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Україна. Президент (2010—2014; В. Ф. Янукович). Про додаткові заходи 
щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні [Текст] : Указ 
Президента України № 717/2013 від 30 грудня 2013 року // Урядовий 
кур’єр. — 2014. — 4 січ. — С. 21. — (Документи). 

 

Присудження премій у галузі культури 
Від комітету з присудження обласних премій вітаємо номінантів! 

[Текст] // Свобода. — 2014. — 15 січ. — С. 4. — (Акценти). 
Присуджено обласні премії в галузі культури в дев’яти номінаціях. 
 

За підсумками року [Текст] / підгот. А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 17 січ. — С. [1]. — (Лауреати — 2013).   
Список присуджених премій у галузі культури за підсумками 2013 року.  
 

Обласні «культурні» премії отримав редактор, художники і диригент 
[Текст] // Номер один. — 2014. — 15 січ. — С. 4. — (Новини). 

 

Претенденти на премію Лепких [Текст] / підгот. В. Томин // Свобода. — 
2014. — 15 січ. — С. 2. — (Пульс: новини краю).   
Визначено 12 кандидатур на отримання премії імені братів Лепких.  
 

Тому — дам, а тому — не дам… [Текст] // Нова Тернопільська газета. —
2014. — 22—28 січ. — С. 14. — (Kultura). 
Подано імена лауреатів обласних премій у галузі культури.  

*** 

«Українська справа» вручила премії імені Братів Лепких [Текст] / 
фотогр. І. Пшоняка // Наш день. —2014. — 29 січ. — С. 5 : фотогр. — 
(Тернопілля). 
Визначено лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної 
премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких за 2013 рік. Серед нагороджених є працівники 
культури.  
 

«Українська справа» вручила премії імені Братів Лепких [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2014. — 29 січ. — 4 лют. — С. 14 : фотогр.  
Про нових лауреатів та церемонію вручення лепківських нагород.  
 

Уніят, В. Вони — з Лепківської сотні [Текст] / В. Уніят, М. Федечко // 
Літературна Україна. — 2014. — 13 лют. — С. 3 : фотогр. — (Премії).  
Про лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної премії 
ім. Братів Богдана та Лепка Лепких за 2013 рік.  
 

Уніят, В. Вони із Лепківської сотні [Текст] / В. Уніят, М. Федечко // 
Вільне життя плюс. — 2014. —  24 січ. — С. 8. — (Вітаємо!).   
Про лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної премії 
ім. Братів Богдана та Лепка Лепких за 2013 рік.   

*** 

Вітаємо! [Текст] : Лауреати конкурсу «Людина року — 2013» // Наш 
день. — 2014. —10 січ. — С. 2. — (Теам тижня). 
Серед лауреатів конкурсу є й працівники культури.  

 

Гадомська, Л. Визначили переможців конкурсу «Людина року — 2013» 
[Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2014. — 13 лют. — С. 4 : 
фотогр. — (Цікаво). 
Цього раку звання «Людина року — 2013» отримали 14 наших краян, серед яких є 
працівники культури.  
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Кричківська, С. У замку вшанували «Людину року — 2013» [Текст] / 
С. Кричківська // Свобода. — 2014. — 12 лют. — С. 3 : фотогр. — 
(Престижна премія).   
Серед лауреатів премії — директор Тернопільської обласної експериментальної 
комплексної школи мистецтв ім. І. Ґерети, заслужений працівник культури України 
Остап Гайдукевич та голова обласного літературно-просвітницького товариства 
ім. Б. Лепкого Богдан Кусень. 

 

Лауреати конкурсу «Людина року — 2013» [Текст] // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 1 січ. — С. 3. — (Вітаємо!). 
Серед переможців конкурсу є й працівники культури.  
 

Садовська, Г День, що буває раз у житті [Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 
П. Балюха // Вільне життя плюс. — 2014. — 14 лют. — С. [1] : фотогр. — 
(Людина року — 2013).  
Про вшанування лауреатів конкурсу «Людина року — 2013».  

 

Садовська, Г. Нашого власкора визнали «Людиною року» на Тернопіллі 
[Текст] / Г. Садовська // Урядовий кур’єр. — 2014. — 4 січ. — С. 3. — 
(Новини і коментарі). 
Звання «Людина року — 2013» отримали 13 краян. Cеред переможців конкурсу — 
власний кореспондент газети «Урядовий кур’єр» у Тернопільській області Микола Шот.  

*** 

Ваврик, О. Обласну мистецьку премію імені Ярослави Музики отримав 
Володимир Шумило [Текст] / О. Ваврик // Свобода. — 2014. — 17 січ. — 
С. 8 : фотогр. — (Виставка-конкурс).  

 

Бібліотеки 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Вандзеляк, Г. Кордишів у плині ювілейних літ [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 14 лют. — С. 8 : фотогр. — (Презентація).   
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги Григорія Шергея та Анатолія 
Лукащука «Кордишів: минуле та сьогодення».  

 

Вандзеляк, Г. «У слово перелиті мелодії сердець» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 28 лют. — С. 8 : фотогр. — (30 років НСПУ). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із письменниками Євгеном Безкоровайним, 
Євгеном Зозуляком,  Зіновієм Кіпибідою, Богданом Мельничуком, Володимиром 
Присяжним, Марією Баліцькою.  

 

Віконська, І. Шевченко у перекладах [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 5. — (Коротко). 
У відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ упродовж місяця діятиме 
виставка «Тарас Шевченко мовами народів світу». 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 1. — С. 153—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [25 вересня в Тернопільській ОУНБ 
вшанували пам’ять письменниці, учительки, громадсько-політичної діячки 
Іванни Блажкевич]; [28 вересня в Тернопільській ОУНБ репрезентували 
книгу головного редактора журналу «Літературний Тернопіль» Богдана 
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Мельничука «Приліт голуба»]. — С. 154 ;; [30 жовтня в Тернопільській 
ОУНБ репрезентовано книги Мар’яни Савки «Пора плодів і квітів», яку 
склали вірші нові та з попередніх збірок, і дебютну прозову Ірини Савки — 
«Осиний мед дикий»]. — С. 157 ; [24 листопада гостем Тернопільської ОУНБ 
був доктор філологічних наук, професор Дрогобицького педагогічного 
університету ім. І. Франка Михайло Шалата]. — С. 159.  
  

Доторкнутися до найдавніших [Текст] / підгот. А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 5 берез. — С. 7 : фотогр. — (Вісті з бібліотеки).  
Унікальні, раритетні й сучасні «Кобзарі» можна оглянути в Тернопільській ОУНБ. До 
ювілею Тараса Шевченка її працівники підготували тематичну виставку. 
 

Журавлюк, В. Інвестиції й аграрії  [Текст] / В. Журавлюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 2. — (Виставки). 
У відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ функіонує виставка 
«Інвестиційні аспекти розвитку аграрних формувань». 

 

Золотнюк, А. Відтепер ще й польська! [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 19 лют. — С. 7. — (Бібліотечні новини).  
До значного переліку мовних клубів, що діють  у Тернопільській ОУНБ, додалися ще й 
курси польської. Проводить їх волонтер Магдалена Ольшовєц. 
  

Зуляк, Т. У віках не старіє [Текст] / Т. Зуляк // Вільне життя плюс — 
2014. — 12 берез. — С. 7. — (Коротко). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася літературно-музична композиція «Шевченкове слово в 
віках не старіє». 
 

Ковалькова, Т. Об’єдналися для поступу [Текст] /Т. Ковалькова // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 5. — (Традиції). 
Про співпрацю Тернопільської ОУНБ із Тернопільським осередком Наукового товариства 
ім.  Шевченка. 

 
 

Костишин, Л. Читання в Україні: хто, що, для чого? [Текст]  / 
Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 лют. — С. 7. — 
(Порушуємо проблему).  
Про причини низького інтересу українців до книжок, результати соціологічних 
досліджень та вирішення даної проблеми в бібліотеках. Ці питання коментують директор 
Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Новицька та завідувачка відділу 
міського абонементу Тернопільської ОУНБ Тетяна Ковалькова.   
 

Кричківська, С. 44 причини пізнавати справжню історію України [Текст] / 
С. Кричківська // Свобода. — 2014. — 14 лют. — С. 3 : фотогр. — (Варто 
прочитати).  
У Тернопільському осередку Наукового товариства ім. Шевченка створили унікальну 
книгу «Музеї Тернопільщини». Видання вже надійшло до Тернопільської ОУНБ та 
обласного краєзнавчого музею.  

 

Моліцька, Г. Життя, що стало книгою [Текст] / Г. Моліцька // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 7 лют. — С. 5 : фотогр. — (Подвижники культури).   
Про заслуженого працівника культури України Юліана Кройтора та його книги-спогади, 
що перетворилися у своєрідний підручник із вивчення історії культури краю, які є  у 
фонді Тернопільської ОУНБ. 
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Моліцька, Г. Яскравий слід Василя Зуляка [Текст] / Г. Моліцька // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 7 берез. — С. 6 : фотогр. — (Родом із культури).  
Про книгу Юліана Кройтора «Василь Зуляк — людина і митець», яка  нещодавно 
побачила світ у тернопільському видавництві «Терно-граф». 

 

Музика, Т. Мови Сходу [Текст] / Т. Музика // Вільне життя плюс. — 
2014. — 21 лют. — С. 3. — (Бібліотечні новини).  
Про виставку «Вивчаємо мови Сходу», що діє у відділі літератури іноземними мовами 
Тернопільської ОУНБ. 
 

Петрів, О. Тернопільській спілці письменників — 30 років [Текст] / 
О. Петрів // Наш день. — 2014. — 26 лют. — 4 берез. — С. 7 : фотогр. — 
(Тернопілля). 
Літератори Тернопілля в лютому відзначають ювілей — 30-річчя із часу заснування 
обласної організації Національної спілки письменників України. Із цієї нагоди в 
Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч, під час якої  письменники згадували, як 
створювалася спілка, говорили про її здобутки.  

 

Попович, Ж. Звідки постав Кордишів [Текст] / Ж. Попович // Номер 
один. — 2014. — 12 лют. — С. 12 : фотогр. — (Думки в голос). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація документально-краєзнавчого нарису 
«Кордишів: минуле і сьогодення», присвяченого 500-річчю із часу першої писемної згадки 
про село.  
 

Тернополян безкоштовно вчать іноземних мов [Електронний ресурс] // 
20 хвилин. — Електрон. текст. дані. — [Т.], 2014. — Режим доступу: 
http://20minut.ua/Novyny-Ternopolya/Podii/ternopolyan-bezkoshtovno-vchat-
inozemnih-mov-10310344.html, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 
17.01.2014. — Мова укр. 
Безкоштовні курси французької, англійської та польської мов діють у Тернопільській 
ОУНБ.  

 

Хміляр, Л. Говорити правду і підтримувати тих, хто стоїть за правду 
[Текст] / Л. Хміляр // Свобода. — 2014. — 5 лют. — С. 4. — (Церква — з 
народом).   
З ініціативи обласного осередку Української асоціації релігієзнавців у Тернопільській 
ОУНБ відбулася науково-практична конференція «Методологічні засади і наступність 
релігієзнавчих досліджень в Україні». У її роботі взяли участь професори Інституту 
філософії ім. Г. Сковороди НАН України.  

 

Чубата, Д. Релігія і наука [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 
2014. — 31  січ. — С. 3. — (Міжнародна конференція).   
У Тернопільській ОУНБ відбулася міжнародна науково-практична конференція 
«Методологічні засади і наступність релігієзнавчих досліджень в Україні», присвячена 
світлій пам’яті українських релігієзнавців професора Арсена Гудими та кандидата 
історичних наук Наталії Гаврилової.  
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Віконська, І. Картини в книгозбірні [Текст]  / І. Віконська // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 31 січ. — С. 3. — (Репрезентації).   
Виставка робіт заслуженого художника України Ярослава Омеляна діє в секторі 
мистецтва обласної бібліотеки для молоді.  
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Вітенько, Т. Образотворча Шевченкіана [Текст] / Т. Вітенько // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 5. — (Очима юних). 
В обласній бібліотеці для молоді відбувся завершальний етап конкурсу образотворчих 
робіт «Намалюймо Шевченкове слово». 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 1. — С. 153—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [11 вересня в обласній бібліотеці для молоді 
відкрили виставку акварельних робіт Михайла Николайчука «Естетичне 
одкровення»] — С. 153.  
 

[Добірка світлин про роботу Тернопільської обласної бібліотеки для 
молоді]  [Образотворчий матеріал] / фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 
2014. — 28 лют. —  С. 5. — (Світ нашої духовності).  
 

