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Присудження премій у галузі культури 
Цимбровська, О. Тернополяни на «Коронації слова»[Текст] / 

О. Цимбровська // Вільне життя плюс. — 2014. — 13 черв. — С. 6. — (Знай 
наших!). 
Відбулася урочиста церемонія вшанування переможців XIV Міжнародного літературного 
конкурсу «Коронація слова — 2014». Серед нагороджених є четверо наших земляків: 
тернополяни Лілія Мусіхіна, Богдан Мельничук, Сергій Сірий та бережанець Омелян 
Мацьопа. 

Бібліотеки 
Вшанують жертв тоталітарних режимів [Текст] // Свобода. — 2014. — 

1—7 трав. — С. 4. — (Пульс: новини краю). 
До Дня Перемоги у бібліотеках та музеях Тернопільщини організують тематичні 
виставки, присвячені темі Другої світової війни, Української повстанської армії тощо. 

 

Солтис, В. Хто хоче читати, той ходить у бібліотеку [Текст] / В. Солтис // 
20 хвилин. — 2014. — 7 трав. — С. 16 : фотогр. кольор. — (Новини). 
Про бібліотеки Тернополя. 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Американець через Skype навчає тернополян англійської [Електронний 

ресурс] // 20 хвилин. — Електрон. текст. дані. — сор. 2005—2014. — Режим 
доступу: http://te.20minut.ua/Podii/amerikanec-cherez-skype-navchaye-ternopolyan 
-anglijskoyi-10324861.html, вільний (дата звернення: 14.04.2014). — Заголовок 
з екрана.— Мова укр. 
У Тернопільській ОУНБ волонтер Корпусу Миру Мет Тюрнер проводить лекції з бізнес-
англійської для всіх охочих. 

 

Гo[а]венко, О. Шекспір вічний [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 6. — (Бібліотечні новини). 
З нагоди 450-річчя від дня народження Вільяма Шекспіра в Тернопільській ОУНБ 
відбулися поетичні читання «Часи міняються — Шекспір вічний». 

 

Демкович, О. «Українській нації призначено вижити» [Текст] / 
О. Демкович // Вільне життя плюс. — 2014. — 6 черв. — С. 8. — 
(Репрезентації). 
У ТернопільськійОУНБ відбулася репрезентація книги відомого українського прозаїка, 
літературознавця, педагога, громадського діяча Петра Твардовського «Українській нації 
призначено вижити». 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [5 грудня в 
читальній залі Тернопільської ОУНБ відкрито експозицію графічних робіт 
заслуженого художника України Є. Удіна «Костели Жешува»] — С.153 ; [11 
грудня в Тернопільській ОУНБ пройшла репрезентація книги Г. Денеги 
«Політ метелика»] — С.153—154 ; [18 грудня в Тернопільській ОУНБ 
відбулися краєзнавчі читання, приурочені до 200-річчя від дня народження 
Великого Кобзаря] — С. 154 ; [5 лютого в Тернопільській ОУНБ 
репрезентували книгу Г. Шергея та А. Лукащука «Кордишів: минуле та 
сьогодення»] — С.156—157 ;  [19 лютого в рамках святкування 30-річчя ТОО 
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НСПУ в Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із тернопільськими 
письменниками] — С. 157 ; [26 лютого в Тернопільській ОУНБ пройшли 
шевченківські студії «Великому Кобзареві присвячується»] — C. 158. 

 

Клим’юк, М. Про культуру в періодичних виданнях [Текст] / 
М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2014. — 6 черв. — С. 5. — (Бібліотечні 
новини). 
Про анотований бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини», який видають 
спеціалісти Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. 
 

Ковалькова, Т. Книги знайшли читачів[Текст] / Т. Ковалькова // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. 6. — (Бібліотечні новини). 
Другий рік поспіль працівники Тернопільської ОУНБ проводять акцію «Книги у пошуках 
читача», мета якої — привернути увагу до читання й залучити нових користувачів. 

 

Кричківська, С. На струнах серця і любові [Текст] / С. Кричківська // 
Свобода. — 2014. — 4 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Приурочено Всесвітньому 
дню поезії). 
У Тернопільській ОУНБ відбулися поетичні читання за участю молодих поетів. 
 

Луговська, Н. Як визволяли Тернопіль [Текст] / Н. Луговська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 25 квіт. — С. 8. — (Бібліотечні новини).  
Про зустріч-спогад «Місто, що вижило в пеклі війни», що відбулася в Тернопільській 
ОУНБ. 

  

Музика, Т. Інтерактивний курс англійської [Текст] / Т. Музика // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 27 черв. — С. 8. — (Вчимо мову). 
У Тернопільській ОУНБ діють безкоштовні комп’ютерні курси англійської мови. 
 

Оленич, Л. Конкурс «Кращий бібліографічний покажчик 
Тернопільщини» [Текст] / Л. Оленич, М. Пайонк // Бібліотечна планета. — 
2014. — №1. — C. 32—33 : фотогр. — (Книжкова полиця). 

 

Рюміна, Л. Родом із Сорочинців [Текст] / Л. Рюміна // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6. — (Бібліотечні новини). 
У читальному залі Тернопільської ОУНБ відбувся літературний вечір «Микола Гоголь — 
апостол живих душ», присвячений 205-й річниці від дня народження письменника. 

  

Савак, Б. Слово про художника-земляка [Текст] / Б. Савак // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 27 черв. — С. 5 : фотогр. 
Про відкриття виставки творчого доробку художника  Миколи Дмітруха, що відбулося в 
приміщенні облсної організації Національної спілки художників України. В урочистій 
церемонії разом з іншими взяв участь директор Тернопільської ОУНБ Василь Вітенко. 
 

Шукатимуть читачів [Текст] / дирекція обл. універс. наук. б-ки // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 6. — (Бібліотечні новини). 
Про щорічну акцію «Книги у пошуках читача», що пройшла в Тернопільській ОУНБ. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Віконська, І. Для наймолодших[Текст] / І. Віконська // Вільне життя 

плюс. — 2014. —  30 трав. — С. 6. — (Новини книгозбірні). 
У бібліотечно-ресурсному центрі «Вікно в Америку для майбутніх лідерів», що діє в 
Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, відбулася офіційна церемонія відкриття 
мультимедійної кімнати «SmartKid». 
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Золотнюк, А. Аптека для душі, книги-гіганти, танці… [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 6 : фотогр. — 
(Бібліоніч). 
У рамках Всеукраїнської акції «Книгою призначена зустріч» в обласній бібліотеці для 
молоді проведено бібліоніч. 
 

Золотнюк, А. Де вивчити мови? У книгозбірні [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 13 черв. — С. 2 : фотогр. — (Плани на літо). 
Про особливості роботи Тернопільської обласної бібліотеки для молоді в літній період. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Бобрівець, М. Мамо, ходімо в бібліотеку! [Текст] / М. Бобрівець ; 

фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 2 квіт. — С. 7 : фотогр. — 
(Цікаве дозвілля). 
Про «Бібліомістечко», що діє в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 

 

Зимненко, А. Сім’я — понад усе [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 черв. — С. 7. — (Зустрічі). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулося свято «Збережемо воєдино усю 
свою родину», приурочений до Міжнародного дня сім’ ї. 

 

Пилипчук, У. Дитячі бажання летять у небо [Текст]  / У. Пилипчук // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 13 черв. — С. 6. — (Бібліосвято). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся святковий захід «Веселковий світ 
дитинства», приурочений до Міжнародного дня захисту дітей. 

 

Пилипчук, У. Добра, мила, терпелива… [Текст] / У. Пилипчук //  Вільне 
життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 8. — (Мамине свято). 
Про відзначення Дня матері в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 

 

Пилипчук, У. Зібралися ерудити [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6. — (Бібліотечні новини). 
Про фестиваль дитячого читання «Книгоманія», що відбувся в Тернопільській обласній 
бібліотеці для дітей. 

 

Пилипчук, У. Навіки пам’ять збережем[Текст] / У. Пилипчук // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 25 квіт. — С. 8. — (Бібліотечні новини). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч «Місто, що вижило в 
пеклі війни», присвячена 70-річчю від дня визволення Тернополя від німецько-
фашистських загарбників. 

  

Пилипчук, У. Читання як спосіб буття [Текст] / У. Пилипчук // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 6. — (Бібліотечні новини). 
Про святкування Всеукраїнського тижня дитячого читання в Тернопільській обласній 
бібліотеці для дітей. 

 

Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
Бойчук, О. Італійські військовополонені написали книгу про Тернопіль 

[Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 14 трав. — С. [15] :фотогр. 
кольор. 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книги «Від Канн до 
Тернополя». 
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Бойчук, О. Маленькі школярі вчилися робити писанки [Текст] / 
О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 16 квіт. — С. 8 : фотогр.  
Майстер-клас із писанкарства організували  в Тернопільській центральній міській 
бібліотеці для дітей. 

 

Бойчук, О. У Тернополі представили старовинні книги та ікони [Текст] / 
О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 16 квіт. — С. 4 : фотогр.  
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих представили унікальну колекцію 
ікон підгаєччанки Ганни Зьомко та унікальні древні релігійні книги. 

 

Брик, А. «Від Канн до Тернополя»: забута трагедія Другої світової 
[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 14—20 трав. — С. 5 : фотогр. — 
(Сторінками історії). 
Про книгу «Від Канн до Тернополя», яку презентували в бібліотеці-музеї «Літературне 
Тернопілля». 

 

Вандзеляк, Г. «Від Канн до Тернополя» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 27 черв. — С. 10 : фотогр. — (Цікава зустріч). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» репрезентували книгу «Від Канн до 
Тернополя», написану італійськими полоненими —художником Мікеланджело Пергемом 
Джельмі та істориком Франческо Пьєро Баггіні. 
 

