, мамо моя, голубко сива…» 
 

Клим’юк, М. Світлі барви художника та інженера [Текст] / М. Клим’юк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 груд. — С. 8. — (Щойно прочитане).  
Автор статті аналізує монографію А. Гриба «Барви життя Олега Скаржевського 
(художника-інженера)», що побачила світ у видавництві «Підручники і посібники».  
 

Критюк, Р. Він був великим українцем [Текст] / Р. Критюк // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 5 : фотогр. — (Події. Дати. Імена).  
Про нашого земляка, видатного композитора, диригента, музиканта і фольклориста, 
професора Степана Ільковича Стельмащука.  
 

Кричківська, С. На творчість його надихнула природа [Текст] / 
С. Кричківська // Свобода. — 2013. — 8 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Іван 
Марчук: погляд зблизька).  
Голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хоптян веде переговори з відомим 
художником щодо створення будинку патріарха авангарду в Тернополі.  
 

Кузьмірук, Н. Сходинками до храму святого [Текст] : (Кременецька 
епопея Богдана Романюка) / Н. Казьмірук // Свобода. — 2013. — 18 груд. — 
С. 3 : фотогр. — (У дивосвіт прекрасного).  
Особливі сторінки мистецької біографії нашого земляка, кременецького художника 
Богдана Романюка.  
 

Новосядлий, Б. ЇЇ творчість гріє душу і за океаном [Текст] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2013. — 6 листоп. — С. 4 : фотогр. — (На ювілейній ноті).  
Про самобутню тернопільську журналістку і письменницю Валентину Семеняк-Штангей.  
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Новосядлий, Б. Роман Лубківський: «Я хочу зробити для рідного краю 
те, чого не встиг раніше…» [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2013. — 
6 груд. — С. 3 : фотогр. — (Теплі зустрічі на тернопільській землі).  
На Тернопіллі побував відомий громадсько-політичний діяч, письменник, дипломат, 
лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Роман Лубківський. Він висловив свої 
пропозиції щодо історико-культурного розвитку краю.  
 

Познякова, Е. Збережемо славу Вериківського [Текст] / Е. Позднякова // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 18 жовт. — С. 5. — (Повертаючись до 
надрукованого).  
Про видатного композитора, диригента, педагога, вченого, заслуженого діяча мистецтв України 
Михайла Вериківського, який народився у Кременці, та проблеми зі створенням музею.  
 

Самодала, В. Маестро хорового співу [Текст] /В. Самодала // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Незабутні).  
До річниці пам’яті багаторічного диригента хорової капели «Боян» Бережанського 
будинку культури, заслуженого працівника культури України Богдана Кухарчука.  
 

Семеняк-Штангей, В. Енергія світла, любові, добра [Текст] : [інтерв’ю 
з письменницею, журналісткою, фотографом Валентиною Семеняк-
Штангей] / запитувала А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2013. — 
29 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Розмова з автором).  
 

Тимків, Ю. Тернополянин перетворює металобрухт на мистецтво [Текст] / 
Ю. Тимків; фотогр. авт. // Наш день. — 2013. — 6 листоп. — С. 3 : фотогр.  
Про унікальні скульптури тернопільського художника Сергія Кузнєцова.  
 

Федьків, О. Душа талантами багата [Текст] /О. Федьків // Вільне життя 
плюс. — 2013. —13 листоп. — С. 7 : фотогр. — (Світ захоплень).  
Про Володимира Чумакевича з Кременця, його різнобічні таланти та захоплення.  
 

До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 
Брик, А. На Кременеччині руйнується пам’ятник Шевченкові [Текст] : 

чи дочекається він помпезного святкування з нагоди 200-річчя Кобзаря?.. / 
А. Брик // Наш день. — 2013. — 30 жовт. — С. 2 : фотогр.  
Про те, як народний умілець з Тернопільщини Василь Казновецький намагається довести 
до ладу пам’ятник Кобзареві і сподівається на підтримку влади.  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] [травень — серпень 
2013р.] / підгот. : Є. Безкоровайний та [ін.] // Літературний Тернопіль. — 2013. — 
№ 4. — С. 150 — 159 : фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [23 травня біля пам’ятника Тарасові Шевченку в Тернополі 
відбулися Шевченківські читання, приурочені до 152-ї річниці перепоховання 
праху Великого Кобзаря]; [26 травня у рамках підготовки до 200-річчя Тараса 
Шевченка на Театральному майдані Тернополя тривало обласне літературно-
мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій»]; [4 червня стали відомими підсумки 
конкурсу логотипів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. 
Найвідповіднішою умовам цього творчого змагання визнана робота викладача 
Бережанської дитячої художньої школи, члена НСПУ Олега Шупляка].  
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Коваль, Є. Неординарна історія пам’ятника Т. Шевченку у Лисичинцях 
[Текст] / Є. Коваль // Свобода. — 2013. — 13 груд. — С. 8. — (До 200-річчя 
Кобзаря).  
З історії встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку в селі Лисичинцях Підволочиського 
району. 