Крива, О. Відкрито виставку багатогранного художника Ярослава 
Омеляна [Текст] / О. Крива // Свобода. — 2014. — 7 лют. — С. 8 : фотогр. — 
(Таланти Тернопільщини). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді функціонує виставка мистецьких робіт 
заслуженого художника України Ярослава Омеляна.  

 

Юрса, Г. Вік творчості не завада [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2014. — 7 лют. — С. 6 : фотогр. — (Мистецька вітальня). 
У мистецькій вітальні «Зустрічі без прощань» обласної бібліотеки для молоді 
організовано виставку робіт заслуженого художника України Ярослава.  

 

Юрса, Г. Студентам про Шевченка [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 7 берез. — С. [1]. — (У бібліотеці). 
В обласній бібліотеці для молоді відбулася Творча зустріч зі студентами технічного 
коледжу Тернопілського національного технічного університету ім. І. Пулюя «Тарас 
Шевченко і Тернопілля». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Бобрівець, М. Про поета — через Інтернет [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 6. — (На часі). 
У рамках циклу шевченківських заходів «У кожній думці Кобзаря живе могутня Україна» 
працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей провели скайп-читання. 

 

Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
Антонів, Г. Ляльки-пуританки, ляльки-хуліганки… [Текст] : 20 та 

21 березня у Тернополі триватиме фестиваль ляльок, іграшкові учасники 
якого вже зібралися у Музеї національної іграшки / Г. Антонів ; фотогр. 
О. Прохорець // Високий замок. — 2014. — 18 берез. — С. 16 : фотогр. — (На 
останку). 
У бібліотеці-музеї національної іграшки відбудеться фестиваль ляльок. 
 

Бобрівець, М. І в книжок — свій конкурс краси! [Текст] / М. Бобрівець ; 
фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 12 берез. — С. 7 : фотогр. — 
(Враження). 
У Тернопільській центральній міській бібліотеці відбулася презентація артбуків. 
Учасниками незвичного проекту, приуроченого до 200-ліття від дня народження Тараса 
Шевченка, стали всі книгозбірні міста. 
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Бойчук, О. На фестивалі ляльок у Тернополі зустрілися іграшки зі всієї 
України [Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2014. —26 берез. — С. [15] : 
фотогр. 
У бібліотеці-музеї національної іграшки пройшов фестиваль ляльок. 
 

Брик, А. Маленьким про Великого Тараса [Текст] / А. Брик // Наш день. — 
2014. — 19—25 берез. — С. 7 : фотогр. — (Духовність). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 3 для дітей шевченківські дні пройшли 
нетрадиційно: для першокласників провели театралізоване дійство та ознайомили їх із 
незвичайним «Дитячим Кобзарем». 

 

Брик, А. «Як би погано не було, потрібно дякувати за кожен день, що 
можемо дихати, ходити, радіти сонцю…» [Текст] / А. Брик // Наш день. — 
2014. — 19—25 берез. — С. 8 : фотогр. — (Люди). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих діє виставка робіт художниці 
Ірини Муляр. 
 

Бучко, О. Шедеври на склі однієї рукою [Текст] / О. Бучко // 
20 хвилин. — 2014. — 19 берез. — С. [10] : фотогр. — (Новини). 
Картини тернопільської художниці Ірини Муляр експонуються в Тернопільській міській 
бібліотеці № 4 для дорослих. 
 

Вандзеляк, Г. Вшанували творчість Левка Крупи [Текст] / Г.Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 14 лют. — С. 8. — (Вечір пам’яті).   
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся вечір пам’яті з нагоди 70-річчя від 
дня народження Левка Михайловича Крупи — письменника, журналіста, громадсько-
політичного діяча.  

 

Вандзеляк, Г. Іларіон Пилипець презентував… 160 шевченківських книг 
[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 5 берез. — С. 9 : фотогр. — 
(До 200-ліття Великого Кобзаря). 
Про шевченкіану, яку представив у  бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» 
Іларіон Пилипець. 

 

Василечко, М. Поєднало Шевченкове слово [Текст] / М. Василечко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. [1] : фотогр. — 
(Фотоінформація). 
У рамках святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у бібліотеці № 5 
для дорослих м. Тернополя зібралися устрілися читачі та гості книгозбірні, щоб вшанував 
ти Кобзаря. 
 

Воловець, І. У пам’ять борцю слова та діла Левкові Крупі [Текст] / 
І. Воловець // Вільне життя плюс. — 2014. — 14 лют. — С. 6. — (Бібліотечні 
новини).   
70-річчя від дня народження відомого краянина вшанували вечором пам’яті в бібліотеці-
музеї «Літературне Тернопілля».  

 

Гарасимів, З. У Тернополі відкрили виставку дівчинки, яка сім років 
боролася з раком [Текст] / З. Гарасимів // Номер один. — 2014. — 
19 берез. — С. 12 : фотогр. — (Думки вголос). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих діє виставка робіт художниці 
Ірини Муляр. 
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Гопаска, О. Тернопільський «сірникар» отримав звання майстра [Текст] / 
О. Гопаска // Свобода. — 2014. — 29 січ. — С. 10 : фотогр. — (Талановита 
молодь).  
Мар’ян Вархолік отримав звання майстра народних художніх промислів об’ємного 
моделювання. Виставка його робіт діє в у Тернопільській міській бібліотеці № 3 для дітей. 
  

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 1. — С. 153—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [25 вересня в Тернопільській центральній 
міській бібліотеці для дітей відбулася зустріч  голови обласної організації 
Національної спілки письменників України СПУ Євгена Безкоровайного зі 
студентами ТНЕУ] — С. 154.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис 1. — С. 153—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [3 жовтня в бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля» запалили свічки та вшанували пам’ять наших видатних  краян: 
Степана Будного, Ігореві Ґерету та Василя Ярмуша] — С. 154–155.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чмс 1. — С. 153—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [12 жовтня в бібліотеці № 2 для дорослих 
м. Тернополя відбулася зустріч письменниці Ніни Фіалко з учнями 11 класу 
школи № 9 на тему «Чому 14 жовтня ми відзначаємо День народження 
УПА?»] — С. 155.  

 

Золотнюк, А. І серйозне захоплення, і щось дуже дитяче [Текст] / 
А. Золотнюк ; фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 28 берез. — 
С. 8 : фотогр. — (Фестивалі). 
У Тернополі відбувся фестиваль ляльок, організований працівниками бііблотеки-музею 
національної іграшки. 
 

І свого научаймось… [Текст] / фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 
2014. — 7 берез. — С. 5 : фотогр. — (До 200-ліття Кобзаря).  
У Тернопільській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє виставка шевченкіани, 
присвячена 200-річчю від дня народження Кобзаря. 

 

Левицька, Л. Ляльками бавилися і малі, і дорослі [Текст] / Л. Левицька ; 
фотогр. авт. // Голос України. — 2014. — 26 берез. — С. 11 : фотогр. — 
(Суспільство). 
У Тернополі відбувся фестиваль ляльок, організований працівниками бібліотеки-музею 
національної іграшки. 

 

Лівінський, О. У бібліотеці № 4 «блукають» привиди старих замків  
[Текст] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2014. — 26 лют. — С. 12. — 
(Наше місто). 
Ольга Колос, голова громадської організації «Рідний край», подарувала бібліотеці десять 
примірників книги Василя Бурми «Привиди старих замків». 
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Лівінський, О. У Тернопільській книгозбірні №4 створили Артбук [Текст] / 
О. Лівінський  // Тернопіль вечірній. — 2014. — 13 лют. — С. 4 : фотогр. — 
(Цікаво).  
Працівники Тернопільської міської бібліотеки № 4 для дорослих створили оригінальний 
артбук «На струнах Кобзаревої душі», приурочений до 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка.  
 

Луків, Н. Генія увіковічили в артбуках [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2014. — 7 берез. — С. 3. 
У Тернопільській центральній міській бібліотеці відбулася виставка артбуків, 
присвячених Великому Кобзареві. 
 

Луків, Н. «Я вірила в прекрасне» — художниця, яка 7 років боролася з 
раком [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2014. — 19 берез. — С. 10 : фотогр. — 
(Світла пам’ять). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих діє виставка картин тернополянки 
Ірини Муляр  «Я вірила в прекрасне…». 
 

Ляльку — на конкурс [Текст] // RIA плюс. — 2014. — 15 січ. — С. [1].  
Конкурс на крацу авторську ляльку проведуть у бібліотеці-музеї національної іграшки.  

 

Майстри художнього слова [Текст] / фотогр. В. Бурми // Вільне життя  
плюс. — 2014. — 5 берез. — С. 5 : фотогр. — (Ювілеї). 
З нагоди 30-річчя із часу заснування Тернопільської обласної організації Національної 
cпілки письменників України  в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулося 
урочисте зібрання. 
 

Правдива, Д. Вона вірила в прекрасне [Текст] / Д. Правдива // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 8 : фотогр. — (Пам'ять). 
У бібліотеці № 4 для дорослих діє виставка робіт Ірини Муляр. 
 

Роздобудько, Г. Поезія — це завжди неповторність [Текст] / 
Г. Роздобудько // Вільне життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 5 : фотогр.— 
(Дійство). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 8 для дорослих відбулася творча зустріч поетеси 
Дарії Чубатої з восьмикласниками загальноосвітньої школи № 19. 

 

Стеблій, Л. Найкращу ляльку — в музей [Текст] / Л. Стеблій // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 7 лют. — С. 8. — (Буде конкурс).   
Конкурс на кращу авторську іграшку проведуть у рамках фестивалю ляльок, який 
відбудеться в Українському домі «Перемога» та бібліотеці-музеї національної іграшки.  

 

Томчишин, Ю. Бібліотекарі присвятили книги Кобзарю [Текст] / Ю. 
Томчишин // Наш день. — 2014. — 5—11 берез. — С. 8 : фотогр. — 
(Тернопілля).  
Бібілотекаря Тернополя створили 12 унікальних артбуків, присвячених 200-літтю від дня 
народження Тараса Шевченка. 
 

Томчишин, Ю. Вперше у Тернополі — ляльковий фестиваль [Текст] /Ю. 
Томчишин // Наш день. — 2014. — 26 берез. — 1 квіт. — С. 8 : фотогр. — 
(Захоплення). 
З нагоди Міжнародного свята лялькаря в Тернополі вперше відбувся фестиваль ляльок. 
Його провели в бібліотеці-музеї національної іграшки. 
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Томчишин, Ю. Мандрівка у світ дитинства [Текст] / Ю. Томчишин // Наш 
день. — 2014. — 5 лют. — С. 20 : фотогр. — (Дозвілля). 
Близько сотні оригінальних іграшок знаходяться в бібліотеці-музеї національної іграшки.  

 

Чубата, Д. Поєднані піснею [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 
2014. — 5 лют. — С. 6 : фотогр. — (Захоплення).  
Про композитора, лауреата всеукраїнських конкурсів Олега Зозулю та бібліотекаря і 
співачку Євгенію Шевчук, які працюють у Тернопільському вищому професійному 
училищі №4 ім. М. Паращука.  

 

Швець, Ю. Іванна Блажкевич викликає інтерес і сьогодні [Текст] / Ю. 
Швець // Вільне життя плюс. — 2014. — 21 лют. — С. 3 : фотогр. — (Зустріч 
для школярів).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» пройшов урок-знайомство із життям і 
творчістю Іванни Блажкевич для учнів Тернопільської загальноосвітньої школи № 5.  

 

Юхно-Лучка, М. Щоб не плакати, вона сміялась… [Текст] : Сім років 
тернополянка Іринка Муляр боролася за життя і малювала однією рукою / М. 
Юхно-Лучка // Нова тернопільська газета. — 2014. — 19—25 берез. — С. 14 : 
фотогр. — (Dolya).  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих діє виставка картин тернополянки 
Ірини Муляр «Я вірила в прекрасне…». 

Інші бібліотеки  
 

Базан, Г. Славетний рід Дольницьких [Текст] / Г. Базан // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 6. — (Бібліотеці в дарунок). 

Цінний дарунок — видання «Літопис роду Дольницьких», автором якого є доктор 
медичних наук, професор Олег Дольницький, — отримала Залозецька бібліотека від 
мешканки селища Ірини Дережинець. 

 

Дзісяк, Я. Майданна поезія в Чорткові [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 січ. — С. 6. — (З усіх усюд).   
У Чортківській центральній бібліотеці відбулася літературна зустріч «Майданна поезія».  

 

Довгошия, П. Наш внесок у загальну скарбничку [Текст] /П. Довгошия // 
Слово Просвіти. — 2014. —20—26 берез. — С. 12 : фотогр. — («Просвіта» 
сьогодні). 
З історії борщівської «Просвіти» та про презентацію чорної борщівської сорочки й книги 
Петра Довгошиї «Увійти в таємниці духа»,, що відбулася в Заліщицькій центральній 
бібліотеці. 
 