«Від Канн до Тернополя» [Текст] // 20 хвилин. — 2014. — 7 трав. — 
С. [1]. 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбудеться презентація книги італійських 
військовополонених «Від Канн до Тернополя». 

 

Віконська І. Усе для ляльок [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 
2014. —  23 трав. — С. [1]. — (Не прогавте). 
У бібліотеці-музеї національної іграшки відбудеться лялькове-паті «МодНЯШКА». 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [5 лютого в 
бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» пройшов вечір пам’яті відомого 
тернопільського поета, драматурга, громадського діяча Л. Крупи] — С. 157 ; 
[26 лютого в Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дітей відбулася зустріч 
із тернопільськими письменниками Є. Безкоровайним та Л. Малецькою] — 
158 ; [3 березня в Тернопільській центральній міській бібліотеці працівники 
міських книгозбірень репрезентували свої мистецькі витвори, присвячені 200-
річчю від дня народження Т. Г. Шевченка] — С.158. 

 

Заставецька, Г. Пошана матерям[Текст] / Г. Заставецька // Вільне життя 
плюс. — 2014. —  23 трав. — С. 5. — (Коротко). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дітей відбулося свято «Мамо моя, рідна і 
єдина, ластівко добра і теплоти». 

 

Золотнюк, А. Небесна Сотня мчить у небо [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 25 квіт. — С. 8 : фотогр. кольор. — 
(Слово митця). 
Про зустріч із художником Ю. Чумаком, що відбулася в Тернопільській міській бібліотеці 
№ 3 для дітей. 
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Іванчук, В. Екскурсія для юних науковців [Текст] / В. Іванчук // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 7 трав. — С. 4. — (Враження). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих експонується виставка 
«Старовинна ікона як оберіг роду». 

 

Левицька, Л. Мікельанджело малював Тернопіль [Текст] / Л. Левицька  // 
Голос України. — 2014. —7 черв. — С. 17. — (Культура). 
Фонд бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» поповнився двома примірниками книги 
«Від Канн до Тернополя» італійського художника Мікеланджело Пергема Джельмі. 
 

Левицька, Л. Понад сто старовинних ікон зібрала сільська вчителька 
[Текст] / Л. Левицька ; фотогр. авт. // Голос України. — 2014. — 19 квіт. — 
С. 12 : фотогр. 
Про унікальну колекцію ікон жительки с. Мирного Підгаєцького району Г. Зьомко. Їх 
виставку напередодні Великодня організували в Тернопільській міській бібліотеці № 4 
для дорослих. 
 

Матуш, І. У Тернополі обрали найкращих юних читачів [Текст] / 
І. Матуш // Наш день. — 2014. — 9—15 квіт. — С. 7 : фотогр.  
У Тернопільській центральній міській бібліотеці для дітей провели конкурс на кращого 
читача. 

 

Мороз, В. Полонені італійці — у Тернополі [Текст] / В. Мороз // 
20 хвилин. — 2014. — 14 трав. — С. [10]. — (Новини). 
Книгу-альбом італійців Мікеланджело Пегрем Джельмі та П’єрро Баггіні«Від Канн до 
Тернополя»презентували в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля». 

 

Пшоняк, І. У світі поетичного слова Марії Чумарної [Текст] / І. Пшоняк ; 
фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2014. — 24 квіт. — С. 7 : фотогр. — 
(Наше місто). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася зустріч «У світі поетичного слова 
Марії Чумарної». 

 

Садовська, Г. А серце Україною живе [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 черв. — С. 6 : фотогр. — (Нашого цвіту по всьому 
світу). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» пройшла зустріч із нашою землячкою, 
відомою діячкою культури Святославою Гой-Стром (Ященко). 

 

Тракало, О. Заповітна мрія Романа Фестриги [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2014. — 20 черв. — С. 4 : фотогр. — (Окрилений словом 
Шевченка). 
Про Романа Фестригу — учасника клубу творчої молоді, що діє в Заліщицькій районній 
бібліотеці. 

 

Шот, М. До них молилися поколінняукраїнців [Текст] / М. Шот ; фотогр. 
авт. // Урядовий кур’єр. — 2014. —  27 трав. — С. 7 : фотогр. — (Суспільство). 
Одразу дві виставки давніх образів діють у Тернополі:у міській бібліотеці № 4 для 
дорослих і Державному архіві Тернопільської області. 

 

Шот, М. У компанії з равликом — добрий тарган Едик [Текст] : У 
Тернополі відбувся перший фестиваль-конкурс ляльок / М. Шот ; фотогр. авт. // 
Урядовий кур’єр. — 2014. — 5 квіт. — С. 20 : фотогр. — (Музейний простір). 
Фестиваль відбувся в бібліотеці-музеї національної іграшки. 
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Штангей, В. Надихають на творчий настрій [Текст] / В. Штангей // 
Свобода. — 2014. — 27 черв. — С. 10 : фотогр. — (У бібліотеці — дні 
мистецтва). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих проходять Дні мистецтва. Серед 
багатьох заходів — презентації фоторобіт письменниці Валенитини Семеняк, колекції 
виробів із сірників Мар’яна Вархоліка, картин молодої художниці Анастасії Ручкіної. 
 

Інші бібліотеки  
Базан, Г. Майбутнє за тими, хто береже національне коріння [Текст] / 

Г. Базан // Свобода. — 2014. — 27 черв. — С. 7 : фотогр. — (Обереги). 
Залозецька бібліотека отримала цінний дарунок від мешканки селища Ірини 
Дережинець — книгу «Літопис роду Дольницьких», автором якої є професор медичних 
наук Олег Дольницький. 

 

[Виїзну книжкову виставку «Ми хочемо, щоб ваше літо було книгами 
зігріто» організували працівники Шумської центральної бібліотеки для дітей] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 27 черв. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [27 листопада в 
Тернопільській ЗОШ № 18 бібліотекарі шкіл зустрілися з тернопільськими 
письменниками на літературному фуршеті «Тернопільщино, ти моя молитва, 
милий серцю рідний край»] — С. 153. 

 

[Гусятинська центральна бібліотека взяла участь у конкурсі «WikiDey»] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 черв. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Деркач, З. Шедеври із сірників та паперу [Текст] / З. Деркач //Свобода. — 
2014. — 8—14 трав. — С. 14 : фотогр. кольор. — (Таланти Тернопілля). 
У Теребовлянській центральній міській бібліотеці Мар’ян Верхолік і Володимир Кріса 
провели майстер-класи та представили виставку своїх робіт. 

 

Добрянська, Н.Усі заходи — про Майдан [Текст] / Н. Добрянська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 25 квіт. — С. 4. — (Що у вас?). 
Про тиждень книги, який щороку проходить у бібліотеках Борщівського району. 

  

Іванишин, В. Де починаються права людини? [Текст] / В. Іванишин ; 
фотогр. авт. // Свобода. — 2014. — 16 трав. — С. 2 : фотогр. — (Події, факти, 
коментарі) 
У Заліщицькій центральній бібліотеці відбувся тематичний семінар правової тематики для 
бібліотечних працівників району. 

 

Іванчук, В. Теребовля очима дітей [Текст] / В. Іванчук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 25 квіт. — С. 6. — (На книжкову полицю). 
У Теребовлянській центральній бібліотеці для дітей відбулася зустріч з автором ідеї 
книжки «Теребовля — світмого дитинства» Л. Немирою-Колісник і юними художниками, 
літераторами та журналістами, які брали участь у її створенні. 
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Островський, Р. Із пекла чортківського гетто [Текст] / Р. Островський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації). 
Про репрезентацію книги Лоли Рейн Кауфман «Схована дівчинка. Правдива історія 
Голокосту», що відбулася в Чортківській центральній бібліотеці. 

 

Солтис, В. Тернополянин готує рекорд [Текст] / В. Солтис // 20 хвилин.— 
2014. — 14 трав. — С. [9], [11] : фотогр. — (Умілі руки). 
У добірку Мар’яна Вархоліка — близько 40 робіт із сірників. Виставка його робіт 
експонується в Теребовлянській центральній бібліотеці.  

 

Тракало, О. Життя з піснею [Текст] / О. Тракало // Вільне життя плюс. — 
2014. — 16 трав. — С. 6. — (Бібліотечні новини). 
У Заліщицькій центральній бібліотеці пройшла година-спогад, присвячена 105-й річниці 
від дня народження композитора, диригента, засновника дитячої музичної школи в 
Заліщиках Ярослава Смеречанського. 

 

[У Борщеві діють дві виставки: в обласному краєзнавчому музеї 
експонуються роботи вчителів образотворчого мистецтва, а в центральній 
бібліотеці — студентів дизайнерського відділення Тернопільського 
кооперативного торговельно-економічного коледжу] / підгот. А. Зименко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 1. — (З потоку новин). 

 

[У Підгаєцькій центральній бібліотеці діє виставка-досьє «Володимир 
Вихрущ — наш поет», приурочена до 80-річчя від дня народження 
письменника] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 
30 трав. — С. [1]. — (Коротко про головне). 

 

Юрса, Г. Слово генія — невмируще [Текст] / Г. Юрса //  Вільне життя 
плюс. — 2014. —  23 трав. — С. 5 : фотогр. — (Міжбібліотечний квест). 
У бібліотеці с. Плотичі Тернопільського району відбувся міжбібліотечний квест 
«Невмируще слово генія Шевченка». 

 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

 Бобрівець, М. Вижити й врятувати історію [Текст] / М. Бобрівець ; 
фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 25 черв. — С. 5 : фотогр. 
кольор. — (На згадку нащадкам). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкриють пам’ятну кімнату, 
присвячену революційним подіям, що відбувалися в Києві на Майдані. Ініціатор її 
створення — Сергій Кузнецов. 