 

Левицька, Л. Хто допоможе облагородити пам’ятник? [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2013. — 8 листоп. — С. 13 : фотогр. — (Колізія).  
Житель Млинівців Кременецького району, заслужений майстер народних промислів Василь 
Казновецький хоче встигнути відремонтувати пам’ятник Тарасові Шевченку та влаштувати 
сільський музей у своєму рідному селі. Він просить допомоги у розв’язанні цих проблем. 

 

Лінчевська, С. Де ж ви, правнуки славних прадідів великих? [Текст] / 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2013. — 6 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(Понад двадцять років у бур’янах).  
Пам’ятник Великому Кобзареві, який у центрі Млинівців Кременецького району, схоже 
нікому, окрім його теперішнього господаря — заслуженого майстра народних промислів 
України Василя Казновецького, не потрібний.  

 

Пам’яті Миколи Бездільного [Текст] // Культура і життя. — 2013. — 
22 листоп. — С. 2.  
Про організатора музичної і художніх шкіл, самодіяльного композитора і художника, 
почесного громадянина міста Бережани Миколу Бездільного.  

 

Томин, В. Маршрут Шевченківськими місцями [Текст] / В. Томин // 
Свобода. — 2013. — 27 листоп. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка фахівці відділу культури, туризму 
національностей та релігій Кременецької РДА розробили туристичний маршрут 
Шевченківськими місцями Кременецького району.  
 

До 80-річчя від дня народження скульптора Івана Мердака 

Левицька, Л. Розмовляв зі скульптурами, як із живими людьми [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 21 груд. — С. 13 : фотогр.  
У Тернопільському замку відкрилася виставка дерев’яних скульптур заслуженого майстра 
народної творчості Івана Мердака — до його 80-річчя від дня народження. Представлено 
понад 20 робіт майстра.  
 

Маслій, М. Поряд з нами жив геній. Але ми того не розуміли і не 
бачили… [Текст] /М. Маслій // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 4—
10 груд. — С. 9 : фотогр.  
Творчий шлях заслуженого майстра народної творчості України, скульптора Івана 
Мердака. До 80-річчя від дня народження.  
 

Скоропляс, Н. Автор живих скульптур [Текст] / Н. Скоропляс // Вільне 
життя плюс. — 2013. — 18 груд. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні).  
Про непересічного майстра народної творчості, члена Національної спілки художників 
України Івана Мердака. До 80-річчя від дня народження.  
 

Скоропляс. Н. Лемківський самородок [Текст] / Н. Скоропляс // 
Культура і життя. — 2013. — 29 листоп. — С. 5 : фотогр.  
Про експозицію, розгорнуту в Тернопільському замку з нагоди 80-річчя заслуженого 
майстра народної творчості, члена НСХУ Івана Мердака.  
 

У дереві — обличчя і душа [Текст] // Свобода. — 2013. — 4 груд. — С. 5. — 
(Наші незабутні).  
З нагоди 80-ти річчя знаменитого скульптора Івана Мердака у Тернопільському замку 
презентовано його виставку дерев’яних скульптур.  
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До 70-річчя від дня народження українського художника 
Дмитра Стецька 

Брик, А. Вітрила часу [Текст] : на виставці відомого художника 
у Тернополі можна віднайти коди української історії / А. Брик // Наш день. — 
2013. — 27 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Життя).  
 В оновленій галереї «Бункермуз» відкрито ювілейну виставку одного з найвідоміших 
українських живописців Дмитра Стецька. Всього для виставки з символічною назвою 
«Вітрила часу» художник відібрав двадцять полотен.  
 

Веремійчик, О. Акварелі Дмитра Стецька [Текст] / О. Веремійчик // 
Українське слово. — 2013. — 27 листоп.—3 груд. — С. 12 : фотогр. — 
(Зауважте).  
У галереї АВС відбулося відкриття виставки акварелей яскравого представника 
західноукраїнського мистецтва андеграунду, тернополянина Дмитра Стецька.  
 