Ковальчук, Л. Зірка Ярослави Музики [Текст] / Л. Ковальчук // Вільне 
життя плюс. — 2014. —22 січ. — С. 6 : фотогр. — (Наші славні земляки). 
Розповідь бібліотекаря Залозецької бібліотеки Зборівської ЦБС про життєвий і творчий 
шлях видатної української художниці Ярослави Музики.  

 

Костишин, Л. Бібліотека — це не тільки книги [Текст] / Л. Костишин ; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 5 берез. — С. 9 : фотогр. — 
(Цікаве знайомство).  
Про Копичинецьку міську бібліотеку для дорослих. 
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Костишин, Л. Зостаньте мі здрави! [Текст] / Л. Костишин ; фотогр. 
В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 6 : фотогр. — 
(Ювілеї). 
З нагоди 20-річчя із часу заснування Копичинського міського осередку Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина» у міській бібліотеці для дітей відбулася зустріч із головою 
організації Іваном Пласконем та його побратимами. 

 

Миколинська, С. Свіча вічності [Текст] / С. Миколинська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 берез. — С. 7. — (Промовляє до нас). 
У Борщівській центральній бібліотеці відбулася літературна зустріч «Свіча вічності», 
присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 
 

Островський, Р. У Копичинцях діти досліджували кохання [Текст] / 
Р. Островський // Свобода. — 2014. — 19 лют. — С. 12 : фотогр. — (На 
струнах душі).   
14 лютого, у День усіх закоханих, учасники гуртка «Друзі книги», що діє в Копичинецькій 
міській бібліотеці для дітей, під час лірично-історичної години говорили про кохання, 
використовуючи цитати відомих людей.  

 

[Працівники наукової бібліотеки Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка підготували книжкову виставку, 
присвячену 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка ] [Текст] / фотогр. 
В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 берез. — С. 4 : фотогр. — 
(Фотоінформація). 
 

Рудик, М. На кожній грані його любові — чарівна квітка поезії [Текст] / 
М. Рудик // Свобода. — 2014. — 14 берез. — С. 8. 
У Заліщицькій центральній бібліотеці діє книжкова виставка «Поезія натхненних днів», 
присвячена 80-річчю від дня народження Володимира Вихруща. 
 

Савчук,  Г. Федір Копійковський: на вістрі фарб і пензля [Текст] / 
Г. Савчук // Свобода. — 2014. — 31 січ. —  С. 8. — (До 100-річчя).  
У Лановецькій центральній бібліотеці функціонує виставка живописних полотен та ескізів 
художника Федора Копійковського, приурочена до 100-річчя від дня його народження.  

 

[У Бережанській центральній бібліотеці ім.. Т. Г. Шевченка відбувся 
вечір-реквієм «У понурій пам’яті віків світиться будуть завжди «Крути», 
присвячений трагічним подіям 1918 року] [Текст] / підгот. М. Федечко // 
Вільне життя плюс. —2014. — 14 лют. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

[У Підгаєцькій центральній бібліотеці оформлено куточок «Небесній 
сотні присвячується»] [Текст] / підгот. М. Федечко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 12 берез. — С. 16. — (З потоку новин). 

 

Шаган-Тетеря, М. Творять красу власноруч [Текст] / М. Шаган-Тетеря // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 лют. — С. [1]. — (Вернісаж у бібліотеці).  
У Лановецькій центральній бібліотеці пройшов вернісаж народних ремесел «Творять 
красу умільці Лановеччини». 

 
 

Музейна справа 
Мечик, І. Музеї — скарбниця краю [Текст]  / І. Мечик // Свобода. — 

2014. — 17 січ. —  С. 8. — (На книжкові полиці).  
Незабаром побачить світ збірник праць музеї Тернопільщини, підготовлений членами 
Тернопільського осередку Наукового товариства імю Шевчека.  



 12 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
Бачинський, Я. Нам треба голосу Тараса [Текст] / Я. Бачинський ; фотогр. 

авт. // Свобода. — 2014. — 7 берез. — С. 3 : фотогр. 
В обласному краєзнавчому музеї до ювілею Кобзаря відкрито виставку художніх полотен, 
гравюр, рушників, керамічних виробів, скульптур, у яких відображено певні періоди 
життя й творчості Тараса Шевченка. 
 

Бобрівець, М. Усі пам’ятники — в одному виданні [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 6. — (Застиглий у часі). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася репрезентація альманаху, що 
вмістив світлини всіх монументів краю, які увіковічили Кобзаря. 
 

Данилків, І. У камені, бронзі, граніті… [Текст] / І. Данилків // Наш 
день. — 2014. —28 берез. — 1 квіт. — С. 5 :фотогр. — (Люди). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї репрезентували ілюстрований альманах 
«У камені, бронзі, граніті», присвячений 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. 
 

Деркач, З. «У камені, бронзі, граніті» [Текст] / З. Деркач ; фотогр. 
І. Крочака // Свобода. — 2014. — 26 берез. — С. 2. — (У світі мистецтва). 
Альманах «У камені, бронзі, граніті», присвячений 200-річчю від дня народження 
Тараса Шевченка, презентували в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 
 

Золотнюк, А. Вишивали «Рушник Великому Тарасу» [Текст] / 
А. Золотнюк ; фотогр. авт..// Вільне життя плюс. — 2014. — 12 лют. — С. 9 : 
фотогр. — (У вінок Кобзареві).  
До Всеукраїнської акції «Рушник Великому Тарасу» в Тернополі долучилися понад 
40 майстрів. Вишивали рушник в обласному краєзнавчому музеї.  
 

Костюк, С. Ангели зовуть пам’ятати [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 2. — (Вістки з музею). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї розгорнуто пропам’ятну фотовиставку 
«Слава Небесній Сотні». 
 

Костюк, С. Звітує українство [Текст] / С. Костюк  // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 8 січ. — С. 4. — (Вісті з музею).  
Активна просвітянка Марія Богданович подарувала Тернопільському обласному 
краєзнавчому музею дві унікальні книжки. 
 

Костюк, С. Роки невтомної праці [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. —  2014. — 15 січ. — С. 4. — (Вісті з музею).   
Другу частину бібліографічного покажчика творчого доробку Богдана Головина 
репрезентовано в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 
 

Кузишин, І. Естафету «Рушника Великому Тарасу» продовжать у Литві 
[Текст] / І. Кузишин, І. Саранчук // Свобода. — 2014. — 14 лют. — С. 3 : 
фотогр. — (До 200-ліття Кобзаря). 
У рамках проведення заходів з відзначення  200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка понад 70 майстрів, умільців народних художніх промислів із кожного району 
області 7 лютого у виставковій залі обласного краєзнавчого музею вишивали фрагменти 
«Рушника Великому Тарасу». 

 

Луків, Н. «Христові обручниці» від Богдана Головина [Текст] /Н. Луків // 
Свобода. — 2014. — 28 берез. — С. 8 : фотогр. — (Щойно з друку). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї  другу частину своєї книги «Христові 
обручниці» репрезентував письменник, публіцист, педагог, громадський діяч 
Богдан Головин. 
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Маємо 175 пам’ятників Шевченку! [Текст] : Репрезентували альманах «У 
камені, бронзі, граніті» // Нова Тернопільська газета. — 2014. — 26 берез. — 
1 квіт. — С. 9 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї репрезентували ілюстрований 
альманах «У камені, бронзі, граніті», присвячений 200-річчю від дня народження 
Тараса Шевченка. 
 

Попович, Ж. Терниста доля Ярослави Музики [Текст] / Ж. Попович // 
Номер один. — 2014. — 15  січ. — С. 3 : фотогр. — (Новини). 
В обласному краєзнавчому музеї діє виставка робіт художниці Ярослави Музики, 
приурочена до 120-річчя від дня народження мисткині.  
 

Попович, Ж. У краєзнавчому музеї постав Левко Крупа з побратимами 
[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2014. — 15 січ. — С. 3. — (Новини). 
Відомому громадському діячеві, письменнику й журналістові Левку Крупі виповнилось б 
сімдесят. Із цієї нагоди в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито 
виставку.  
 

Саранчук, І. Формує дух української нації [Текст] / І. Саранчук // 
Свобода. — 2014. — 7 лют. — С. 2 : фотогр. — (Події, факти, коментарі). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому  музеї відкрили виставку, присвячену 85-
річчю із часу створення ОУН.  

 

Свередюк, У. Перші вшанування в Галичині [Текст] / У. Свередюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 5. — (Наш пророк). 
Науковий працівник Тернопільського обласного краєзнавчого музею розповідає про 
вшанування пам’яті Тараса Шевчека в Галичині. 

 

[У виставковому залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею 
розгорнуто виставку шевченкіани] [Текст] / фотогр. В. Бурми // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 5 : фотогр. — (У вінок Кобзареві). 
 

Чайківська, Я. Тернополяни вишивали шевченківський рушник [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2014. — 13 лют. — С. 4. — (Цікаво). 
В обласному краєзнавчому музеї тернополяни вишивали «Рушник Великому Тарасу». У 
Всеукраїнській культурно-мистецькій акції взяли участь понад 40 вишивальників. 

 

Чеканова, Н. Музейні раритети [Текст] / Н. Чеканова // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 5. — (Рік нашого Пророка). 
Про шевченкіану Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

 

Шот, М. «Обніміться ж, брати мої» [Текст] : Тернопільщина долучилася 
до всеукраїнського вишивання рушника Тарасові Шевченку / М. Шот ; 
фотогр. авт. // Урядовий кур’єр. — 2014. — 26 лют. — С. 16 : фотогр. — 
(Вісті звідусіль). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї понад 70 майстрів народних художніх 
промислів вишивали фрагменти рушника «Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!», 
присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 
 

Шот, М. Образно, портретно, емоційно [Текст] / М. Шот ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 7 берез. — С. 4 : фотогр. – (Виставки). 
Про виставку шевченкіани, що функціонує в Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї. 
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Шот, М. Шанувальники мистецтва побачили «За байраком байрак» 
[Текст] : Масштабна виставка в Тернопільському обласному краєзнавчому 
зузеї висвітлює життя та творчість Кобзаря / М. Шот ; фотогр.авт. // 
Урядовий кур’єр. — 2014. — 6 берез. — С. 10 : фотогр. — (Шевченкіана). 
 

Юхно-Лучка, М. Не щастить Шевченку з ювілеями… [Текст] : 1914-ий — 
Перша світова, 2014-ий — ? / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2014. — 9—18 берез. — С. 14 : фотогр. — (Kultura). 
Про виставку шевченкіани, що функціонує в Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї. 
 

Юхно-Лучка, М. «Рушник великому Тарасові»  з тернопільськими 
стібками [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2014. — 
12—18 лют. — С. 10 : фотогр. — (Kultura). 
Тернопільщина долучилася до Всеукраїнської мистецької акції «Рушник Великому 
Тарасові». У залі обласного краєзнавчого музею рушник вишивали не тільки місцеві 
майстри а й усі бажаючі.  
 

Тернопільський обласний художній музей 
Ваврик, О. Живопис Вікторії Демків [Текст] / О. Ваврик // Свобода. — 

2014. — 7 лют. — С. 8 : фотогр. — (Виставка).   
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку живопису та 
реставрації Вікторії Демків.  

 

Ваврик, О. У Художньому музеї — дві виставки [Текст] / О. Ваврик // 
Свобода. — 2014. — 21 берез. — С. 8 : фотогр. 
До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в Тернопільському обласному 
художньому музеї функціонують дві мистецькі виставки. 
 

Золотнюк, А. Реставратор і художник [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 29 січ. — С. 6. — (Виставки). 
Про Вікторію Демків — реставратора обласного художнього музею.  
 

Кузишин, І. На картинах — мальовнича Тернопільщина [Текст] / 
І. Кузишин // Свобода. — 2014. — 24 січ. — С. 8 : фотогр.  
У художньому музеї відкрилась виставка-конкурс художників-аматорів на здобуття 
обласної мистецької премії ім. Ярослави Музики.  
 

Обласний  комунальний етнографічно-меморіальний  
музей Володимира Гнатюка 

Черемшинський, О. Мистецька Шевченкіана [Текст] / О. Черемшинський, 
Р. Черемшинська // Культура і життя. — 2014. — 28 лют. — С. 14 : фотогр. — 
(Новини). 
Про шевченкіану обласного етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка, що 
в с. Велесневі Монастириського району. 
 

Черемшинський, О. Подарунки від правнука [Текст] / О. Черемшинський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 5 лют. — С. 6. — (До 200-річчя Тараса 
Шевченка).  
До обласного етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка надійшли 
подарунки від письменника, літературознавця, правнука Тараса Шевченка по сестрі 
Катерині Дмитра Красицького.  