 

Брик, А. Старовинні ікони лікують душу [Текст] : Ікони Богородиці та 
Христа у вишиванках і ще майже півсотні унікальних образів можна побачити 
у Тернополі / А. Брик // Наш день. — 2014. — 25 черв. — 1 лип. — С. 8 : 
фотогр. кольор. — (Духовність). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка старовинних ікон 
Олександра Чернова. 

 

Вандзеляк, Г. Ганна і її цінності [Текст] / Г. Вандзеляк ; фотогр. авт. // 
Свобода. — 2014. —  21 трав. — С. 10 : фотогр. — (Духовні обереги). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація неординарної 
виставки Ганни Костів-Гуски, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса 
Шевченка. 
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Віконська, І. Тарасове слово віще мені дзвенить із «Кобзаря» [Текст] / 
І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. 6 : фотогр. — 
(Зустрічі). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується виставка Ганни Костів-
Гуски «Шевченко в моєму житті». 
 

Гайда, М. «Шевченківський словник» — в українській літературі [Текст] / 
М. Гайда // Вільне життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 5. — (Наш пророк). 
Про шевченкіану, яка зберігається в бібліотеці Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею. 

 

Губаль, М. «Народна ікона Поділля» — тепер у Тернополі [Текст] / 
М. Губаль // Свобода. — 2014. — 27 черв. — С. 10 : фотогр. — (Неопалима 
купина : літературно-мистецька сторінка). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку «Народна ікона 
Поділля». 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [22 січня в 
Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося урочисте вручення 
Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної премії ім. 
братів Богдана та Левка Лепких] — С. 155 ; [7 лютого в обласному 
краєзнавчому музеї понад 70 майстрів народних художніх промислів 
вишивали фрагменти «Рушника Великому Тарасові»] —С. 157. 

 

Завіша, Г. Дитинства різні кольори… [Текст] / Г. Завіша, Н. Українець // 
Свобода. — 2014. — 30 трав. — С. 2. — (1 червня — Міжнародний день 
захисту дітей). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку фондових матеріалів 
«Дитинства різні кольори…», присвячену Міжнародному дню захисту дітей. 
 

Золотнюк, А. Кременець різних реальностей [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 13 черв. — С. 8. — (Мандрівка вихідного дня). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонувалися світлини Кременця 
30—50-х років минулого століття. 

 

Золотнюк, А. У творчості митець уподібнюється природі [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 16 квіт. — С. 7 : фотогр. — 
(Розмова з художником). 
Тернопільського художника В. Чонобая та персональну виставку його робіт, 
репрезентовану в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 

 

Золотнюк, А. Щоб світ прекрасний змалювати… [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 13 черв. — С. 1 : фотогр. — (Виставки). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка робіт кременецького 
художника Богдана Романюка. 

 

Кузишин, І. Писанкове розмаїття [Текст] / І. Кузишин // Свобода. — 
2014. — 4 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Готуємось до Великодня). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє персональна виставка робіт майстра 
художнього писанкарства І. Харатін «Писанкове розмаїття». 
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Левицька, Л. Які дороги привели Миколу Шевченка на Тернопільщину? 
[Текст] / Л. Левицька ; фотогр. авт. // Голос України. — 2014. — 4 квіт. — 
С. 19 : фотогр. — (З Кобзарем у серці). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку, присвячену 200-
річчю від дня народження  Кобзаря, на якій представлено картину його правнука 
М. Шевченка «Український хутір біля Дніпра». 

 

Луків, Н. Народному руху України — 25! [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2014. — 4 квіт. — С. 5. — (У партіях і рухах). 
З нагоди 25-річчя від дня створення Тернопільської крайової організації Народного руху 
України в обласному краєзнавчому музеї функціонує документальна виставка «Народний 
рух України у процесі становлення незалежної соборної України», у Державному архіві — 
тематична виставка, а в обласній філармонії відбулися урочистості. 

 

Музей Майдану [Текст] // Свобода. — 2014. — 18 черв. — С. 4 : фотогр. — 
(Герої не вмирають). 
Пам’ятну кімнату революційних подій, що відбулися на Майдані в Києві, відкриють у 
Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Ініціатор її створення — Сергій 
Кузнецов. 

 

Персональна виставка живопису «Кольорові фантазії» Людмили 
Христинич-Папаянідіс [Текст] // 20 хвилин. — 2014. — 28 трав. — С. 16 : 
фотогр. кольор. — (Новини компаній). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка живопису Людмили 
Христинич-Папаянідіс «Кольорові фантазії» . 
 

Савак, Б. Нова книга Петра Твардовського [Текст] / Б. Савак // Свобода. — 
2014. — 13 черв. — С. 4 : фотогр. — (Творчість нашої діаспори). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Петра 
Твардовського «Українській нації призначено вижити». 
 

Шот, М. «…Я привезла, як дар найліпший» [Текст] : В Тернополі 
зорганізували виставку із подарунків, зібраних із десятьох міжнародних свят 
Поета / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2014. — 20 черв. — С. 12. — 
(Шевченкіана). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується виставка «Шевченко в 
моєму житті. Моя Шевченкіана» відомої української поетеси Ганни Костів-Гуски. 

 

Тернопільський обласний художній музей 
Луків, Н. «Сподвижників поля духовного» увіковічнили у книзі [Текст] / 

Н. Луків // Свобода. — 2014. — 20 черв. — С. 4. — (Неопалима купина : 
літературно-мистецька сторінка). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація другого, 
доповненого видання «Сподвижники поля духовного: Лауреати Всеукраїнської 
літературно-мистецької та громадсько-політичної премії імені Братів Богдана та 
Левка Лепких». 

 

Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей 
Мадзій, І. Чорна ручка, аркуш і руїна фортеці — ось і все, що треба 

мисткині, аби вразити світ своїм талантом [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2014. —  28 трав. — С. 6 : фотогр. кольор. — (Борщівщина 
мистецька). 
У Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї діє виставка художніх 
робіт члена мистецького об’єднання художників «Потік» Тетяни Окальської.  
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Обласний  комунальний музей Богдана Лепкого  
Гарасимів, З. Хто допоможе Бережанському музею? [Текст] / З. Гарасимів // 

Номер один. — 2014. — 16 квіт. — С. [15] : фотогр.  
Про проблеми обласного музею Богдана Лепкого, що в Бережанах. 

 

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

Хмілецький, В. «Майдан, що нас змінив» [Текст] / В. Хмілецький // 
Свобода. — 2014. — 30 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Пам'ять). 
В Обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького діє виставка 
«Майдан, що нас змінив», присвячена пам’яті Небесної Сотні. 

 

Шаган-Тетеря, М. Майдан, що нас змінив [Текст] / М. Шаган-Тетеря // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 30 квіт. — С. 4. 
В обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького відкрито виставку 
«Майдан, що нас змінив». 

 

Обласний  комунальний етнографічно-меморіальний  
музей Володимира Гнатюка 

Черемшинський, О. «Наш пророк» [Текст] / О. Черемшинський // Культура 
і життя. — 2014. — 30 квіт. — С. 15 : фотогр. — (Шевченкіана). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка розгорнуто виставку 
шевченкіани. 
 

Черемшинський, О. Провіснику волі [Текст] / О. Черемшинський, 
Р. Черемшинська // Культура і життя. — 2014. — 28 берез.  — С. 5 6 
фотогр. — (Спадщина). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка, що в с. Велесневі 
Монастириського району, розгорнуто виставку поштових марок, конвертів, листівок, 
нагрудних знаків шевченківської тематики. 
 

Черемшинський, О. Шевченкіана Володимира Гнатюка [Текст] / 
О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Слово  Просвіти. — 2014. — 
27 берез. — 2 квіт. — С. 12. — (Читацьке віче). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка представлено експозицію 
«Тарас Шевченко і Тернопільщина». 
 

Інші музеї 
Бачинський, Я. «Душу» хронометрів збагнув у 13 років [Текст] : У 

Романовому Селі унікальний музей годинників / Я. Бачинський // Свобода. — 
2014. — 21 трав. — С. 10. — (Світ його захоплень). 
Єдиний в Україні музей годинників працює в Романовому Селі Збаразького району. 
 

 

Бобрівець, М. Смак мистецтва столітньої витримки [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 трав. — С. 6 : фотогр.кольор. — (Є такий 
музей). 
Про Копичинецьки музей театрального мистецтва Тернопільщини. 
 

Будар, Т. Шанувальники Кобзаря презентують нові дійства [Текст] / 
Т. Будар // Свобода. — 2014. — 27 черв. — С. 3 : фотогр. — (Рік Шевченка в 
Україні). 
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулося закриття виставки «200 кроків 
до Тараса Шевченка». 
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Волинець, Н. У «Березневих передзвонів» обличчя весни [Текст] / 
Н. Волинець // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6. — (Слово 
прекрасне). 
Про літературні зустрічі «Березневі передзвони», які щорічно відбуваються в 
Бережанському музеї книги. 

 

Гасиджак, Л. День і ніч у музеї [Текст] : 18 травня — Міжнародний день 
музеїв : [інтерв’ю з редактором інтернет-порталу «Музейний простір»; 
начальником інформаційно-аналітичного Відділу Українського центру 
розвитку музейної справи Л. Гасиджак] / [вела] С. Олійник // Експрес. — 
2014. — 16—18 трав. — С. 6 : фотогр. — (Актуальне інтерв’ю). 
Про відзначення Міжнародного дня музеїв в Україні, зокрема Бережанському 
краєзнавчому музеї. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [24 листопада в 
Бережанському музеї книги відбулася репрезентація повного зібрання творів 
М. Шашкевича] — С. 153. 