Золотнюк, А. Часопростір Дмитра Стецька [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 6 груд. — С. 5 : фотогр. — (Репрезентації).  
Проект художника-одинака, кодувальника простору та часу, постмодерніста Дмитра 
Стецька «Вітрила часу» представили на відкритті оновленої галереї «Бункермуз» 
у Тернополі.  
 

Попович, Ж. Ніби зі скла виростають козаки на полотнах Дмитра 
Стецька [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 6 листоп. — С. [15] : 
фотогр. 
Творчий портрет українського художника, яскравого представника історичного живопису, 
нашого земляка Дмитра Стецька. До 70-річчя від дня народження.  
 

Попович, Ж. У «Бункермузі» Дмитро Стецько розвернув «Вітрила часу» 
[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2013. — 27 листоп. — С. 4 : фотогр.  
В оновленій арт-галереї «Бункермуз» уперше в Тернополі відбулося відкриття першої 
персональної виставки відомого художника Дмитра Стецька.  
 

Стецько, Д. Дмитро Стецько: «В мені живе вічна боротьба з полотном, 
яке ще недописане» [Текст] : одному з найвідоміших українських живописців 
Дмитрові Стецьку 8 листопада виповнюється 70 років : [інтерв’ю 
з художником Дмитром Стецьком] / М. Маслій // Високий замок. — 2013. — 
8—10 листоп. — С. 9 : фотогр.  
 

Чайківська, Я. «Бункермуз» ставить високу планку для митців [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 груд. — С. 7 : фотогр.  
Про персональну експозицію картин постмодерного живописця Дмитра Стецька 
в «Бункермузі». До 70-річчя від дня народження митця. 
 

Юхно-Лучка, М. Художник з листопаду [Текст] : 7 фактів до 70-річчя 
Дмитра Стецька / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2013. — 
6—12 листоп. — С. 12 — 13 : фотогр.  
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Інше 
Бурма, В. Лицарі пензля і різця — ювіляри [Текст] / В. Бурма // Вільне 

життя плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 5 : фотогр. — (Фоторепортаж).  
Про ювілейний вернісаж з нагоди 30-річчя об’єднання майстрів живопису Тернопільщини 
в обласну організацію Спілки художників України. 

  

Вечір пам’яті Ольги Кобилянської [Текст] //Культура і життя. — 
2013. — 6 груд. — С. 3 : фотогр. — (Новини).  
У виставковому залі Державного історико-культурного заповідника, що в Бережанах, 
відбувся літературно-мистецький вечір з нагоди 150-річчя від дня народження Ольги 
Кобилянської.  

 

Гербіш, Н. Книжка буденних дивовиж [Текст] : [інтерв’ю з авторкою 
бестселерів Надією Гербіш] / запитувала А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 6. — (Розмова з автором).  
Про нову книжку збаражчанки, авторки бестселерів Надії Гербіш «Помаранчевий 
дарунок».  
 

Данилків, І. На Тернопілля повертають забуте ім’я Михайла Паращука 
[Текст] / І. Данилків //Наш день. — 2013. — 27 листоп. — С. 5 : фотогр.  
Про відзначення 135-річчя від дня народження відомого скульптора та громадського діяча 
Михайла Паращука в Тернопільському вищому професійному училищі № 4, яке носить 
його ім’я. 
 

Іванишин, В. Допоки в світі музика живе [Текст] /В. Іванишин // 
Свобода. — 2013. — 8 листоп. — С. 1. — (У сузір’ ї світової слави). 
Погруддя славетній оперній співачці Соломії Крушельницькій, уродженці 
Тернопільщини, встановили у Заліщиках. Нині її ім’ям названо вулицю і сквер, де тепер 
постав пам’ятник. 
 

Космовська, І. Зоряна дівчинка Оля зі Швейкова [Текст] / І. Космовська // 
Свобода. — 2013. — 16 жовт. — С. 10 : фотогр. — (Юний талант). 
Про талановиту дівчинку зі Швейкова Монастириського району та її перемогу 
в конкурсах та телепрограмі «Україна має талант».  

 

Крашівська, Н. Поезії та проза на славу життя [Текст] / Н. Крашівська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 20 груд. — С. 6. — (Книжковий огляд).  
Книжкові новинки, видані творчими людьми, пов’язаними із Гусятинщиною.  

 

Кузишин, І. Обласна мистецька [Текст] / І. Кузишин / Вільне життя 
плюс. — 2013. — 8 листоп. — С. 6. — (Для вас, аматори).  
З історії встановлення обласної мистецької премії імені Ярослави Музики, її лауреатів. 
 