 



 15

Черемшинський, О. Подарунки митця-ювіляра [Текст] О. Черемшинський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 29  січ. — С. 6. — (Поповнення експозиції).  
Заслужений художник України Ярослав Омелян подарував музею Володимира Гнатюка 
свої графічні роботи та екслібриси.  
 

Черемшинський, О. Поет, людина, економіст [Текст] : До 80-річчя 
Володимира Вихруща / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 6 : фотогр. — (Славетні краяни). 
В обласному  етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка розгорнуто 
ювілейну виставку «Володимир Вихрущ». 
 

Черемшинський, О. Скульптор, архітектор, дипломат [Текст] / 
О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Свобода. — 2014. — 31 січ. — С. 8 : 
фотогр. — (До 135-річчя від дня народження Михайла Паращука).  
До ювілею митця-земляка Михайла Паращука в етнографічно-меморіальному музеї 
Володимира Гнатюка розгорнуто виставку «Михайло Паращук» та проводяться тематичні 
екскурсії.  
 

Черемшинський, О. Теплота чуття [Текст] : Володимир Гнатюк та 
Іван Нечуй-Левицький / О. Черемшинський, Р. Черемшинська  // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 7 лют. — С. 5. — (Події. Дати. Імена).  
Про творчу співпрацю Володимира Гнатюка та Івана Нечуя-Левицького розповідають 
директор і старший науковий співробітник обласного етнографічно-меморіального музею 
Володимира Гнатюка Остап та Романа Черемшинські.  
 

Черемшинський, О. Шевченкіана Володимира Гнатюка [Текст] / 
О. Черемшинський // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 лют. — С. 6. — 
(Унікальні експонати).  
 

Обласний комунальний літературно-меморіальний 
музей Юліуша Словацького в м. Кременець 

Шевчишина, О. Кременчанин-чиновник пише картини і вірші [Текст] / О. 
Шевчишина // Номер один. — 2014. — 5 лют. — С. 4 : фотогр. — (Новини). 
Виставка, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, діє в обласному 
літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького. Автор робіт — держслужбовець 
Микола Федорук . 
 

Інші музеї 
Брик, А. Тернополянин зібрав музичні інструменти зі всього світу [Текст] / 

А. Брик // Наш день. — 2014. — 19 лют. — С. 5 : фотогр. — (Культура).   
Незвичайний музей створив у с. Ішкові Козівського району тернопільський музикант і 
колекціонер Петро Катола. 
 

Виставка художніх шедеврів [Текст] // Свобода. — 2014. — 7 лют. — С. 8 : 
фотогр. — (До 30-річчя Бережанського музею книги).  
До 30-річчя із часу заснування Бережанського музею книги організовано виставку 
«Мистецька палітра музею книги».  

 

Віконська, І. Бережанська Шевченкіана [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 4. — (Виставка).   
Понад 600 експонатів шевченкіани з 10 країн світу  показали в Бережанському 
краєзнавчому музеї. Серед них є чимало унікальних. 
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Віконська, І. [У Бережанському краєзнавчому музеї відбулося погашення 
спеціальним пам’ятним штемпелем художнього маркованого конверта 
«Тарас Шевченко. 200 років від дня народження»] [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 5. — (Філателія). 
 

Левицька, Л. Лемки бережуть своє [Текст] / Л. Левицька ; фотогр. авт. // 
Голос України. — 2014. — 18 січ. — С. 12 : фотогр. — (Культура). 
Про єдиний в Україні музей  лемківської культури, що в м. Монастириськах.  

 

Левицька, Л. Портрет Кобзаря «вишили» мозаїкою [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2014. — 22 лют. — С. 6. — (Калейдоскоп вістей). 
Портрет поета, створений із мініатюрних шматків гіпсової мозаїки, подарував 
Бережанському краєзнавчому музею Ігор Лесик. 
 

[У Бережанському краєзнавчому музеї діє виставка «200 кроків до Тараса 
Шевченка»] [Текст] / підгот. М. Федечко // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 
берез. — С. [1]. — (З потоку новин). 
  

[У Шумському районному краєзнавчому музеї та центральній бібліотеці 
функціонують виставки «Кобзарів»] [Текст] / підгот. М. Федечко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 12 берез. — С. 16. — (З потоку новин). 
 

Шаган-Тетеря, М. Кременецька «Палітра» [Текст] / М. Шаган-Тетеря // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 21 лют. — С. 8. — (Виставки). 
Розмаїттям робіт на полотні, папері та картоні вражає мистецький гурт «Палітра» з 
Кременця. Виставку робіт учасників цього творчого об’єднання відкрилли в місцевому 
краєзнавчому музеї. Присвятили її 10-річчю із часу створення гурту. 
 

Шаган-Тетеря, М. Не міліє Кобзареве слово [Текст] / М. Шаган-Тетеря // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 8. — (На Кременеччині).  
До 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка  у виставковому залі районного 
краєзнавчого музею діє виставка «Народні умільці Кременеччини — Кобзареві».  

 

Шевчишина, О. Кременецька «Палітра» вражає майстерністю [Текст] / 
О. Шевчишина // Номер один. — 2014. — 12 лют. — С. 12 : фотогр. — 
(Думки вголос). 
У Кременецькому краєзнавчому музеї діє виставка робіт учасників гурту «Палітра», 
прурочена до 10-річчя  із часу заснування мистецького об’єднання.  
 

Шот, М. Лемківська різьба опільського села [Текст] / М. Шот ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 берез. — С. 6 : фотогр. — (З 
народних джерел). 
Про музейну кімнату, що діє в с. Гутиську Бережанського району, у якій експонуються  
роботи заслуженого майстра народної творчості України Данила Долинського та жителів 
села. 

 

Якель, Р. Шевченко повернувся… на поштовій марці [Текст] / Р. Якель ; 
фотогр. авт. // Дзеркало тижня. — 2014. — 15—21 берез. — С. 16 : фотогр. — 
(Людина). 
У Бережанському районному краєзнавчому музеї діє філателістична виставка «Останнім 
шляхом Кобзаря». 
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Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Вандзеляк, Г. «Ніч перед Різдвом» — головна вистава січня [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 17 січ. — С. 8 : фотогр. — (Сюрприз для 
театралів).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка пройшла прем’єра музичної комедії Миколи Гоголя «Ніч перед 
Різдвом».  
 

Вибори на сцені… [Текст] // Нова тернопільська газета. — 2014. — 
26 берез. — 1 квіт. — С. 9 : фотогр. — (Прем’єра). 
До Міжнародного дня театру Тернопільський академічний обласний український 
драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка підготував комедію за п’єсою сербського 
драматурга Бронілава Нушича «Народний депутат». 
 

Дмитрук, Г. Театр нашої любові [Текст] / Г. Дмитрук ; фотогр. В. Бурми // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. [1] : фотогр. 
До Міжнародного дня театру Тернопільський академічний обласний український 
драматичний театрі ім. Т. Г. Шевченка підготував нову виставу — «Народний депутат» за 
п’єсою сербського драматурга Бронілава Нушича. 
 

Козак, І. Вічно магічний Гоголь [Текст] / І. Козак ; фотогр. авт// Голос 
України. — 2014. — 8 лют. — С. 13 : фотогр. — (Культура). 
На сцені Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру ім.. М. 
Старицького пройшла прем’єра вистави «Ніч перед різдвом» у постановці головного 
режисера Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. 
Т. Г. Шевченка Олега Мосійчука.  

 

Кушнірук, З. «Ніч перед Різдвом» — напівправда,  напівказка… [Текст] 
З. Кушнірук // Наш день. — 2014. — 15 січ. — С. 8 : фотогр. — (Духовні 
обереги).  
У Тернопільськму академічному обласному українському драматичному театру 
ім. Т. Г. Шевченка пройшла прем’єра музичної комедії за безсмертним твором Миколи 
Гоголя.  
 

Попович, Ж. На тернопільську сцену опустилася «Ніч перед Різдвом» 
[Текст] / Ж. Попович  // Номер один. — 2014. — 15 січ. — С. 12. — (Думки 
вголос). 
Режисер В’ячеслав Жила подарував театралам ліричну казку за однойменною повістю 
Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом».  
 

Садовська, Г. Черевички для Оксани [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 січ. — С. 4 : фотогр. — (Тернопільські театральні 
вечори).  
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
вже вдруге за останні півтора десятка літ звернувся до твору Миколи Гоголя «Ніч перед 
Різдвом».  
 

Сучасна «Ніч перед Різдвом»: і чорт, і чортиці [Текст] //Нова 
Тернопільська газета. — 2014. — 15 — 21 січ. — С. 13 : фотогр. — (Kultura). 
Про прем’єру вистави «Ніч перед Різдвом». 
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Тимків, Ю. Театр потішив дітей і дорослих [Текст] / Ю. Тимків // Наш 
день. — 2014. — 1 січ. — С. 8 : фотогр. — (Духовні обереги). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка до зимових свят підготувалися заздалегідь. Маленьким тернополянам 
шевченківці подарували дві прем’єри — новорічне дійство «Як лісові звірята кутю 
варили» і  казку «Іван-Царевич, Сірий Вовк та інші».  

 

Томчишин, Ю. Тернопільські актори йдуть на вибори [Текст] / Ю. 
Томчишин // Наш день. — 2014. — 19—25 берез. — С. 13 : фотогр. — 
(Культура). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка відбудеться прем’єра комедії «Народний депутат». 

 

Шот, М. «Ніч…» наповнилася вертепом і романтикою [Текст] : 
Тернопільський драмтеатр додав сучасної естетики відомій містерії / М. Шот 
// Урядовий кур’єр. — 2014. — 4 лют. — С. 12 : фотогр.  
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г, Шевченка 
вдруге звернувся до інсценізації повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом». Автор статті 
наголошує  на осучаснені персонажів, музики, сценографії та костюмів .  

*** 
Хом’як, О. Замість зеленої красуні — «бородатий пан» [Текст] : У 

Тернополі ялинку замінили дідухом / О. Хом’як // Високий замок. — 2014. — 
2—8 січ. — С. 4 : фотогр. — (Країна).  
У фойє Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. 
Г. Шевченка встановили найбільший в Україні  дідух.  

 

Чубата, Д. І мовчазного його чують [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 лют. — С. 3 : фотогр. — (Ювілей).  
Про актора Тернопільського драмтеатру Віктора Бурка.  

 

Шот, М. Знак свята — з «павуком» і календарем [Текст] : 
Тернопільський майстер Ярослав Осадца виплів найдовершеніший дідух в 
Україні / М. Шот ; фотогр. авт. // Урядовий кур’єр. — 2014. — 4 січ. — С. 7 : 
фотогр. — (Спадщина).  
У фойє Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. 
Г. Шевченка розмістили дідух висотою близько восьми метрів.  

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Волянюк, Н. Новорічна казка у театрі ляльок [Текст] / Н. Волянюк // 

Свобода. — 2014. — 22 січ. — С. 12 : фотогр. — (Спомин про свято). 
Новорічні ранки, вистави подарував маленьким глядачам колектив Тернопільського 
академічного обласного театру актора і ляльки.  
 

Волянюк, Н. «Тарасова Казка» [Текст] / Н. Волянюк ; фотогр. Т. Іванківа // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 5 : фотогр. — (Найменшим). 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки до 200-річчя від дня 
народження Т. Шевченка підготував легенду «Тарасова казка». 

 

Волянюк, Н. «Тарасова Казка» [Текст] / Н. Волянюк ; фотогр. Т. Іванківа  // 
Свобода. — 2014. — 12 берез. — С. 5 : фотогр. — (Мистецькі прем’єри). 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки до 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка підготував легенду «Тарасова казка». 
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Аматорські театри 
Семеняк, В. Особлива нагорода особливій людині [Текст] / В. Семеняк ; 

фотогр. авт. // Слово Просвіти. — 2014. — 30 січ. — 5 лют. — С. 6 : 
фотогр. — («Просвіта»).  
Про Ольгу Матвієвську — відмінника освіти, заслуженого працівника освіти України, 
художнього керівника та режисера шкільного народного театру «Дивосвіт».  
 

У Шумську можна подивитися як «купують вашого чоловіка» [Текст] // 
Свобода. — 2014. — 14 лют. — С. 8 : фотогр. — (Подія). 
Шумський народний аматорський театр подарував глядачам прем’єру вистави «Куплю 
вашого чоловіка» за п’єсою  Михайла Задорнова.  
 

Чубата, Д. «Мати-наймичка» на шкільній сцені [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 7 берез. — С. 6 . — (Зустрічі). 
До 200-річчя від дня народження Кобзаря просвітяни Тернополя провели літературно-
мистецьку зустріч «Зі словом Тараса Шевченка живімо», а шкільний народний театр 
«Дивосвіт» показав виставу «Мати-наймичка». 
 