 

Коваль, О. Ніч на національне кіно [Текст] : У 23 містах України 
покажуть фільми дебютантів на найкоротшому фестивалі України / 
О. Коваль // Україна молода. — 2014. — 26 черв. — С. 13. — (Напередодні). 
У Копичинецькому музеї театрального мистецтва Тернопільщини показуватимуть 
Короткометражні фільми в рамках XVІІ фестивалю українського короткометражного кіно 
й телепроектів «Відкрита ніч». 

 

Маньовська, В. Як один день! [Текст] : Літературно-краєзнавчому музею 
М. Шашкевича — 20 років / В. Маньовська ; фотогр. В. Бурми // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 2 квіт. — С. 9 : фотогр. — (До витоків). 
Про кімнату-музей М. Шашкевича, що діє в Чортківській гімназії ім. М. Шашкевича. 

 

Савак, Б. Виставка ляльок Мирослави Райтер [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2014. — 22 трав. — С. 4 : фотогр. — (У світі мистецтва). 
У Денисівському краєзнавчому музеї діє виставка ляльок, одягнених у вишитий 
український стрій різних регіонів України. Їх автор — Мирослава Рейтер. 
 

Томчишин, Ю. Місце, де оселився час [Текст] : У колекції 
тернополянки — понад півтисячі унікальних годинників / Ю. Томчишин // 
Наш день. — 2014. —  4—10 черв. — С. 3 : фотогр. кольор. — (Люди). 
Про унікальний музей годинників, який діє в Романовому Збаразького району. Зібрала 
колекцію сім’я Сіньковських. 

 

Томчишин, Ю. У Тернополі з’явиться музей Героїв Майдану [Текст] : 
Сергій Кузнєцов вже зібрав декілька десятків унікальних експонатів / 
Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. —  4—10 черв. — С. 5 : фотогр. — 
(Тернопілля). 
Сергій Кузнєцов мріє організувати в Тернополі музей Героїв Майдану. 
 

[У Бережанському районному краєзнавчому музеї проводяться 
передвеликодні майстер-класи з розпису писанок] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 2 квіт. — С. 16. — (З потоку 
новин). 
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[У Денисівському краєзнавчому музеї, що в Козівському району, 
функціонує виставка ляльок, одягнених у вишитий український стрій різних 
регіонів України. Їх автор — Мирослава Райтер] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 28 трав. — С. [1]. — (З потоку 
новин). 

 

[У Кременецькому краєзнавчому музеї функціонує виставка робіт 
учасників фотоклубу «Позитив» районного будинку культури, приурочена до 
200-річчя від дня народження Т. Шевченка] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 6 черв. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У Шумському районному краєзнавчому музеї провели тематичний урок 
«Літературне краєзнавство Шумщини — складова збереження і 
успадкування народних свят, звичаїв та обрядів»] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. [1]. — (З потоку 
новин). 

 

Шаган-Тетеря, М. Ткав нить бережецького роду [Текст] / М. Шаган-
Тетеря // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 8. — (Вечір-спогад). 
Про вечір-спогад пам’яті засновника Великобережецького літературно-меморіального 
музею Олександра Неприцького-Грановського П. І. Гонтарука. 

 

Шикула, О. Берегині писанок [Текст] /О. Шикула //Вільне життя плюс. — 
2014. — 25 квіт. — С. 5. — (Звичаї нашого народу). 
Про майстрів-писанкарів із Густинського району та виставку кераміки А. Перейми, що 
експонується в Копичинському музеї театрального мистецтва Тернопільщини. 

 

Шот, М. Не тільки лаврою славиться Почаїв [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 16 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Унікальна експозиція). 
Про Почаївський історико-художній музей та його унікальну експозицію «Людина та 
космос». 

*** 
Волинець, Н. «Живописна Україна» Наталії Басараб [Текст] : Ідея 

Шевченка-маляра надихнула нашу сучасницю / Н. Волинець // Культура і 
життя. — 2014. — 30квіт. — С. 9 : фотогр. — (Сучасне мистецтво). 
У Державному історико-архітектурному заповіднику в Бережанах обвлаштували 
експозицію «Живописна Україна» із творчого доробку мисткині Наталії Басараб. 
 

Волинець, Н. Шевченківські вечорниці — вікова традиція Бережан 
[Текст] / Н. Волинець // Культура і життя. — 2014. — 28 берез. — С. 15 : 
фотогр. — (інформуємо). 
Про заходи до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, що пройшли в 
Бережанському державному історико-архітектурному заповіднику. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [15 грудня в 
Державному історико-архітектурному заповіднику, що в м. Бережанах 
закінчили експонувати організовану спільно з Обласним музеєм Богдана 
Лепкого виставку графіки Є. Удіна «Міста і містечка»] — С. 154. 
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Мавдюк, М. Пасха в поштових листівках [Текст] / М. Мавдюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 23 квіт. — С. 7. — (Виставка).  
Про колекцію великодніх листівок, які зберігаються у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля». 

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Вандзеляк, Г. Двадцять талановитих років [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2014. —22 трав. — С. 4. — (Творчий ювілей). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка відбулося свято з нагоди 200-річчя із часу заснування обласної 
експериментальної комплексної школи мистецтв ім. Ігоря Герети. 

 

Вистава з пікантними висловами [Текст] : [інтерв’ю з випускницями 
кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка С. Наконечною, Л. Наконечною та 
М. Василишин] / спілкувалася Д. Николишин // Вільне життя плюс. — 
2014. —  30 трав. — С. 3 : фотогр. — (Життя — театр?). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка показали виставу «Антракт, або ж Непристойна назва» за участю випускників 
кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка під керівництвом народного артиста України В’ячеслава 
Хім’яка. 

 

Вихристюк, Н. У театрі були «Незручні ліжка» [Текст] / Н. Вихристюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 30 квіт. — С. 4. — (Сподобалося). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка пройшов концерт Арсена Мірзояна та гурту «Бабурка». 

 

Густенко, О. У драмтеатрі обирали «Народного депутата» [Текст] / 
О. Густенко // Номер один. — 2014. — 2 квіт. — С. 4. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка відбулася прем’єра комедії «Народний депутат» за п’єсою Б. Нушича. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [9 січня 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. 
Г. Шевченка запросив шанувальників Мельпомени на прем’єру вистави «Ніч 
перед Різдвом»] — С. 155. 
 

Луків, Н. «Незручні ліжка» Арсена Мірзояна [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2014. — 1—7 трав. — С. 3. — (Мистецька палітра). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка пройшов концерт А. Мірзояна. 
 

Луків, Н. З поля бою — до театру [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2014. —4 черв. — С. 5. — (Про важливе). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка пройшла комедійна опера «Запорожець за Дунаєм», на яку запросили 
військовослужбовців. 
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Мосійчук, О. Олег Мосійчук: «Нова вистава — це стан душі нашого 
колективу» [Текст] : [про свою нову роботу — виставу «Допоможиїм, 
Всевишній…» — розповідаєїїпостановник, головнийрежисер театру 
О. Мосійчук] / записала І. Папуша // Вільне життя. — 2014. — 16 трав. — 
С. 5 : фотогр. — (У театрі — прем’єра). 
Про прем’єру вистави «Допоможи їм, Всевишній!..» у Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Садовська, Г. Повернення «Наталки Полтавки» [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. М. Шота // Вільне життя плюс. — 2014. — 27 черв. — С. 5 : 
фотогр. — (Тернопільські театральні вечори). 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
на закриття сезону підготував подарунок: народний артист України Федір Стригун 
відновив музичну виставу «Наталка Полтавка» за п’єсою Івана Котляревського. 
 

Семеняк, В. «Тарасова казка» — ключ до серця української дитини 
[Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2014. — 4 квіт. — С. 8. — (Прем’єра). 
Колектив Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки підготував 
виставу «Тарасова ніч», приурочену до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 

 

Собуцька, В. Депутати поділяються на тих, хто сидить у в’язниці, і тих, 
хто повинен там сидіти... [Текст] / В. Собуцька ; фотогр. Т. Іванківа // Наш 
день. — 2014. — 2—8 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Культура). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка відбулася прем’єра комедії «Народний депутат» за п’єсою Б. Нушича. 

 

Собуц[ь]ка, В. Зберегти людське в людині [Текст] / В. Собуцька ; фотогр. 
Т. Іванківа // Наш день. — 2014. —  28 трав. — 3 черв. — С. 6 : фотогр. — 
(Духовність). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка відбулася прем’єра вистави «Допоможи їм, Всевишній» за п’єсою Олексія 
Казанцева . 
 

Шот, М. На кону — вибори. Усе, як у житті [Текст] / М. Шот ; фотогр. 
Т. Іванківа // Вільне життя плюс. — 2014. —  23 трав. — С. 5 : фотогр. — 
(Тернопільські театральні вечори). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка відбулася прем’єра вистави «Народний депутат» .за п’єсою Броніслава Нушича.  
 

Шот, М. Народний депутат більш як сторічної давності [Текст] : 
Передвиборні перегони захопили й тернопільську театральну сцену / М. Шот ; 
фотогр. Т. Іванківа // Урядовий кур’єр. — 2014. —  23 трав. — С. 9 : 
фотогр. — (Культура). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. 
Шевченка пройшли «передвиборчі перегони» — відбулася прем’єра вистави «Народний 
депутат» за п’єсою Броніслава Нушича. 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Волянюк, Н. «Гусеня» побувало на фестивалі [Текст] / Н. Волянюк // 

Вільне життя плюс. — 2014. —30 трав. — С. 8. — (Знай наших!). 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки повернувся із Сербії, де брав 
участь у Міжнародному фестивалі «Золота іскра — 2014». 
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Волянюк, Н. Діти подякували лялькарям [Текст] / Н. Волянюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6. — (У вінок Кобзареві). 
Після перегляду казки-легенди «Тарасова казка», присвяченої 200-літтю від дня 
народження Т. Г. Шевченка, учні Тернопільської ЗОШ № 27 подякували акторам 
Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки. 