Кучерук, А. На один день Чортків перетворився в кіностолицю! [Текст] / 
А. Кучерук // Номер один. — 2013. — 30 жовт. — С. 3 : фотогр.  
У Чорткові знімали повнометражний фільм «Урсус» — спільний проект кінематографістів 
України, Грузії, Болгарії та Німеччини.  

 

Левицька, Л. Погруддя Соломії Крушельницької — в однойменному 
сквері [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2013. — 6 листоп. — С. 8. — 
(Калейдоскоп вістей).  
У сквері Соломії Крушельницької (м. Заліщики) встановили її погруддя.  
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Лінчевська, С. Танець гармонії душі і тіла [Текст] / С. Лінчевська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 8 : фотогр. — (Професійне 
захоплення).  
Дебютний сольний концерт нашої землячки Еліни Абакарової у Нью-Делі. Вона успішно 
представила Україну, а її танець був високо оцінений спеціалістами індійської культури. 

 

Мадзій, І. Ліричний букет «Дністрового перевесла» [Текст] / І. Мадзій // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 1 листоп. — С. 6. — (Наші гості). 
У Борщеві відбулося всеукраїнське літературно-мистецьке свято, участь у якому 
традиційно беруть митці Тернопілля, Хмельниччини, Вінничини та інших областей 
України.  

 

Матушевська, О. Свічка як ліхтарик і домашній оберіг [Текст] / 
О. Матушевська // Свобода. — 2013. — 25 груд. — С.12 : фотогр. — (Світ її 
захоплень).  
Мистецтво виготовлення свічок за технікою майстрів XIX століття освоїла тернопільська 
художниця Катерина Крупніцька.  

 

Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль», 2013, № 4 [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 9 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Щойно з друку).  
Огляд чергового числа журналу «Літературний Тернопіль». 
  

Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль»: книга четверта [Текст] / 
Б. Мельничук // Свобода. — 2013. — 11 жовт. — С. 8. — (Щойно з друку).  

 

Мереживо любові народилося в Борщові [Текст] // Свобода. — 2013. — 
27 груд. — С. 8. — (На ваше прохання).  
Про знаного в Україні двічі заслуженого працівника естрадного мистецтва та культури, 
нашого земляка, борщівського композитора Ярослава Злонкевича та його нову пісню 
«Мереживо любові» на слова заліщанина Василя Дрозда.  

 

Микола Пазізін став заслуженим [Текст] // Свобода. — 2013. — 
25 жовт. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Уродженець Тернополя, художник станкового і монументального живопису Микола 
Пазізін отримав звання «Заслужений художник України».  
 

Осадчук, Л. «Кришталева цегла» за найкращу інвестицію [Текст] / 
Л. Осадчук // День. — 2013. — 18 груд. — С. 2.  
На Міжнародному конкурсі «Дім — 2013», що відбувся у польському місті Любліні, 
Збаразький замок визнано одним із найкращих.  
 

Осадчук, Л. На Тернопільщині встановили пам’ятник Соломії 
Крушельницькій [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2013. — 5 листоп. — С. 2 : 
фотогр.  
У Заліщиках встановили погруддя славетній оперній діві, уродженці Тернопільщини 
Соломії Крушельницькій.  
 

Осадчук, Л. Світлина Воздвиженської церкви Тернополя — у десятці 
найкращих конкурсу «Вікіпедії» [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2013. — 
20 листоп. — С. 2 : фотогр.  
За підсумками конкурсу «Вікіпедія» любить пам’ятки — 2013», робота Дмитра Ващенка 
«Воздвиженська церква XVI століття над міським ставом», на якій у нічному сяйві 
Тернополя постають церкви — Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста 
Господнього (УАПЦ), у десятці найкращих.  
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Підставка, Р. У «Замків Тернопілля» — «Кришталева цегла» [Текст] / 
Р. Підставка // Свобода. — 2013. — 18 груд. — С. 1.  
Національний заповідник «Замки Тернопілля» за інвестиційно-реставраційний проект 
«Реставрація інтер’єрів частини існуючих приміщень Замкового палацу Збаража» у місті 
Люблін (Республіка Польща) отримав престижну міжнародну нагороду за найкращу 
інвестицію по обидва боки кордону Євросоюзу. 
 

Романів, Д. Фото церкви — у десятці найкращих [Текст] / Д. Романів // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 15 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Цікаво).  
Робота студента Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя 
Дмитра Ващенка «Воздвиженська церква XVI століття над міським ставом» увійшла до 
десятки кращих фотоконкурсу «Вікіпедія любить пам’ятки — 2013».  
 