Чубата, Д. Творить диво «Дивосвіт» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 31 січ. — С. 3. — (Обрії «Просвіти»).  
Про шкільний народний театр «Дивосвіт».  

 

Шаган-Тетеря, М. Десятиріччя відзначили прем’єрою [Текст] / М. Шаган-
Тетеря // Вільне життя плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 3. — (Ювілей).  
У Шумську відбулися урочистості з нагоди 10-річчя із часу заснування народного 
аматорського театру районного будинку культури під керівництвом Марії Бензель.  

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Костишин, Л. Два хори — одне мистецтво [Текст] /Л. Костишин // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. [1]. — (Пам’яті Кобзаря).  
До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в Тернопільській обласній філармонії 
відбулися концерти за участю дитячої хорової школи «Зоринка» та камерного хору 
філармонії. 

 

Лауреат премії ім. Соломії Крушельницької [Текст] / підгот. В. Томин // 
Свобода. — 2014. — 15 січ. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Диригент симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії, заслужений діяч 
мистецтв України Мирослав Кріль став лауреатом мистецької премії ім. Соломії 
Крушельницької.  
 

Пам’яті небесної сотні [Текст] // Свобода. — 2014. — 14 берез. — С. [1]. — 
(Відгукніться). 
В обласній філармонії відбудеться благодійний концерт, присвячений пам’яті Небесної 
сотні. 
 

Садовська, Г. Бранець музики за диригентським пультом [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 лют. — С. 6 : фотогр. — 
(Штрихи до портрета).  
Про симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії та його керівника 
Мирослава Кріля.  
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Садовська, Г. Великому сину вкраїнського народу [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 берез. — С. 7. — (Урочистості).  
Святковий концерт «Обніміться ж, брати мої», приурочений до 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка пройшов в обласній філармонії. 

 

Садовська, Г. Пам’яті Небесної Сотні [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 6. — (Вечори у філармонії). 
Благодійний концерт пам’яті Небесної сотні відбувся в Тернопільській обласній 
філармонії. 

Садовська, Г. Щедрі тернопільські гостини [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. М. Шота // Вільне життя плюс. — 2014. — 22 січ. — С. 6 : фотогр. — 
(Вечори у філармонії).   
Концерти першокласних виконавців із ряду міст України проходять у Тернопільській 
обласнй філармонії в рамках проекту «Тернопільські зустрічі», який реалізовує 
Тернопільська обласна філармонія. 

 

Сікорська, І. Музика, що єднає серця [Текст] / І. Сікорська // Культура і 
життя. —  2014. — 3 січ. — С. 6 : фотогр. — (Музика). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся авторський концерт заслуженого діяча 
мистецтв України, кандидата мистецтвознавства, лауреата премій імені Миколи Лисенка і 
Віктора Косенка композитора Богдани Фільц.  

 

Чайківська, Я. Новорічний настрій від симфонічного оркестру [Текст] /Я. 
Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2014. — 15 січ. — С. 3. — (Звідусіль). 
Нещодавно пройшов концерт симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії, 
який став підсумком десятирічної діяльності колективу. 

 

Чубата, Д. «Прозріте, люди, день настав!» [Текст] /Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 6. — (Вечори у філармонії). 
У Тернопільській обласній філармонії відбулася літературно-музична композиція 
«Прозріте, люди, день настав!», приурочена до 200-ліття від дня народження 
Тараса Шевченка. 

 

Шот, М. Терпсіхора за обміном [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2014. — 5 лют. — С. 24 : фотогр. — (Вісті звідусіль). 
Про творчий проект «Тернопільські зустрічі», який реалізує Тернопільська обласна 
філармонія.   

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Бобрівець, М. Впевнені в собі та власній творчості [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 17 січ. — С. 3. — (Таланти).  
У Тернополі відбувся XIX міський фестиваль «Повір у себе». На сцені Палацу культури 
«Березіль ім. Леся Курбаса співали, танцювали й декламували вірші діти з особливими 
потребами.  
 

Вандзеляк, Г. Лемківський Йордан у «Березілі» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 22 січ. — С. 3 : фотогр. — (Святочний настрій).  
У Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса лемки з усіх районів області  
відсвяткували «лемківський Йордан».  
 

Юхно-Лучка, М. «Х-фактор» у Тернополі: це був просто вибух! [Текст] / 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2014. — 29 січ. — 4 лют. — 
С. 14: фотогр.   
Про концерт фіналістів четвертого сезону шоу «Х- фактор», що  у Палаці культури 
«Березіль» ім. Леся Курбаса. 
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Клубні заклади 
Бориславський, С. «Усе моє, що зветься Україна» [Текст] / 

С. Бориславський // Свобода. — 2014. — 21 берез. — С. 8 : фотогр. — (Тобі, 
Тарасе). 
У Григорівському сільському будинку культури, що в  Монастириському районі, відбувся 
захід «Просвітнику долі України Тарасу Григоровичу Шевченку — 200-ліття від дня 
народження». 
 

Гладій, О. У війни безжальні очі [Текст] / О. Гладій, О. Шинкарук // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 19 берез. — С. 5. — (Афган). 
У Свершківському народному домі, що в Заліщицькому районі, провели годину пам’яті 
«Свистіли кулі над Афганом». 

 

Корбуд, Д. Вшанували героїв України [Текст] / Д. Корбуд // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 6. — (Коротко). 
У будинку культури «Кутківці» відбувся вечір-реквієм пам’яті героїв Майдану.  
 

Наливайко, Л. «Різдвяні дзвони» у Підволочиську [Текст] / Л. Наливайко // 
Свобода. — 2014. — 17 січ. — С. 2 : фотогр. — (Огляд вертепів).  
У Підволочиському районному будинку культури відбувся IX районний фестиваль 
«Різдвяні дзвони». На сцені оживали справжні міні-вистави про народження Ісуса.   

 

Шевчишина, О. Кременецький хор заколядував у старовинному замку 
[Текст] / О. Шевчишина // Номер один. — 2014. — 22 січ. — С. 2 : фотогр.  
У вечорі колядок та щедрівок взяв участь народний аматорський молодіжний хор 
ім. Юліуша Словацького Кременецького районного будинку культури.  

 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне 

 музичне училище ім. С. Крушельницької 
Далюк, Є. І класика, і музика кіно [Текст] / Є. Далюк // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 12 лют. — С. 9. — (Анонс).  
В актовій залі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
відбудеться звітний концерт симфонічного оркестру Тернопільського обласного 
державного музичного училища ім. С. Крушельницької.   

 

Зимненко, А. Згадали поета [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 3. — (Пам’ять).  
У Тернопільському обласному державному музичному училищі ім. С. Крушельницької 
вшанували 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 

 

Корбуд, М. Таланти великих родин [Текст] / М. Корбуд // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 19 лют. — С. 5. — (Увага: конкурс!).  
У Тернопільському обласному державному музичному училищі ім. С. Крушельницької 
відбудеться ХІ обласний конкурс «Таланти багатодітної родини».  
 

Ляхович, Х. І раптом пірат захопив оркестр! [Текст] / Х. Ляхович ; 
фотогр. В. Перун // Вільне життя плюс. — 2014. — 21 лют. — С. 8 : фотогр. 
— (Музичні подвиги).  
Про звітний концерт симфонічного оркестру Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької, який  відбувся в актовій залі Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.  
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Теребовлянське вище училище культури 
Буката, Г. Шевченкодень любові й шани [Текст] / Г. Буката // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 4 : фотогр. — (Промовляє до нас).  
У Теребовлянському вищому училищі культури в рамках відзначення 200-річчя від дня 
народження Великого Кобзаря  започаткували нову форму вшанування генія нації — 
шевченкодень.  

 
Інші навчальні заклади 

Тернопільська обласна експериментальна комплексна  
школа мистецтв ім. І. Ґерети 

 

Домбровська, Н. Слово живе [Текст] / Н. Домбровська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 5 : фотогр — (Виїздні концерти). 
У Тернопільській обласній експериментальній комплексній школі мистецтв ім. І. Ґерети 
пройшов ряд заходів, присвячених 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 
 

Тернопільська музична школа № 1 
Касіян, В. До вершин майстерності [Текст] / В. Касіян // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 22 січ. — С. 7 : фотогр. — (Де музика звучить).  
У Тернопільській музичній школі № 1 ім. В. Барвінського відбувся святковй концерт.   

 

Касіян, В. Школі є ким пишатися [Текст] / В. Касіян // Вільне життя плюс. — 
2014. — 7 лют. — С. 8 : фотогр. — (Змагалась творча юнь).  
У Терноплі вдруге пройшов конкурс піаністів імені Ірини Крих — засновниці першої 
музичної школи в області. 

 

«Музична абетка для маленьких скрипалів»  [Текст] // Свобода. — 2014. — 
31 січ. — С. 8. — (Новинка).  
Вийшов із друку збірник «Музичну абетку для маленьких скрипалів» Наталії  
Плахцінської — викладача Тернопільської музичної школи № 1. ім. В. Барвінського. 
 

Островська, Л. Краса врятує світ, якщо ми їй допоможемо [Текст] / Л. 
Островська  // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 січ. — С. 4 : фотогр. — 
(Розмова з митцем).  
Чудовий подарунок до Різдва зробила для шанувальників українських традицій 
заслужений працівник культури України, відома бандуристка, композитор і співачка, 
викладач Тернопільської музичної школи № 1 Надія Кулик. Вона видала новий компакт-
диск «У кожне серце з колядою».   
 

Інші початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 
[Викладач Бережанської художньої школи, художник  Олег Шупляк, 

натхненний подіями Майдану, створив чергову картину-головоломку 
«Борімося — поборемо. Нам Бог помагає!»] [Текст] / підгот. М. Федечко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 19 берез. — С. 16. — (З потоку новин). 
 

Вандзеляк, Г. Цей чарівний світ музики… [Текст] / Г. Вандзеляк ; фотогр. 
С. Бориславського // Свобода. — 2014. — 15 січ. — С. 6 : фотогр. — (На 
струнах творчості).  
Про роботу Монастириської музичної школи, яку очолює Наталія Алісова, кращих учнів, 
переможців творчих конкурсів, святкові заходи.  
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Куленич, Л. Шевченко на барикадах революційного Києва [Текст] / 
Л. Куленич // Свобода. — 2014. — 19 берез.  — С. 3. — (200-ліття Великого 
Кобзаря). 
Бережанський художник, викладач місцевої художньої школи Олег Шупляк, натхненний 
подіями Майдану, створив картину-головоломку «Борімося — поборемо. Нам Бог 
помагає!». 
 

Мадзій, І. Яскрава зірочка із Більче-Золотого [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 22 січ. — С. 9 : фотогр. — (Підростають таланти). 
Про талановитого учня Більче-Золотецької музичної школи Владислава Боднарчука.  

 

Ментус, О. Серед вихованців бучацького художника — професори і 
академіки [Текст] : [інтерв’ю з талановитим живописцем і скульптором, 
засновником і багаторічним керівником Бучацької художньої школи 
Омеляном Ментусом] / [спілкувався] В. Мельничук // Свобода. — 2014. — 
24 січ. — С. 8 : фотогр. — (З перших уст). 
 

Тесля, М. З любов’ю до професії та з піснею крокує мистецьке подружжя 
Миколи й Віри Теслів із Більче-Золотого [Текст] : [інтерв’ю з Миколою та 
Вірою Теслями] / спілкувалась І. Мадзій ; фотогр. авт. // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 22 січ. — С. 12 : фотогр. — (У друзів газети).  
Про творчий союз подружжя Теслів, яке працює в Більче-Золотецькій музичній школі.  
 

Цебрій, Є. «Художник має бути з народом» [Текст] /Є. Цебрій // 
20 хвилин. — 2014. — 26 берез. — С. [10] : фотогр. — (Новини). 
Про картину художника Олега Шупляка «Борімося — поборемо. Нам Бог помагає!», яку 
написано за допомогою рідкісного прийому оптичної ілюзії. 

Виставки, пленери 
Білий, І. 200 років від дня народження Шевченка — це свято кожного 

українця [Текст] : І в ХХІ столітті твори генія України Тараса Григоровича 
Шевченка є актуальними / І. Білий // Номер один. — 2014. — 12 берез. — 
С. [15] : фотогр. 
У Державному архіві Тернопільської області діє документально-художня виставка «І на 
оновленій землі врага не буде, супостата…». 
 

Гулькевич, К. Батик чарує кольорами… [Текст] / К. Гулькевич ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 8 : фотогр. — (А що у 
вас?). 
У Галицькому коледжі ім. В. Чорновола відбулася виставка робіт студентів першого та 
другого курсів відділення дизайну. 
 