 

Діти Тернопільщини проти війни [Текст] // Свобода. — 2014. — 16 квіт. — 
С. 2 : фотогр. 
Про обласний конкурс дитячого малюнка «Діти Тернопільщини проти війни», що 
відбувся в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки.   

 

Зимненко, А. Юні таланти — за мир [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя 
плюс.  — 2014. — 18 квіт. — С. 8. — (Коротко). 
Про обласний конкурс дитячого малюнка «Діти Тернопільщини проти війни», що 
відбувся в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. 

 

Левицька, Л. Казка для найменших [Текст] / Л. Левицька ; фотогр. 
Т. Іванківа // Голос України. — 2014. — 30 трав. — С. 6 : фотогр. — 
(З Кобзарем у серці). 
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбулася прем’єра 
вистави «Тарасова казка». 

 

Собуцька, В. З Шевченком у серці [Текст] / В. Собуцька ; фотогр. 
Т. Іванківа // Наш день. — 2014. — 11—17 черв. — С. 6 : фотогр. — (Соціум). 
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбулася прем’єра 
вистави «Тарасова казка». 

 

Чубата, Д. На сцені лялькового [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 
2014. —  23 трав. — С. 5. — (До 200-річчя Тараса Шевченка). 
До ювілею Кобзаря Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
підготував виставу «Тарасова казка», а театр «Сузір’я» — п’єсу «Наймичка». 

 

Аматорські театри 
Волянський, Н. І «Сотниківна», і «Мати-наймичка» [Текст] / 

Н. Волянський // Свобода. — 2014. — 16 трав. — С. 4. — (Театр). 
Учасники драматичного театру-студії «Сузір’я» показали виставу «Сотниківна» у 
Заліщицькому будинку культури. 

  

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [20 лютого 
народний художній  театр «Дивосвіт» Тернопільської ЗОШ № 22 запросив на 
прем’єру вистави «Мати-наймичка»] — С.157. 
 

Семеняк, В. Коли театр починається з… молитви [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2014. — 16 трав. — С. 4. — (Світло рампи). 
Про єдиний в Україні шкільний народний художній театр «Дивосвіт». 
 

Скоропляс, В. «Недоспівана пісня гетьмана Мазепи» [Текст] / 
В. Скоропляс // Нова тернопільська газета. — 2014. — 25 черв.—1 лип. — 
С. 7 : фотогр. 
Учасники студентського експериментального мандрівного театру «Пілігрим» 
Кременецьких обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка та 
педагогічного коледжу представили прем’єру драматичних роздумів «Недоспівана пісня 
гетьмана Мазепи» за повістями Богдана Лепкого. 
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Скоропляс, В. «А Сотня вже летіла в небеса…» [Текст] / В. Скоропляс // 
Нова тернопільська газета. — 2014. — 23—29 квіт. — С. 18 :фотогр. 
Актори студентського експериментального театру «Пілігрим» презентували виставу-
реквієм, присвячену Небесній сотні. 

 

[Учасники зразкового аматорського театру «Класік» Лановецького 
районного будинку культури зіграли «Наталку Полтавку»] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 30 трав. — С. [1]. — (Коротко 
про головне). 

 

Цимбровська, О. Відомий аматорський театр запросив тернополян на 
«Мати-наймичку» [Текст] / О. Цимбровська // Наш день. — 2014. — 23—29 
квіт. — С. 13 : фотогр. кольор. — (Культура). 
Про аматорський драматичний театр-студію «Сузір’я» та його керівника О. Савку — 
заслуженого діяча мистецтв України, лауреата премії ім. братів Богдана та Левка Лепких. 

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Гугушвілі, Т. Звучали для мами колискові [Текст] / Т. Гугушвілі ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 5 : фотогр. — 
(У філармонії). 
У День матері в обласній філармонії народна артистка України Любов Ізотова 
презентувала нову концертну програму «Колискова для мами». 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [27 листопада  
в Тернопільській обласній філармонії відзначили 141-шу річницю від дня 
народження Б. Лепкого] — С.153. 
 

Золотнюк, А. Акорд любові до української пісні [Текст] / А. Золотнюк //  
Вільне життя плюс. — 2014. — 6 черв. — С. 5. — (Не прогавте). 
Про чоловічий вокальний квартет «Акорд» Тернопільської  обласної філармонії та його 
художнього керівникаЄвгена Гунька. 
 

Золотнюк, А. Джазовий настрій іванофранківців [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. 8. — (Музика міста). 
У Тернопільській обласній філармонії виступив джазовий квартет «ARTPRESTIGE» з 
м. Івано-Франківська. 
 

Мельничук, Б. За Тернопіль соромно… [Текст] / Б. Мельничук //  Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 трав. — С. 4. — (Репліка). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт Українського державного 
академічного козачого ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля». 
 

Садовська, Г. Душа у корінь дивиться[Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 
Г. Чубатої // Вільне життя плюс. — 2014. — 30 трав. — С. 5 : фотогр. — 
(Враження). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся сольний концерт заслуженого артиста 
України Левка Корженевського. 
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Садовська, Г. Музики солодкий полон [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 черв. — С. 6 : фотогр. — (Вечори у філармонії). 
Про симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії та його диригента й 
художнього керівника Мирослава Кріля. 
 

Садовська, Г. Нетлінні скарби «Надзбручанки» [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 30 трав. — С. 5 : фотогр. — (Вечори у 
філармонії). 
Про академічний ансамбль танцю «Надзбручанка» Тернопільської обласної філармонії та 
його художніх керівників Олександра Данічкіна, Юрія Паца, Ігоря Николишина 
 

Садовська, Г. Чарівна скрипка Богдани Півненко [Текст]  / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Наші гості). 
Про концерт скрипальки-віртуоза Богдани Півненко, що відбувся в Тернопільській 
обласній філармонії. 

 

Чубата, Д. Коли пісня виходить у люди [Текст] / Д. Чубата ; фотогр. 
Г. Чубатої // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 5 : фотогр. — 
(Вечори у філармонії). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся святковий концерт з нагоди 10-річчя із 
часу створення вокального квартету «Акорд». 

 

Інші концерти 
Зимненко, А. Вшанують борців за Україну [Текст] / А. Зимненко // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. [1]. — (Час місцевий). 
На Театральному майдані в м. Тернополі пройшов концерт переможців та лауреатів 
конкурсу патріотичної пісні «Благословенна земле калинова», присвячений Дню Героїв. 
 

«І оживе добра слава, слава України!..» [Текст]  / фотогр. В. Бурми // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
Під таким гаслом пройшов творчий звіт аматорських мистецьких колективів 
Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну. 
 

Лазорик, Ю. Концерт у стінах альма-матері [Текст] / Ю. Лазорик //Вільне 
життя плюс. — 2014. — 30 квіт. — С. 4. — («Зірки» Телешоу). 
У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка відбувся 
концерт гурту «Тріода». 
 

Мечик, І. «Сільський шансон» для тернополян[Текст] / І. Мечик // 
Свобода. — 2014. — 23 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Давай, баби, давай!). 
У Тернополі пройшов благодійний концерт за участю популярного гурту «Лісапетний 
батальйон». 
 

Штокало-Пархомчук, Я. Солов’ їна моя Україно, як про тебе пісні не 
співать! [Текст] / Я. Штокало-Пархомчук  // Вільне життя плюс. — 2014. — 
11 черв. — С. 4 : фотогр. кольор. — (Звітують юні аматори сцени). 
Про звітні концерти художньої самодіяльності аматорських колективів професійно-
технічних і навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації. 
 

Клубні заклади 
Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 

Войтко, О. «С.К.А.Й.» привіз у Тернопіль «Край неба» [Текст] / 
О. Войтко // Вільне життя плюс. — 2014. —  23 трав. — С. 5. — (Музика). 
У Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса пройшов концерт відомого українського 
гурту «С.К.А.Й.». 
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День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [19 січня в 
Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса святкували «Лемківський 
Йордан»]. 

 

Костишин, Л. Родинне свято [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 трав. — С. 6. — (Традції). 
У Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса відбулося родинне свято, приурочене Дню 
матері, за участю учнів та вчителів Тернопільської спеціалізованої школи № 7 із 
поглибленим вивченням іноземних мов. 
 

Чубата, Д. Де поезія, там музика поруч[Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 11 черв. — С. 6. — (Побратими). 
У Палаці культури «Березіль» пройшов вечір пам’яті Володимира Вихруща, 
організований Юрієм Кіцилою. 

 

Український дім «Перемога» 
Вандзеляк, Г. Євген Дудар: «У нас здобувають владу гречкою, а 

розплачуються пшонкою…» [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 1—
7 трав. — С. 10. — (Актуально). 
В Українському домі «Перемога» відбулася зустріч із нашим земляком, відомим 
письменником та гумористом Євгеном Дударем. 
 

Золотнюк, А. Візитівка держави [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 23 трав. — С. 8. — (Виставки). 
В Українському домі «Перемога» діє виставка марок, конвертів та буклетів із колекції 
Юрія Ковалькова та Сергія Яворського «Європа — наш спільний дім». 

 

Золотнюк, А. Карикатура: сказане без слів [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 трав. — С. 11 : фотогр. кольор. — (Виставки). 
В Українському домі «Перемога» діє виставка карикатур «Небезпечно: корупція». 
 

Золотнюк, А. Україна у вишивці [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 трав. — С. 9 : фотогр. кольор. — (Наша 
спадщина). 
В Українському домі «Перемога» у рамках проекту «Україна. Ми є» відбувся показ 
старовинних борщівських вишиванок, ляльок-мотанок та сучасного однострою. 
 

Стадник, О. «Свічка пам’яті» [Текст] / О. Стадник // Вільне життя плюс. — 
2014. — 25 квіт. — С. 1. — (Герої не вмирають). 
В Українському домі «Перемога» відбувся захід, присвячений загиблим героям Майдану. 