Садовська, Г. Лише б з Божих доріг не зійти [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 15 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Творчі 
зустрічі).  
У мистецькому салоні Наталі Басараб відбувся камерний вечір пам’яті Дмитра Кащишина. 
Його влаштувала Дарія Чубата — єдина донька, одна з найвідоміших нині тернополянок, 
серце якої сповнене великої дюбові до батьків.  
 

Степан Дністрян зібрав колекцію коломийок [Текст] // Свобода. — 
2013. — 8 листоп. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Виявляється, що керівник обласної санітарної служби ще й письменник. З-під його пера 
вийшла книга «Я починаюсь з отчої землі». Вона присвячена 10-річчю товариства 
«Бойківщина».  
 

Тернополянка стала фіналісткою [Текст] // Свобода. — 2013. — 9 жовт. — 
С. 10 : фотогр. — (Висока оцінка). 
Ірина Кушнір стала фіналісткою Всеукраїнського телепроекту «Крок до зірок» та 
виборола друге місце.  

 

Українець, Н. Я з вами залишаюсь у згадці [Текст] / Н. Українець // 
Свобода. — 2013. — 25 жовт. — С. 8 : фотогр. (До 90-річчя від дня 
народження Миколи Бездільного). 
Про талановитого художника, різьбяра, учасника міжнародних і всеукраїнських виставок 
Миколу Бездільного.  

 

Федечко, М. Кременець [Текст] / М. Федечко // Вільне життя плюс. — 
2013. — 15 листоп. — С. 1. — (З потоку новин).  
Тут руйнується дім, в якому народився і зростав відомий український композитор 
Михайло Вериківський. Ще гірша ситуація з будинком державної школи мистецтв 
ім. М. Вериківського.  

 

Федишен, Б. Змушує замислюватись «Макровернісаж» [Текст] / 
Б. Федишен // Свобода. — 2013. — С. 8 : фотогр. — (Жити і творити). 
Про фотоклуб «Позитив» Кременецького районного будинку культури, який творчо 
й результативно діє уже п’ятий рік.  

 

Федишен, Б. Свято у Лосятині віддзвеніло знатнеє!.. [Текст] / 
Б. Федишен // Свобода.— 2013. — 1 листоп. — С. 8 : фотогр. — (День села).  
У Лосятині Кременецького району відзначили свято села та організували концерт за 
участю місцевих аматорських колективів.  
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Фіалко, Н. Із джерел життя [Текст] : [інтерв’ю з тернопільською 
письменницею Ніною Фіалко] / розмову вела О. Цимбровська // Свобода. — 
2013. — 4 жовт. — С. 8 : фотогр. — (На ювілейній ноті).  

 

Хаварівський, Б. Роздуми на березі неба [Текст] / Б. Хаварівський // 
Вільне життя плюс. — 2013. — 27 груд. — С. 6. — (Щойно прочитане).  
Огляд нової збірки Олександра Астаф’єва «На березі неба», до якої увійшли 294 твори.  

 

Чайківська, Я. Ювілярці Валентині Семеняк-Штангей — многая літа! 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2013. — 4 груд. — С. 6.  
Талановита журналістка нашого краю Валентина Семеняк-Штангей отримала медаль «За 
особисті досягнення у літературній творчості, за вагомий внесок у відродження 
духовності, культури і мови українського народу» від НСПУ. Ювілярка отримала також 
нагороду і від НСЖУ — золоту медаль української журналістики. 

 

Шаган-Тетеря, М. Дорога в життя почалася з Москалівки [Текст] / 
М. Шаган-Тетеря // Вільне життя плюс.— 2013. — 15 листоп. — С. 5 : 
фотогр. — (Земляки).  
Нещодавно відвідати своє рідне село Москалівку, що на Лановеччині, приїхав народний 
художник України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Іван 
Марчук. 

 

Шот, М. А біля гармати сам Хмельницький став [Текст] : своє 500-річчя 
Скалат на Тернопіллі зустрів із реконструйованим парком і відремон-
тованими дорогами / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2013. — 6 листоп. — 
С. 20 : фотогр.  
Про насичену та розмаїту програму, театралізоване мистецьке дійство «Древній Скалат 
крізь віки», містечко народних майстрів, виставки художників та скульпторів, враження 
від свята.  
 

Штангей, В. «Охрімові шпички» від Чоловічка [Текст] / В. Штангей // 
Свобода. — 2013. — 4 жовт. — С. 8. — (Приємно повідомити).  
Нашому славному Тернопіллю є чим пишатися. Цьогорічними лауреатами Нобельської 
премії Всеукраїнського фестивалю гумору (с. Нобель, Рівненська обл.) у номінації 
«Авторський гумор» стали поети гумористи Орест Чоловічок та Микола Базів.  
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