Дишлюк, О. І на оновленій землі врага не буде, супостата… [Текст] / О. 
Дишлюк // Свобода. — 2014. — 21 берез.  — С. 8 : фотогр. 
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка  «І на оновленій землі врага не 
буде, супостата…», присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 
 

Золотнюк, А. Пошук моделей діалогу [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 8 : фотогр. — (Виставки). 
А арт-галереї «Бункермуз» функціонує виставка робіт львівського художника 
Остапа Лозинського. 
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Ковальчук, О. У свічаді краси [Текст] / О. Ковальчук ; фотогр. В. Бурми // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 січ. — С. 5 : фотогр. — (Вернісажі).  
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка «Палітра любові і краси», 
присвячена 85-річчю від дня народження відомого майстра графіки Ярослава Омеляна.  

 

Кричківська, С. Палітра любові і краси [Текст] / С. Кричківська // 
Свобода. — 2014. — 15 січ. — С. 3. — (Ювілей). 
З нагоди 85-річчя від дня народження відомого художника Ярослава Омеляна, в 
Державному архіві Тернопільської області  відкрили виставку «Палітра любові і краси».  

 

Мадзій, І. Хроніка Євромайдану очима чортківських митців  [Текст] / 
І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 берез. — С. 6 : фотогр. — 
(Герої не вмирають!). 
В етномайстерні «Куферок», що в Чорткові, відбулася виставка унікальних світлин 
фотомитців краю, присвячених темі Майдану, революції, патріотизму наших краян. 

 

Соснієнко, Ю. Він належить вічності… [Текст] / Ю. Соснієнко // 
Свобода. — 2014. — 12 берез. — С. 5. 
У Державному архіві Тернопільської області організовано документально-художню 
виставку «І на оновленій землі врага не буде, супостата…», присвячену 200-річчю від дня 
народження Тараса Шевченка. 
 

Сулима, О. «Кобзар» збережуть для нащадків [Текст] / О. Сулима // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. [1]. — (Раритет). 
У Державному архіві Тернопільської області  діє виставка «І на оновленій землі врага не 
буде, супостата…», присвячена до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 
 

Хміляр, Л. Унікальне видання «Кобзаря» сестри подарували обласному 
архіву [Текст] / Л. Хміляр ; фотогр. І. Корчака // Свобода. — 2014. — 
12 берез. — С. 12 : фотогр. 
Напередодні 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка Любов і Світлана  Балінські 
з Тернополя подарували Державному архівові області раритетні видання «Кобзаря». 
 

Чайка, В. Тарас Шевченко — пером, а Володимир Лупійчук — різцем 
[Текст] / В.  Чайка // Свобода. — 2014. — 31 січ. — С. 8 : фотогр. — (До 200-
річчя Кобзаря).  
Дерев’яні скульптури Володимира Лупійчука вже понад 10 років експонуються у 
виставкових залах Збаразького замку Національного заповідника «Замки Тернопілля» і 
викликають щирий подив та захоплення у відвідувачів.  

 

Шаган-Тетеря, М. Засновник кременецької Шевченкіани / М. Шаган-
Тетеря // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 лют. — С. 8. — (Славні земляки). 
До 100-річчя від дня народження талановитого художника, одного із засновників 

кременецької шевченкіани Федора Копійовського в рідних йому Ланівцях і Кременці 
відбулися виставки живописних полотен та ескізів митця.  
 

Шот, М. «Присутність» об’єднала споріднені душі [Текст] : професійні й 
самодіяльні художники представили в Тернополі  новий мистецький проект / 
М. Шот ; фотогр. авт. // Урядовий кур’єр. — 2014. — 16 січ. — С. 7. : фотогр. 
— (Творчість).  

 

Фестивалі, конкурси, масові заходи 
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Культурно-фестивальні заходи 2014 року [Текст] // Свобода. — 2014. — 
31 січ. — С. 4. — (Що? Де? Коли?).  
Перелік культурно-фестивальних заходів, які заплановано провести на Тернопільщині в 
2014 році.  
 

Мистецький фестиваль «Ї» 
Золотнюк, А. Їдка мистецька суміш [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 8. — (Незабаром). 
У Тернополі пройде фестиваль «Ї» — «Їдка суміш. 
 

Кричківська, С. «Їдка суміш» сучасного мистецтва [Текст] / С. 
Кричківська // Свобода. — 2014. — 21 берез. — С. 8. — (Запрошує 
митецький фестиваль). 
28—30 березня в Тернополі пройде мистецький фестиваль «Ї». 

 

У Тернополі відбудеться мистецький фестиваль [Текст] // Наш день. — 
2014. — 19—25 берез. — С. 8. — (Люди). 
28—30 березня в Тернополі пройде мистецький фестиваль «Ї». 

 

Холодна, В. «Файне місто» взялося за «Ї» [Текст] / В. Холодна // Високий 
замок. — 2014. — 25 берез. — С. 10. — (Культура). 
У Тернополі пройде мистецький фестиваль «Ї». 

Міський фестиваль вертепів «Українське Різдво»  
 

Відбувся фестиваль вертепів [Текст] / підгот. В. Томин // Свобода. — 
2014. — 15 січ. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
У Тернополі відбувся фестиваль вертепів «Українське Різдво».  
 

Чорна, Н. Чим здивувало «Українське Різдво»? [Текст] / Н. Чорна ; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 17 січ. — С. 8 : фотогр. — 
(Фестивалі).  
Про міський фестиваль вертепів «Українське Різдво».  
 

Шот, М. Лунай, голос наш, воєдино [Текст] : У Тернополі провели 
фестиваль вертепів і визначили найкращі  ялинки та макети шопок / М. Шот ; 
фотогр. авт. // Урядовий кур’єр. — 2014. — 15 січ. — С. 24 : фотогр. — (Вісті 
звідусіль). 
Про міський фестиваль вертепів «Українське Різдво».  

 

Зимове фольклорне свято в с. Горошовій Борщівського району 
Деркач, З. Як Горошова «водила» Маланку [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 

2014. — 17 січ. — С. [1] : фотогр. — (Відлуння свята).  
Про відзначення свята Маланки в с. Горошовій.  
 

Дохват, М. Маланка — з «Беркутом» та «енкаведе» [Текст] / М. Дохват // 
20 хвилин. — 2014. — 15 січ. — С. [11] : фотогр. — (Новини). 
Місцеві дотепники із с. Горошової, щороку вигадують нові кумедні театралізовані вистави 
на злобу дня, шиють до них костюми, виготовляють яскраві маски й до останнього 
моменту тримають інтригу.  

 

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

Синенька, Б. «Нова радість стала» [Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 
2014. — 24 січ. — С. 4 : фотогр. — (По святах).  
Про обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала».  
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Районний фестиваль зимового календарно-обрядового 
фольклору «Кременецькі передзвони» 

Вандзеляк, Г. «Кременецькі передзвони» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 22 січ. — С. 3. — (Зимові свята).  
У Кременці відбувся традиційний районний фестиваль зимового календарно-обрядового 
фольклору «Кременецькі передзвони».  

 

Шаган-Тетеря, М. На весь район лунали «Кременецькі передзвони» 
[Текст] / М. Шаган-Тетеря // Вільне життя плюс. — 2014. — 22 січ. — С. 12 : 
фотогр. — (Було свято).  
У Кременці відбувся фестиваль зимового календарно-обрядового фольклору 
«Кременецькі передзвони», участь у якому взяли народні фольклорні колективи сіл 
району, навчальних закладів.   
 

Інші фестивалі та конкурси 
Михлик, З. Ізвечора Маланка ходила… [Текст] / З. Михлик // Сільські 

вісті. — 2014.  — 14 січ. — С. 3. — (Традиції).  
Про народне карнавальне дійство, що відбулосі в с. Устя Борщівського району.  

 

Юрса, Г. Вертеп іде! [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя  плюс. — 2014. — 
17 січ. — С. 8. — (Дійство).  
Про конкурс вертепів «Нова радість стала!», що проводиться в Тернопільському районі 
понад 10 років.  

 

Аматорські, мистецькі колективи  
й творчі об’єднання Тернопільщини 

Гурт «Тріода» 
Гурт «Тріода» не виграв 2 мільйони [Текст] // Номер один. — 2014. — 9 

січ. — С. 3. — (Нoвини). 
Тернопільський гурт «Тріода» зробив неможливе в четвертому сезоні «X-фактора». Попри 
те, що хлопці не виграли два мільйони, колектив показав, що категорія «гурти» таки може 
стати фіналістом шоу. 

 

Суперфіналіст шоу «Х-фактор» гурт «Тріода»: «Ми їхали додому не з 
багатьма мішками грошей, їх ще заробимо, бо працею нас не злякаєш…» 
[Текст] : [інтерв’ю з учасниками шоу «Х-фактор», улюбленцями гурту 
«Тріода» — Андрієм Гамбалем, Олександром Алексєєвим, Володимиром 
Рибаком] / [вела] М. Юхно- Лучка   // Нова Тернопільська газета. — 2014. — 
15 — 21 січ. — С. 12—13: фотогр. — (Kultura). 
 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
Коляда, А. Колядки на вокзалі дарував оркестр [Текст] / А. Коляда // Наш 

день. — 2014. — 10 січ. — С. 2: фотогр.  
Зал очікування залізничного вокзалу станції Тернопіль уже четверту зиму поспіль 
перетворюється на концертний хол. Тут муніципальний Галицький камерний оркестр 
дарує пасажирам новорічно-різдвяні твори.  
 

Садовська, Г. Високий голос скрипки [Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 
М. Шота // Вільне життя плюс. — 2014. — 21 лют. — С. 5 : фотогр. — 
(Вечори в Українському домі).  
Про концерт муніципального Галицького камерного оркестру, що відбувся в 
Українському домі «Перемога».  
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Садовська, Г. Різдвяні мелодії для тих, хто в дорозі [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. М. Шота // Вільне життя плюс. — 2014. — 15 січ. — С. 4 : фотогр. — 
(Благодійний концерт).  
Уже вчетверте на залізничному вокзалі станції Тернопіль муніципальний Галицький  
камерний оркестр  дав свій унікальний концерт «Для тих, хто в дорозі».   
 

Різдвяний концерт на вокзалі  [Текст] / підгот. В. Томин // Свобода. — 
2014. — 15 січ. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
Зал очікування залізничного вокзалу станції Тернопіль вже четверту зиму поспіль 
перетворюється на концертний хол. Тут під час різдвяних свят виступає муніципальний  
Галицький камерний оркестр.  
 

Свята будуть з оркестром [Текст] // RIA плюс. — 2014. — 8 січ. — С. 1.  
На залізничному вокзалі станції Тернопіль виступить Муніципальний Галицький 
камерний оркестр із різдвяним концертом «Для тих, хто в дорозі».  
 

Шот, М. Вокзал для пасажира та… оркестру [Текст] / М. Шот ; фотогр. 
авт. // Урядовий кур’єр. — 2014. — 10 січ. — С. 16 : фотогр. — (Вісті 
звідусіль). 
Уже чотири роки поспіль Муніципальний Галицький камерний оркестр під орудою 
заслуженого артиста України Василя Феленчака дарує пасажирам залізничного вокзалу 
станції Тернопіль різдвяний концерт.  
 

Шот, М. Концерт завдовжки 30 років [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2014. — 1 берез. — С. 24.— (Вісті звідусіль). 
У Тернополі пройшов спільний концерт народного артиста скрипаля України скрипаля 
Павла Чеботова та муніципального Галицького камерного оркестру під орудою 
заслуженого артиста України Василя Феленчака. 
 

Тернопільський народний аматорський хор ім. І. Кобилянського 
Волянський, Н. «Лиш пісня в серці ширить межі неба» [Текст] / 

Н. Волянський // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 берез. — С. 6 : фотогр. — 
(Ars longa). 
Про Тернопільський народний аматорський хор ім. І. Кобилянського.  
 

Художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» 
 

Романів, А. Гордість Тернопільщини [Текст] / А. Романів // Свобода. — 
2014. — 22 січ. — С. 10 : фотогр. — (Таланти твої, Україно). 
Про художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» та його керівника Михайла Полюгу. 

 

Інші аматорські, мистецькі колективи  
й творчі об’єднання 

Брик, А. Танцюристи з Козови тріумфували у Болгарії [Текст] / А. Брик // 
Наш день. — 2014. — 5—11 берез. — С. 13 : фотогр. — (Культура). 
Про ансамбль танцю «Росинка» із Козової, який функціонує близько майже 30 років і 
цього року здобув перемогу на престижному фестивалі в Болгарії. 
 