 

Юхно-Лучка, М. Євген Дудар: «Владу в нас здобувають гречкою, а 
отримуютьпшонкою» [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова тернопільська 
газета. — 2014. — 7—13 трав. — С. 10 :фотогр. кольор. — (Kultura). 
В Українському домі «Перемога» пройшла зустріч із відомим українським сатириком, 
лауреатом багатьох літературних премій Є. Дударем. 

 

Інші клубні заклади 
Горлуц, Н. Намалюють писаночку [Текст] / Н. Горлуц // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 2 квіт. — С. 7. — (Коротко). 
У будинку культури «Кутківці» діє школа писанкарства. 
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Горлуц, Н. Осучаснені «Фараони» [Текст] / Н. Горлуц ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 6 черв. — С. 5 : фотогр. — (Що у вас?). 
У будинку культури «Кутківці» показали імпровізацію за п’єсою Олексія Коломійця 
«Фараони» у виконанні аматорського колективу вчителів, працівників та випускників 
Тернопільської ЗОШ № 25. 
 

Музика, О. Спіши до матері, спіши, допоки є на світі мати [Текст] / 
О. Музика, Н. Пизяк // Свобода. — 2014. — 21 трав. — С. 10 : фотогр. 
У Козлівському будинку культури, що в Козівському районі, відбувся урочистий вечір, 
присвячений Дню матері. 

 

[На Зборівщині тривають творчі звіти колективів та учасників художньої 
самодіяльності сільських клубних закладів] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 11 черв. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Стадник, О. Передвеликодня «Палітра» [Текст] / О. Стадник // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 квіт. — С. 8. — (Що? Де? Коли?). 
У будинку культури «Кутківці» функціонує мистецька студія «Палітра», де проводяться 
заняття з декоративно-прикладного мистецтва. 

 

[У Бучацькому районному будинку культури відбувся авторський 
творчий вечір «Душа у пісню перелита», приурочений до ювілею хормейстера 
народного аматорського вокального ансамблю «Бучачани» Василя 
Дем’янчука] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 
4 черв. — С. [1]. — (Коротко про головне). 

 

[У Бучацькому районному будинку культури святковим концертом 
вшанували багатодітних матерів краю] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У Гусятинському районному будинку культури відбувся творчий звіт 
місцевого коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У Підволочиському районному будинку культури звітували аматорські 
колективи Новосільської сільської ради] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 трав. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Кіно 
Вітер, В. Фільм про місто, якого нема [Текст] / В. Вітер // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 28 трав. — С. 9. — (Прем’єра). 
У Тернополі відбувся прем’єрний показ документального фільму «Тернопіль — місто, 
якого нема». 
 

Войтко, О. Дні польського кіно в Тернополі [Текст] / О. Войтко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. [1]. — (Час місцевий). 

 

Левицька, Л. «І біль, і пам’ять — крізь роки» [Текст] / Л. Левицька ; 
фотогр. авт. //  Голос України. — 2014. — 31 трав. — С. 13 : фотогр. — 
(Культура). 
У Тернополі відбулася презентація документального фільму «І біль, і па’ять — крізь 
роки». Автор ідеї, організатор і меценат — Марія Тройчак. 
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Томчишин, Ю. «І біль, і пам’ять — крізь роки» [Текст] : Презентували 
фільм про депортованих українців / Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 
14—20 трав. — С. 13 : фотогр.кольор. — (Люди). 
У Тернопільському «Палаці кіно» презентували фільм пам’ять — крізь роки» про 
депортованих у 1945—1947 роках українців «І біль, і . Автор ідеї фільму та організатор-
меценат — МаріяТройчак. 
 

Томчишин, Ю. Місто, якого вже немає [Текст] / Ю. Томчишин // 
Експрес. — 2014. — 3—4 черв. — С. 15. — (Регіональні новини). 
У Тернополі презентували документальний фільм «Тарнополь. Місто, якого немає». 

 

Навчальні заклади 
Теребовлянське вище училище культури 

Габрук, З. Виступили — і дали надію [Текст] / З. Габрук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 трав. — С. 7. — (Фестивалі). 
У Теребовлянському вищому училищі культури відбувся XV регіональний фестиваль-
конкурс «Надія —2014». 
 

Не ховайте талант удома! [Текст]  / оргкомітет конкурсу «Надія — 2014» 
// Вільне життя плюс. — 2014. — 14 трав. — С. 7. — (До уваги абітурієнтів). 
У Теребовлянському вищому училищі культури відбудеться XV регіональний конкурс-
фестиваль «Надія — 2014». 
 

Факультету мистецтв Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка 

Мальцев, Д. У Тернополі «виростили» писанкове дерево [Текст] / 
Д. Мальцев ; фотогр. А. Брика // Наш день. — 2014. — 23—29 квіт. — 
С. 20 : фотогр. кольор. — (Калейдоскоп). 
Незвичайне дерево, на якому замість плодів — писанки, з’явилося на Великдень у 
Тернополі. Його створили студенти факультету мистецтв Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 
 

Інші навчальні заклади 
Тернопільська обласна експериментальна комплексна  

школа мистецтв ім. І. Ґерети 
 

Богданюк, Т. Від класики — до «Джаз-бенду» [Текст] / Т. Богданюк // 
Свобода. — 2014. — 4 квіт. — С. 8 : фотогр.  — (Мистецька Шевченкана). 
У Тернопільській обласній експериментальній комплексній школі мистецтв ім. В.Герети 
відбувся огляд-конкурс учнівських і вчительських творчих колективів. 

 

Мистецтво починається з дитинства [Текст] / фоторепортаж В. Бурми // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 30 трав. — С. [1] :фотогр.кольор. — (Ювілеї). 
Урочистості з нагоди 20-річчя із часу заснування Тернопільської експериментальної 
комплексної школи мистецтв ім. І. Ґерети відбулися в драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка. 
 

Найкращій школі — 20 років! [Текст] // Свобода. — 2014. — 23—28 
трав. — С. 6 : фотогр. — (Ювілей навчального закладу). 
Цього року виповнибллося 20 років із часу заснування Тернопільської обласної 
експериментальної комплексної школи ім.. І. Ґерети мистецтв. 
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Собуцька, В. Хвиля талантів з вулиці Медової [Текст] / В. 
Собуцька // Свобода. — 2014. — 11 черв. — С. 3. — (Святкує школа ювілей). 
До 20-річчя з часу заснування Тернопільської експериментальної комплексної школи 
мистецтв ім. Ігоря Ґерети. 

Тернопільська музична школа № 1 
Чубата, Д. Музика їхнього життя [Текст] / Д. Чубата ; фотогр. В. Бурми // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 14 трав. — С. 9 : фотогр. кольор. — (Ювілеї). 
Про святкування 85-ї річниці від дня заснування Тернопільської музичної школи № 1. 
 

Тернопільська музична школа № 2 
Бобрівець, М. Звуки маленьких скрипок — для маленьких сердець 

[Текст] / М. Бобрівець ;фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 4 черв. 
— С. 9 :фотогр. кольор. — (Діти-квіти). 
Учні другої музичної школи влаштували концерт вихованцям обласного спеціалізованого 
комунального дитячого будинку «Малятко». 

Тернопільська хужожня школа 
Заяць, Т. Писанковий цвіт [Текст] / Т. Заяць // Вільне життя плюс. — 

2014. — 23 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Озирніться). 
Учні Тернопільської художньої школи розписали близько 150 писанок і почепили їх на 
дерева в центрі міста. 
 

Інші початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 
 

Барабаш, Л. «Допоки музика звучить» [Текст] / Л. Барабаш // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 25 черв. — С. 5. — (Звітний концерт). 
У Великобірківській музичній школі пройшов звітний концерт класу сольного співу 
Марії Сточанин. 

 

Білик, І. Музичній школі — 35! [Текст] / І. Білик // Вільне життя плюс. — 
2014. — 11 черв. — С. 7. — (Ювілеї). 
До 35-річчя з часу створення музичної школи в с. Джурині Чортківського району. 
 

[Гран-прі обласного конкурсу дитячих камерних ансамблів «Консонанс» 
здобув ансамбль Бучацької музичної школи] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. [1] : фотогр. — (З потоку новин). 

 

Крашівська, Н. Від директора до композитора [Текст] / Н. Крашівська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 4 квіт. — С. 8. — (Творчі зустрічі). 
У Яблунівській музичній школі, що на Гусятинщині, відбулася зустріч із композитором 
М. Чорним. 

 

[У Шумській школі мистецтв відбувся фестиваль «Танцювальна весна»] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 30 трав. — 
С. [1]. — (Коротко про головне). 

Виставки, пленери 
Бойчук, О. Світ «Очима дитини» представила Аліна Гаєва в Тернополі 

[Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 14 трав. — С. [15] : 
фотогр.кольор. 
Художниця Аліна Гаєва з Дніпропетровська представила виставку своїх робіт «Очима 
дитини» у галереї «Бункермуз». 
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Брик, А. Світ у малюнках: тернополянин зібрав сотні бетменів і 
суперменів [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 28 трав. — 3 черв. — 
С. 7 : фотогр. — (Соціум). 
У тернопільській арт-галереї «Бункермуз» діє виставка коміксів, яку зібрав місцевий 
графічний дизайнер Григорій Трачук. 
 

Густенко, О. Карикатурист Микола Дмітрух змусив посміхнутися самого 
Енштейна [Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2014. — 9 квіт. — С. 12 : 
фотогр. 
У музеї давньої української книги Львівської галереї мистецтв ім. Б. Возницького 
відкрилася виставка робіт знаного тернопільського художника-карикатуриста 
Миколи Дмітруха. 

 

Золотнюк, А. Супергерої в коміксах [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 30 трав. — С. 8 : фотогр. кольор. — 
(Захоплення). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка коміксів та манги «Супергерої» 
тернополянина Григорія Трачука. 
 