Вітер, В. Україну представлятимуть «Веселі гудаки» [Текст] / І. Вітер  // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 15 січ. — С. 10. — (Знай наших!).  
Зразковий ансамбль народної музики «Веселі гудаки» Бучацького районного будинку 
культури представлятиме Україну на ХХ Міжнародному конкурсі колядок і різдвяних 
пісень у польському місті Бендзіні. 
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Шаган-Тетеря, М. «Мирівчанка» на сторожі пісенних традицій [Текст] / 
М. Шаган-Тетеря // Вільне життя плюс. — 2014. — 17 січ. — С. 5 : фотогр. — 
(Є культура у селі). 
Про народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Мирівчанка» із с. Мирового 
Шумського району.  

 

Шевчишина, О. Кременецькому «Любистку» Європа аплодує стоячи 
[Текст] / О. Шевчишина // Номер один. — 2014. — 5 берез. — С. [15] : фотогр. 
Виповнилося 10 років із часу заснування кременецького ансамблю «Любисток». 

 

Ярославська, М. Різдвяні вечори в старій ратуші [Текст] / М. Ярославська // 
Свобода. — 2014. — 22 січ. — С. 12. — (Відгомін). 
Дитячий хоровий колектив «Голосинка» Жуківської музичної школи виступив із 
концертом  у Бережанському музеї книги.  

 

Творчі спілки 
Тернопільська обласна організаця  

Національної спілки письменників України  
Безкоровайний, Є. Словотвори, що не втрачають духу златоустого 

Пророка [Текст] / Є. Безкоровайний // Свобода. — 2014. — 26 лют. — С. 9 : 
фотогр. — (Завтра обласній письменницькій організації — 30 років!).  
Про Тернопільську обласну організацію Національної спілки письменників України.  
 

 Безкоровайний, Є. У непорушній єдності з читачами [Текст] : [інтерв’ю з 
головою обласної організації Національної спілки письменників України 
Є. Безкоровайним] / спілкувався Т. Ващенко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 21 лют. —  С. 6. — (Актуальне інтерв’ю).  
Про здобутки та перспективи Тернопільської обласної організації Національної спілки 
письменників України розповідає її голова Євген Безкоровайний. 
 

Кипибіда, З. Творчі підсумки [Текст] / З. Кипібіда // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 29 січ. — С. 11. — (А що у творчому доробку?).  
Підсумок роботи літоб’єднання, що діє при обласній організації Національної спілки 
письменників України.  
 

Кипибіда, З. Територія процесу творчості [Текст] : [інтерв’ю із членом 
Національної спілки письменників України, головою літоб’єднання, що діє 
при Тернорільській обласній організації Національної спілки письменників 
України З. Кипибідою] / цікавилася В. Семеняк // Свобода. —  2014. — 
24 січ. — С. 8 : фотогр. — (Красне письменство).  
Про дев’ятий випуск літературно-мистецького альманаху «Подільська толока», 
приурочений до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка й 30-річчю із часу 
створення Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників 
України.  
 

Персоналії працівників культури, митців, народних умільців, 
виконавців та письменників Тернопільщини 

Бастюк, Б. Богдан Бастюк: «Правда «модною» ніколи не була» [Текст] : 
[інтерв’ю з Б. Бастюком, автором низки гумористичних збірок, поезій для 
дітей, прозової трилогії] / спілкувалася Г. Юрса ; фотогр. авт. // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 6 : фотогр. — (Пряма мова). 
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Богачик, Р. Володимир Вермінський: «Про справжні почуття говорять 
пошепки» [Текст] / Р. Богачик // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 січ. — 
С. 5 : фотогр. — (Слухай своє).  
Про творчість заслуженого артиста України, відомого співака, композитора Володимира 
Вермінського.  

 

Вермінський, В. Володимир Вермінський: «Весни ніхто не відміняв» 
[Текст] :  [інтерв’ю зі співаком В. Вермінським] / спілкувалася В. Касіян // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 лют. — С. 9 : фотогр. — (Гості до нас!).  

 

Вермінський, В. Співак Володимир Вермінський готовий одягнути 
однострій не тільки на сцені [Текст] : [інтерв’ю зі  тернопільським співаком 
В. Вермінським] / розмову вів А. Павленко // Українське слово. — 2014. — 
5—11 лют. — С. 8—9 : фотогр. 
Відомий співак розповідає про свою родину, участь у фестивалях, вихід нових альбомів та 
цікаві проекти.  
 

Жук, О. Художник зі світовим ім’ям заповів свої картини Бучачу / О. Жук // 
Свобода. — 2014. — 14 лют. — С. 8 : фотогр.  
Про талановитого художника-імпресіоніста, поета, уродженця Бучача Володимира 
Воронюка.  

Коли Бог дає талант, то надихає праця [Текст] // Свобода. — 2014. — 1 
січ. —  С. 2. — (Світ скульптур).  
Про скульптора  Богдана Карого з Підгайців.  

 

Костишин, Л. Стрічка, серветка, кульок — маєте гарних ляльок! [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 8 : фотогр. — 
(Сьогодні — Міжнародний день лялькаря). 
Про майстриню-лялькарку Катерину Бутовську із с. Більче-Золотого Борщівського 
району. 

 

Кричківська, С. «В юності я писав гуморески до журналу «Перець» 
[Текст] / С. Кричківська // Свобода. — 2014. — 28 берез. — С. 8 : фотогр. — 
(1 квітня Богдану Гарасимчуку — 70!). 
Про талановитого публіциста й редактора Богдана Гарасимчука. 

 

Мадзій, І. Петро Андрійчук: «Сповідаюся Богу і пісні» [Текст] / І. Мадзій  // 
Вільне життя плюс. —  2014. — 17 січ. — С. 3 : фотогр. — (Визначні краяни).  
Про заслуженого працівника культури України, професора Київського національного 
університету культури та мистецтв Петра Андрійчука — уродженця Борщева.  

 

Михлик, З. Плодоносить сад ідей [Текст] / З. Михлик // Свобода. — 
2014. — 5 берез. — С. 1, 4 : фотогр. — (До 200-ліття Тараса Шевченка). 
Про переможця конкурсу на створення найкращого логотипа — символу святкування в 
Україні та світі 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка — Олега Шупляка, члена 
Національної спілки художників України, викладача Бережанської художньої школи.  

 

Перун, В. Мікс-прелюдія [Текст] / В. Перун ; фотогр. авт. // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 8 : фотогр. — (Імпреза). 
Про композитора та піаніста Єгора Грушина, який нещодавно в Тернополі репрезентував 
свій новий сольний альбом. 

 

Собуцька, В. По горах — угору… І вище [Текст] / В. Собуцька // Наш 
день. — 2014. — 19—25 берез. — С. 13 : фотогр. — (Культура). 
Про Володимира Чорнобая — тернопільського художника, лауреата мистецької премії ім. 
М. Бойчука. 
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Федишен, Б. Вишиваний дивосвіт Ірини Стравінської… [Текст] / 
Б. Федишен // Свобода. — 2014. — 22 січ. — С. 10 : фотогр. — (Гордість 
Тернопілля).  
Про майстра художньої вишивки кременчанку Ірину Стравінську. 
 

Федишен, Б. Мудрість Мудрикових літ [Текст] / Б. Федишен ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 8 : фотогр. — (Штрихи до 
портрета).  
Про цікаве й багате творче життя художника-портретиста, оформлювача й оздоблювача з 
Кременця Андрія Мудрика. 

 

Шаган-Тетеря, М. Із серцем назовні [Текст] / М. Шаган-Тетеря // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 31 січ. — С. 8 : фотогр. — (Гість сторінки).  
Про художника Миколу Мамчура.  
 

Шаган-Тетеря, М. Піснями стелиться її дорога [Текст] / М. Шаган-Тетеря // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 лют. — С. [1]. — (Коли душа співає ).  
Про керівника народного фольклорно-обрядового колективу Лановецького районного 
будинку культури, заслуженого працівника культури України Софію Рижевську.  
 

Шот, М. Непідвладна Бардо та беззахисна Монро [Текст] : Знана 
тернопільська художниця Наталія Басараб створила майже 60 ляльок 
кіногероїв та акторів / М. Шот ; фотогр. авт. // Урядовий кур’єр. — 2014. — 
25 січ. — С. 16 : фотогр. — (Екран). 
 

Шот, М. Цей таємничий світ ляльок / М. Шот ; фотогр. авт. // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 22 січ. — С. 6 : фотогр. — (Захоплення).  
Лялькарка  Наталя Басараб уже понад десять років творить образи відомих кіногероїв.  
 

Штокало-Пархомчук, Я. «Живу  капелою і донечками» — зізнався 
засновник Струсівської капели бандуристів Володимир Обухівський [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 січ. — С. 11 : 
фотогр. — (Зі скарбниці духовності).  
Спогади рідних, колег про Володимира Обухівського  — засновника Струсівської капели 
бандуристів.  
 

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка 
Атаманчук, Л. «У моєму серці слово Кобзаря» [Текст] / Л. Атаманчук // 

Свобода. — 2014. — 12 берез. — С. 5 : фотогр. 
У рамках ювілейних заходів, присвячених 200-річчю від дня народження Тараса 
Шевченка, у Заліщицькому аграрному коледжі пройшов літературно-музичний вечір «У 
моєму серці  слово Кобзаря». 
  

Бачинський, Я. «Живе Тарас у бронзі і граніті, живе у пам’яті людській» 
[Текст] / Я. Бачинський // Свобода. — 2014. — 19 берез. — С. 12 : фотогр. — 
(200-річчя Великого Кобзаря). 
До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка фотохудожник Василь Іванишин 
представив виставку своїх робіт. 
 

Бачинський, Я. Над Гнізною лунали слова Пророка [Текст] / 
Я. Бачинський // Свобода. — 2014. — 12 берез. — С. 5. 
У с. Баворові Тернопільського району, на подвір’ ї Іларіона Пилипця, біля пам’ятника 
Тараса Шевченкові пройшли урочистості з нагоди 200-ліття від дня народження Великого 
Кобзаря. 
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Бобрівець, М. Вшанували Тараса [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 берез. — С. [1]. — (Коротко). 
В Українському домі «Перемога» відбувся музично-літературний захід «Шевченківський 
розмай», підготовлений працівниками Центру творчості дітей та юнацтва.  
 

Брик, А. Тернополяни об’єдналися у шевченківський живий ланцюг 
[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 12—18 берез. — С. 2 : фотогр. 
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в Тернополі відзначили незвичайними 
акціями, зокрема молодь створила живий ланцюг, тримаючи в руках аркуші паперу з  
літерами, які складалися в рядки поезій Кобзаря. 
 

Вандзеляк, Г. 200-річчя — у вільній державі [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 12 берез. — С. [1]. — (Тобі, Тарасе). 
Про святкування ювілею українського генія-пророка Тараса Шевченка в Тернополі. 

Василів, Т. Марки свідчили — «ще не вмерла Україна» [Текст] / 
Т. Василів // Свобода. — 2014. — 7 берез. — С. 3 : фотогр. 
До 200-ліття від дня народження українського поета та пророка бережанець 
Олександр Караневич видав каталог-довідник «Тарас Шевченко у філателії», до якого 
увійшли поштові марки, художні марковані та немарковані конверти, марковані поштові 
листівки, соціальні поштові штемпелі, марки недержавних випусків тощо. 
  

Герман, О. «Читаю Шевченка і лячно мені. У кожному слові — теперішні 
дні» [Текст] / О. Герман // Свобода. — 2014. — 26 лют. — С. 1, 3 : фотогр. — 
(До 200-ліття від дня народження Великого Кобзаря).  
Заслужений діяч мистецтв України, поет Олег Герман гортає сторінки «Кобзаря» і 
переконується, що Шевченковими словами можна дати оцінку сьогоднішнім подіям.  

 

Грушковик, О. «Я так її, я так її люблю, мою Україну убогу…» [Текст] / 
О. Грушковик // Наш день. — 2014. — 12—18 берез. —  С. 2 : фотогр.  
З нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка на Театральному майдані 
відбулося віче. 

 

Дмитрук, Г. «У кожному слові — теперішні дні» [Текст] // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 6. — (У вінок Кобзареві). 
Про мистецьке дійство «Читаю Шевченка — і лячно мені. У кожному слові — теперішні 
дні», що відбулося в Українському домі «Перемога».  
 

До ювілею Кобзаря — «Слово про Кременець» [Текст] // Свобода. — 
2014. — 28 лют. — С. 8 : фотогр. — (200-річчя Тараса Шевченка).  
На зустрічі, присвяченій 200-річчю від дня народження Кобзаря ректор Кременецького 
гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка, професор Афанасій Ломакович 
презентував антологію «Слово про Кременець». 
  

[З нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у 
Вишнівецькому палаці Національного заповідника «Замки Тенопілля» 
відкрили меморіальну дошку] [Текст] // Літературна Україна. — 2014. — 13 
берез. — С. 3. — (Літщоденник). 