Золотнюк, А. Турнік і чача [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. [1] : фотогр. кольор. — (Картинки з 
виставки). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка робіт художника з Надвірної Івано-
Франківської області Юрія Боринця. 
  

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [21 листопада в 
етномайстерні «Куферок», що в м. Чорткові, відкрито виставку ілюстрацій до 
українських казок заслуженого художника України Є. Удіна] — С. 153 ; 
[3 березня у виставковій залі ТНЕУ відкрито виставку графіки заслуженого 
художника України Я. Омеляна] — С.158. 

 

Золотнюк, А. Взаємодія крові, ртуті, нафти й тіла [Текст] / А. Золотнюк ; 
фотогр. // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 8 : фотогр. — 
(Експозиції). 
Про виставку робіт київської художниці Олени Токовенко в тернопільській галереї 
«Бункермуз». 

 

Золотнюк, А. Відчуття і емоції «Очима дитини» [Текст] / А. Золотнюк ; 
фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. 5 : фотогр. — 
(Картинки з виставки). 
Художниця Аліна Гаєва з Дніпропетровська в галереї «Бункермуз»представила виставку 
своїх робіт «Очима дитини»  
 

Крочак, І. «Озветься дерево любов’ю до Христа…» [Текст]  / І. Крочак ; 
фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 25 квіт. — С. 5 : фотогр. — 
(Виставка). 
Під такою назвою днями відкрили виставку в Державному архіві Тернопільської області. 

 

Луків, Н. Виставка «Небезпечно: корупція!» уже в Тернополі [Текст] / 
Н. Луків // Свобода. — 2014. — 30 трав. — С. 4. — (Коли лікуємистецтво). 
У тернопільській арт-галереї «Бункермуз» експонується виставка робіт карикатуристів зі 
всієї України «Небезпечно: корупція!». 
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Луків, Н. Тернопільський шаржист підкорив мистецький Львів [Текст] / 
Н. Луків // Свобода. — 2014. — 11 квіт. — С. 8: фотогр. — (Знай наших!). 
Про виставку робіт тернопільського художника М. Дмітруха у Львівському музеї 
мистецтв давньої української книги. 

 

[Мешканці с. Озерної Зборівського району мали можливість переглянути 
великодню виставку рукотворів, створених відвідувачами гуртка «Майстри 
пензля», яка діє в місцевій школі] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 трав. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Пришляк, О. Герої не вмирають [Текст] / О. Пришляк // Культура і 
життя. — 2014. — 20 черв. — С. 16. — (Післямова). 
У Збаразькому замку Національного заповідника «Замки Тернопілля» діє виставка «Герої 
не вмирають». 

 

Станкевич, О. Ляльковий світ у Збаразькому замку [Текст] / 
О. Станкевич // Культура і життя. — 2014. — 13 черв. — С. 14 : фотогр. 
кольор. — (Інформуємо). 
У Збаразькому замку Національного заповідника «Замки Тернопілля» функціонує 
виставка авторських ляльок Олени Задорожної «З любов’ю до України». 
 

Станкевич, О. Я вірила в прекрасне [Текст] / О. Станкевич // Культура і 
життя. — 2014. — 30 трав. — С. 10 : фотогр. кольор. — (Сильні духом). 
Про виставка робіт мисткині Ірини Муляр «Я вірила в прекрасне», що діє в Замковому 
палаці Збаража. 

 

Степчук, В. Інженер із творчою душею [Текст] / В. Степчук // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 8. — (Виставки). 
У Збаразькому замку Національного заповідника «Замки Тернопілля» діє виставка ляльок-
мотанок Олени Задорожної (Гойняк) «З любов’ю до України». 

 

[У Збаразькому замку діє виставка робіт тернополянки Ірини Муляр «Я 
вірила в прекрасне»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 23 трав. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

Хміляр, Л. Виставка, присвячена Майдану [Текст] / Л. Хміляр ; фотогр. 
І. Крочака // Свобода. — 2014. — 30 трав. — С. 3 : фотогр. — (Герої не 
вмирають…). 
У Державному архіві Тернопільської області експонується виставка, присвячена подіям на 
Майдані. 

 

Шот, М. Для прийдешніх поколінь [Текст] / М. Шот ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 трав. — С. 6 : фотогр. кольор. — 
(Вихоплені із забуття). 
Макети 38 давніх подільських, закарпатських, бойківських, гуцульських, лемківських 
церков представлено на виставці у  Збаразькому замку. 

 

Шот, М. У Збараж — побачити 38 унікальних храмів [Текст] : Макети 
давніх подільських, закарпатських, бойківський, гуцульських, лемківських 
церков розмістили в одному із залів замку / М. Шот ; фотогр. авт. // Урядовий 
кур’єр. — 2014. — 22 трав. — С. 7 : фотогр. — (Новини з України: 
Тернопільщина). 
У Збаразькому замку діє виставка копій стародавніх церков Західної України, які 
відтворив і передав Національному заповіднику «Замки Тернопілля» львівський майстер 
Михайло Яськович. 
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Фестивалі, конкурси, масові свята 
Перун, В. Не бенкетувати під час війни [Текст] / В. Перун // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 25 черв. — С. 2. — (На замітку). 
Про зміни, які відбудуться під час проведення фестивалів на Тернопільщині. 
 

Мистецький фестиваль «Ї» 
Андрухович, Ю. Юрій Андрухович уперше одягнув цивільний одяг у 

Тернополі [Текст] : [інтерв’ю з почесним гостем мистецького фестивалю «Ї» 
Ю. Андруховичем] / [провела] І. Юрко // Номер один. — 2014. — 2 квіт. — 
С. 12 : фотогр. — (Думки вголос). 

 

Гутик, О. Андрухович розповів про дух свободи, а Любка — як «спати з 
жінками» [Текст] : «Ї»дка суміш поезії, живопису та музики сконцентрувалась 
у Тернополі / О. Гутик, В. Холодна ; фотогр. В. Холодної // Високий замок. — 
2014. — 1 квіт. — С. 9 : фотогр. — (Культура).  

 

Золотнюк, А. Хліба і видовищ [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 4 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Враження). 
У Тернополі відбувся мистецький фестиваль «Ї». 

 

Луків, Н. «Ї» показав, на що здатна креативна молодь [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2014. — 4 квіт. — С. 4. — (Тернопіль фестивальний).  
У Тернополі відбувся мистецький фестиваль «Ї». 

 

Луків, Н. «Не поет» Марк Лівін: «Тернопіль, дякую, дуже круті емоції!» 
[Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2014. — 11 квіт. — С. 8. — (Зустріч на ваше 
прохання). 
Про враження від мистецького фестивалю «Ї», що пройшов у Тернополі. 
 

Міжнародний молодіжний фестиваль духового співу 
«Кременецькі хорові вечори «Аве-Марія» 

[У Кременці готуються до проведення ІХ міжнародного молодіжного 
фестивалю духового співу «Кременецькі хорові вечори «Аве-Марія»] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко //  Вільне життя плюс. — 2014. — 14 трав. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У Кременці пройшов ІХ міжнародниймолодіжний фестиваль духового 
співу «Кременецькі хорові вечори «Ave-Maria»] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. [1]. — (З потоку 
новин). 
 

Інші фестивалі та конкурси 
Бобрівець, М. Писанку — своїми руками [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Рукотвори). 
Фестиваль декоративних мистецтв «Яйце-райце» прошов в Українському домі 
«Перемога». 

 

Віконська, І. Шум і до шуму [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 27 черв. — С. 8. — (Фестивалимо). 
На одному з наймасштабніших арт-фестивалів України «ARTPOLE.IF» свою творчість 
представили й тернополяни.  
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Волинець, Н. «Канікули в Бережанському замку» [Текст] / Н. Волинець // 
Свобода. — 2014. — 18 черв. — С. 9 : фотогр. — (Спортивний фестиваль). 
У Бережанах пройшов пісенно-танцювально-спортивний розважальний фестиваль 
«Канікули в Бережанському замку». 

 

Дохват, М. Для них танець — це все [Текст] / М. Дохват // 20 хвилин. — 
2014. — 30 квіт. — С. [2]. 
Про перший у Тернополі фестиваль «Танець — як життя», який відбувся в економічному 
університеті. 

 

Дохват, М. Тернополян запрошують на фестиваль танцю [Текст] / 
М. Дохват // 20 хвилин. — 2014. — 18 черв. — С. [10]. — (Новини). 
У Тернополі пройде І обласний конкурс-фестиваль «Art of dance». 

 

Колодницька, О. «Підгаєцька весна» буятиме щорічно [Текст] / 
О. Колодницька // Свобода. — 2014. — 4 черв. — С. 5 : фотогр. — (Про 
важливе). 
У приватному вищому навчальному закладі «Галицький медичний коледж» відбувся 
фестиваль-конкурс читців «Підгаєцька весна — 2014». 
 

Корбуд, О. «Свою Україну любіть» [Текст] / О Корбуд // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 2 квіт. — С. 7. — (Що? Де? Коли?). 
Обласний фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва відбувся серед 
загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів.  

 

Країна у парку [Текст] // 20 хвилин. — 2014. — 4 черв. — С. [9]. 
Ювілейний, Х фестиваль «Студентська республіка» пройдев Тернополі. 

 

Левицька, Л. Сезон стартував з вареників [Текст] / Л. Левицька ; фотогр. 
авт. // Голос України. — 2014. — 14 трав. — С. 6 : фотогр. — (Новини). 
У Збаразькому замку відбулися Х Міжрегіональний фестиваль козацької та української 
народної патріотичної пісні «Забуттям не заросте честь і слава козаків», фестивалі 
вареників та капусняку. 