 

[Зі звітним концертом «Благослови, Кобзарю, нашу Україну» виступили 
учні та викладачі Тернопільського центру профтехосвіти № 1] 
[Текст] /фоторепортаж В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 
28 берез. — С. 5 : фотогр. — (До ювілею). 
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Золотнюк, А. Вшанували пластуни [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 берез. — С. 7. — (Дійство). 
В Українському домі «Перемога» відбулися заходи з нагоди 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка, організовані тернопільськими пластунами. 
 

Золотнюк, А. Поезія дітям [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2014. — 12 берез. — С. 7. — (Промовляє до нас). 
У рамках відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в Українському 
домі «Перемога» відбулася презентація «Дитячого Кобзаря», що побачив світ у 
«Видавництві Старого Лева».  
 

Золотнюк, А. «Стоїть село і пам’ятник Тараса в ньому…» [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 берез. — С. 4. — (Пам’ять 
вічна). 
Про пам’ятники Тарасові Шевченку, які є в нашому краї. 
 

Золотнюк, А. Шевченко у тернопільській родині [Текст] / А. Золотнюк ; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 12 берез. — С. [1] : 
фотогр. — (Святкування). 
Понад 150 заходів пройдуть в обласному центрі до ювілею Тараса Шевченка. Серед них 
— вистави, літературно-мистецькі дійства, художні й театралізовані читання. 

 

Кибалюк, М. «…Весь час як не писав, то малював» [Текст] : Науковці 
підтвердили версію перебування Шевченка у Вишневці : [інтерв’ю з 
науковим співробітником Національного заповідника  «Замки Тернопілля» 
М. Кибалюком] / [спілкувалася] Л. Осадчук // День. — 2014. — 21—22 лют. 
— С.14 : фотогр. — (Маршрут № 1).  
 

Кибалюк, М. Шевченко і Тернопілля — нові дослідження [Текст] / 
М. Кибалюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 5. — 
(Актуально).  
Науковий співробітник Національного заповідника «Замки Тернопілля» розповідає про 
найменш висвітлений період життя Кобзаря —  мандрівку Волинню.   
 

Ковальова, О. Кров’ю серця і тіла — за революційний протест [Текст] / О. 
Ковальова, І. Мельник // Вільне життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 5. — 
(Згадали Пророка).  
Студенти спеціальності «Журналістика філологічного факультету Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка  організували свято, приурочене 
до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. 

 

Красновська, О. Поезії Шевченка — на кілометри! [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2014. — 11—12 берез. — С. [1]. — (Акція).  
Живий ланцюг завдовжки 3 кілометри , зробили студенти в Тернополі, тримаючи в руках 
аркуші паперу з літерами, які сформували рядки з поезій Тараса Шевченка. 

 

Красновська, О. Читали «Заповіт» на Говерлі [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2014. — 14—16 берез. — С. 3. — (Акція). 
Хлопці з Тернопільського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
«Молодіжний націоналістичний конгрес» в оригінальний спосіб вшанували 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка — вони зачитали «Заповіт» Кобзаря на Говерлі. 
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Луків, Н. «Читаю Шевченка і лячно мені. У кожному слові — теперішні 
дні»  [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2014. — 12 берез. — С. 5 : фотогр. 
В Українському домі «Перемога» відбулося велике мистецьке дійство, приурочене до 
ювілею Кобзаря. 
 

Мочевус, Е. «У Києві на Подолі…» [Текст] / Е. Мочевус // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 лют. — С. 6 : фотогр. — (2014-й — Рік Тараса 
Шевченка).  
Про симфонічну поему Михайла Вериківсько «Чернець» за однойменним творим  Тараса 
Шевченка.  
 

Новосад, Є. Перед тобою, батьку Тарасе [Текст] / Є. Новосад // Вільне 
життя  плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 6. — (Він же пам’ятник). 
Про встановлення пам’ятника Тарасові. Шевченку в с. Вербовцях Лановецького району та 
глибокі патріотичні традиції громади села. 
 

Новосядлий, Б.. Перший пам’ятник Шевченкові створив митець із 
Буцнева [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2014. — 5 берез. —  С. 4 : 
фотогр.  
Про Олександра Лушпинського, який у 1911 році  спроектував перший пам’ятник 
Кобзареві в Галичині. 

 

Покиданець, М. «Думав, що Шевченко — святий» [Текст] : 76-літній 
Михайло Покиданець самостійно вишив унікальну колекцію творів Кобзаря : 
[інтерв’ю з майстром М. Покиданцем] / [розмовляла] У. Вітюк // Експрес. — 
2014. — 14—16 берез. — С. 14 : фотогр. — (Люди). 
  

Полянський, О. Тарас Шевченко і наш край [Текст] / О. Полянський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 7 берез. — С. 5 ; 14 берез. — С. 5 ; 21 берез. — 
С. 5: фотогр. — (Стежками генія). 
 

Рибін, В. Апостол правди і науки [Текст] / В. Рибін, М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 5. — (Свою Україну любіть…).  
У Тернопільському національному економічному університеті відбулася дводенна 
міжнародна науково-практична конференція «Тарас Шевченко і сучасна національна 
освіта». 

 

Рибін, В. Апостол правди і науки [Текст] / В. Рибін, М. Ониськів // 
Свобода. — 2014. — 12 берез. — С. 5 : фотогр. — (Свою Україну любіть…) 
У Тернопільському національному економічному університеті відбулася дводенна 
міжнародна науково-практична конференція «Тарас Шевченко і сучасна національна 
освіта». 
 

Савчук, В. Де три шляхи широкії… [Текст] / В. Савчук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 лют. — С. 5. —  (Не забували та не забудемо).  
Історія спорудження пам’ятника Тарасові Шевченку в с. Жукові Бережанського району та 
про бажання громади його відновити його в первісному вигляді. 

 

Трач, О. Тернопілля вишиватиме унікальний рушник / О. Трач // 
Свобода. — 2014. — 5 лют. — С. 11 : фотогр. — (До 200-річчя Тараса 
Шевченка). 
Тернопілля візьме участь у  всеукраїнській акції «Рушник Великому Тарасу».  
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Федечко, М. До ювілею Кобзаря [Текст] / М. Федечко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 1. — (На книжкову полицю).  
На зустрічі, приуроченій до 200-річчя від дня народження Тараса Шевчнненка, 
презентували літературно-художній альманах «Слово про Кременець».  
 

Фещук, Н. Михайло Покиданець: «У моїх рушниках — поезія 
Шевченка» [Текст] : Заслужений майстер народної творчості України вишив 
два десятки рушників, які ілюструють «Кобзар» / Н. Фещук ; фотогр. авт. // 
Високий замок. — 2014. — 25 берез. — С. 16 : фотогр. — (Наостанку). 
Про уродженця Тернопільщини Михайла Покиданця та його унікальну колекцію вишитих 
рушників. 
 

Чайка, В. Кобзар у Вишнівці [Текст] / В. Чайка // Свобода. — 2014. — 
12 берез. — С. 5 : фотогр. 
Велика мистецька імпреза, присвячена 200-літтю від дня народження Кобзаря, відбулася в 
смт Вишнівці Збаразького району. 
 

Шаган-Тетеря, М. Стежками Тараса [Текст]  / М. Шаган-Тетеря // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 31 січ. — С. 8. — (До ювілею).  
У рамках підготовки до святкування 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка в 
області створено 8 туристично-екскурсійних маршрутів. Вони проходять територією 
Кременецького й Збаразького районів.   
 

Шаплай, М. «Заповіт» на Говерлі [Текст] / М. Шаплай // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 5. — (Згадали поета). 
Члени Тернопільського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
«Молодіжний націоналістичний конгрес» відзначили 200-ліття від дня народження Тараса 
Шевченка на Говерлі, зачитавши там «Заповіт». 
 

Шляхом Кобзаря [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2014. — 25 січ. — С 16.  
До 200-річчя від дня народження поета Тернопільська обласна державна 
телерадіокомпанія підготувала цикл телепрограм «Шляхами Тараса» .  
 

Штокало-Пархомчук, Я. «Прислухаймось до голосу Майдану» [Текст] : 
До цього закликають підгаєцькі лісівники всіх, хто навідується в урочище 
«Солови» до Шевченкової хати / Я. Штокало-Пархомчук ; фотогр. 
Ж. Романюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 берез. — С. 4 : фотогр. — 
(Кобзаревий слід). 
Про урочище «Солови», що в Мужилівській діброві, де знаходиться «Шевченкова хата» та 
пам’ятник Кобзареві. 
 

Юхно-Лучка, М. У колекції — 167 «Кобзарів» та книжок про Шевченка 
[Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2014. — 19—
25 лют. — С. 10 : фотогр. — (Kultura). 
Про домашню бібліотеку тернополянина Іларіона Пилипця, у якій близько двохсот 
«Кобзарів».  
 

До 70-річчя від дня народження українського художника 
Дмитра Стецька 

Шот, М. Художник-одинак на вітрилах часу [Текст] : Тернополянин 
Дмитро Стецько поєднує нинішнє з праісторією українців / М. Шот ; фотогр. 
авт. // Урядовий кур’єр. — 2014. — 8 лют. — С. 18 : фотогр. — 
(Професіонал). 
Про тернопільського живописця й скульптора Дмитра Стецька. 
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Інше 
Зимненко, А. Пасхальне диво — своїми руками [Текст] / А. Зимненко // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. [1]. — (Готуємося до свят). 
У Тернополі розпочне працювати школа писанкарства, організована Тернопільським 
осередком молодіжної організації «Молода Просвіта». 
 

Книга Лілії Мусіхіної — у десятці [Текст] / підгот. В. Томин // 
Свобода. — 2014. — 1 січ. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
За результатами Всеукраїнського рейтингу «Книжка року — 2013» книга «Звірослов :  
Міфологема тваринного світу українців» тернополянки Лілії Мусіхіної увійшла у десятку 
кращих у номінації «Візитівка». 

 

Кричківська, С. «Все буде так, як буде, і навіть, якщо все буде не так…» 
[Текст] / С. Кричківська. // Свобода. — 2014. — 1січ. — С. 12 : фотогр. — 
(Жарти для всієї України).   
 В ефірі Першого національного каналу у святковому випуску програми «Фольк-music» 
жартував улюбленець публіки гуморист із Тернопільщини Григорій Драпак.  
 

Матіос, М. Саги українського життя  [Текст] / М. Матіос // Вільне життя 
плюс. —  2014. — 24 січ. — С. 6 : фотогр. — (Є така книга).  
Відома письменниця Марія Матіос про книгу Ірини Савки «Осиний мед дикий».  
 

Мельничук, Б. Нове число «Літературного Тернополя» [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2014.  — 17 січ. — С. 6. — (Щойно з 
друку).  
Головний редактор журналу «Літературний Тернопіль» подає огляд першого номера 
журналу за 2014 рік.  
 

Семеняк, В. Сто тернополян склали уклін «Татові» [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2014. — 17 січ. — С. 8 : фотогр. — (Літературні новинки).  
Про книгу «Татові», яка містить твори ста авторів.  
 
 

Томчишин, Ю. Вовняні дива Олі Биндас [Текст] : Дівчина називає їх 
шматочками щастя / Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 19 лют. — С. 8 : 
фотогр. — (Культура).  
Тернопільська мисткиня Оля Биндас створює унікальні речі з вовни.   
 

Томчишин, Ю. Ляльковий світ Людмили Павлової [Текст] : 
Тернополянка презентувала українську культуру у Лондоні / Ю. Томчишин // 
Наш день. — 2014. — 5—11 берез. — С. 3 : фотогр. — (Захоплення). 
 

Чайківська, Я. Тернополянка зміцнює імідж України в Індії [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2014. — 15 січ. — С. 4 : 
фотогр. — (Цікаво). 
Про сольний концерт в Індії танцівниці класичних стилів тернополянки Еліни Абакарової.  
 

Шевчишина, О. Лосятинські вечорниці з присмаком полуниці  [Текст] / 
О. Шевчишина // Номер один. — 2014. — 19 лют. — С. 12 : фотогр. — 
(Думки в голос). 
У с. Лосятині Кременецького району пройшли традиційні Стрітенські вечорниці.  
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Шот, М. Заграла гітара із… сірників [Текст] : у доробку Мар’яна 
Вархоліка з Тернопілля — «збудовані» замки, церкви, стадіони / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2014. — 20 лют. — С. 11 : фотогр. — (Творчість). 
 

Шот, М. Розкрилені орли лемківської різьби [Текст] : Маленьке село 
Густисько на Тернопіллі стало центром давнього народного промислу 
західних умільців / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2014. — 19 лют. — С. 17 : 
фотогр. — (Акція «УК»). 
 

 
 

Підготувала О. Я. Проців  
Редактор Г. Й. Жовтко 