 

[У Бучацькому коледжі Подільського державного аграрно-технічого 
університету відбувся обласний конкурс-фестиваль молодих талантів «Ранкові 
роси»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 
4 квіт. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У Заліщиках пройде ХХІ Міжрегіональний фестиваль «Дністрові зорі —
2014»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 
28 трав. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У Підгайцях відбувся районний огляд-конкурс гумористів «Солодкі 
усмішки»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 
11 черв. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

[У Підгайцях відбувся районний фестиваль національної виставки та 
костюма «Цвіт вишиванки»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 трав. — С. [1]. — (З потокуновин). 
 

Цебрій, Є. У місті буде фестиваль сучасного танцю [Текст] / Є. Цебрій // 
20 хвилин. — 2014. — 16 квіт. — С. [2].  
Фестиваль сучасного танцю «Життя — як танець, танець — як життя» відбудеться в  
Тернопільському національному економічному університеті. 
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Аматорські, мистецькі колективи  
й творчі об’єднання Тернопільщини 

Гурт «Тріода» 
Томчишин, Ю. «Схід потребує української пісні,» — кажуть 

тернопільські соловейки із гурту «Тріода» [Текст] / Ю. Томчишин // Наш 
день. — 2014. — 7—13 трав. — С. 20 : фотогр. кольор. 
Про тернопільський гурт  «Тріода». 
 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
Костишин, Л. Зустрінемося в «Зоринці» [Текст] / Л. Костишин // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 28 трав. — С. 7. — (А що у вас?). 
Про тернопільську хорову школу «Зоринка». 

Левицька, Л. «Діти можуть все те, що й дорослі, тільки краще» [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2014. — 29 трав. — С. 13 : фотогр. кольор. — 
(Школа соловейків). 
Про хорову школу «Зоринка» та її засновника й директора Ізидора Доскоча. 
 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
Садовська, Г. І скрипка, і контрабас [Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 

М. Бенча // Вільне життя плюс. — 2014. — 13 черв. — С. 5 : фотогр. — (У 
полоні музики). 
Муніципальний Галицький камерний оркестр закрив ХХІІ концертний сезон. 

 

Інші аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання 

Волянський, Н. Послухайте, про що співають «Мальви» [Текст] / 
Н. Волянський // Вільне життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 5. — (На 
крилах пісні). 
Про народний художній вокальний ансамбль «Мальви» і його керівника та 
концертмейстера Віталія Лупійчука. 
 

Деркач, З. Дзвеніла музика оркестру [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 
2014. — 9 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Гордість школи). 
Про духовий оркестр Тернопільської ЗОШ № 24. 

 

Зимненко, А. Оркеструй, школо! [Текст] / А. Зимненко ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 4 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Враження). 
Духовний оркестр «Браво-біс» Тернопільської загальноосвітньої школи № 24 відзначив 
першій рік свого існування. 

 

Каменюк, О. Співай, золота «Заграво»! [Текст] / О. Каменюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 27 черв. — С. 3 : фотогр. — (Ювілеї). 
Народний хор української національно-патріотичної пісні «Заграва» з м. Тернополя 
відзначив 25-річчя діяльності. 
 

Костишин, Л. Євроінтеграція по-нашому, або Чому тернопільську капелу 
педуніверситету не пустили до Польщі? [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 черв. — С. 7. — (Дожилися!). 
Про хорову капелу «Освіта» факультету мистецтв Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 
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Лучка, Д. «Євроданс» підкорює Європу! [Текст] : 16 нагород та чотири 
кубки привезли тернопільські танцюристи з відкритого чемпіонату Польщі / 
Д. Лучка // Нова тернопільська газета. — 2014. — 25 черв. — 1 лип. — С. 15 : 
фотогр. кольор. 
Вихованці центру танцювального розвитку «Євроданс», що діє в Тернополі, на 
відкритому чемпіонаті Польщі здобули 16 нагород та 4 кубки. 
 

Сидір, В. Один із «Галичан» [Текст] : [інтерв’ю із засновником і художнім 
керівником гурту «Галичани» В. Сидором] / розмову вела Н. Лісовська // 
Свобода. — 2014. — 4 черв. — С. 3 : фотогр. кольор. — (Позиція). 

 

Синенька, Б. «Пісні соловейків стихали…» [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2014. — 20 черв. — С. 4 : фотогр. — (Неопалима купина : 
літературно-мистецька сторінка). 
Про народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Корса» із с. Конюхів 
Козівського району, який очолює Марія Бінерт. 

 

Синенька, Б. Сто пісень села Скородинці [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2014. — 16 трав. — С. 4 : фотогр. 
Про народний аматорський обрядово-фольклорний колектив с. Скородинців 
Чортківського району. 

Творчі спілки 
Тернопільська Обласна організація  

Національної спілки письменників України  
Баліцька, М. Письменники вибрали очільника [Текст] / М. Баліцька // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 6. — (Що? Де? Коли?). 
У Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України 
відбулися звітно-виборні збори. 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [29 грудня в 
Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників 
України презентували дев’ятий випуск альманаху обласного літературного 
об’єднання «Подільська толока»] — С. 154 ; [12 січня в приміщенні 
Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників Украни 
відбулася репрезентація збірника «Татові»] — С. 155 ; [27 лютого ТОО НСПУ 
відзначила своє 30-річчя] — С.158. 
 

Золотнюк, А. Навчатимуть, як писати [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 14 трав. — С. 9. — (Не прогавте). 
У Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України 
проходитимуть лекції та майстер-класи «Літературні ваканції». 
 

Тернопільська Обласна організація  
Національної спілки художників України  

Брик, А. «Важко звикнути до думки, що заснув в одній країні, а 
прокинувся — в іншій» [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 4—10 
черв. — С. 13 : фотогр. кольор. — (Світське життя). 
В арт-галереї Тернопільскої обласної організації Національної спілки художників України 
діє виставка робіт художників із Криму, які переїхали до Тернополя. 
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Бурма, В. Феєрверк фарб і парад незвичних композицій [Текст] / 
В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 8 : фотогр. — 
(Виставки). 
Про виставку модерного мистецтва, що функціонує в арт-галереї Тернопільської обласної 
організації Національної спілки художників України. 
 

Волошина, О. Спомин про творчу людину [Текст] / О. Волошина // 
Свобода. — 2014. — 16трав. — С. 2 :фотогр. — (Події, факти, коментарі). 
В арт-галереї Тернорільскої обласної організації Національної спілки художників України 
відбулося відкриття виставки, присвяченої світлій пам’яті тернопільського архітектора 
Володимира Гоя. 

 

Долинна, Ю. Ідея для вшанування Героїв [Текст] / Ю. Долинна // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 16трав. — С. 5. — (Мистецтво для історії). 
В арт-галереї  стартувала виставка-відбір проектів на створення в Тернополі пам’ятника 
Небесній сотні. 
 

Долинна, Ю. «Окуповане мистецтво» як доказ єдності [Текст] / 
Ю. Долинна ; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 4 черв. — 
С. 3 : фотогр. кольор. — (У дусі часу). 
В арт-галереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників 
України відкрито виставку «Окуповане мистецтво». 
 

Мечик, І. Художники малюють…окупацію [Текст] / І. Мечик // 
Свобода. — 2014. — 6 черв. — С. [1]. — (Мистецький вернісаж). 
В арт-галереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників 
України функціонує виставка «Кримські художники проти сепаратистів». 
 

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

Бобрівець, М. Спокій — то не про Марту Подкович [Текст] / 
М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 5 : фотогр. — 
(Особистість). 
Про відому громадську діячку Тернопілля, колишнього директора Тернопільського 
училища ім. С. Крушельницької Марту Подкович. 

 

Бойчук, О. Ліпка з холодного фарфору — цікаве і недороге хобі [Текст] / 
О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 7 трав. — С. [15] :фотогр. кольор. 
Тернополянка Т. Снігур займається цікавим видом рукоділля — ліпкою з полімерної 
глини і холодного фарфору. 

 

Бойчук, О. Тернопільська художниця ділиться секретами нових мистецтв 
[Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 16 квіт. — С. 12 : фотогр. — 
(Думки вголос). 
Про викладача живопису й основ малюнка Галицького коледжу ім. В. Чорновола 
Катерину Крупніцьку. 
 

Брик, А. «Нам повідомили: їдемо на три дні. Виявилося — на все життя 
[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 30 квіт.—6 трав. — С. 8 : фотогр. — 
(Люди). 
Про Тернопільську художницю Світлану Шинкаренко. 
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Брик, А. Тендітні шедеври : тернополянин відтворив у папері унікальний 
храм [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. —11—17 черв. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Життя). 
Про нашого земляка Володимира Кріса, який виготовляє з паперу унікальні речі. 

 

Бурлаку, Н. «Коли не малюю, починається «ломка» [Текст] / Н. Бурлаку // 
20 хвилин. — 2014. — 18 черв. — С. [9], [11] : фотогр. — (Новини). 
Про художника-графіка Павла Стасіни з Тернополя. 

 

Вантух, М. Мирослав Вантух : «Світ аплодує не Вантуху. Світ аплодує 
Україні.» [Текст] : [інтерв’ю] / [спілкувалася] Л. Чечель ; фотогр. авт. // 
Українська музична газета. — 2014. — №1 (січ. — берез.). — С. 7, 9 : 
фотогр. — (Вітаємо). 
Про генерального директора та художнього керівника Національного заслуженого 
академічного ансамблю пісні і танцю України ім. П. Вірського М.Вантуха, якому 
виповнюється 75 років. 

 

Гербіш, Н. Надійка мріє про трьох дітей і будинок [Текст] : [інтерв’ю з 
тернопільською письменницею Н. Гербіш] / [спілкувалася] Н. Бурлаку // 20 
хвилин. — 2014. — 28 трав. — С. [14] : фотогр. — (Інтерв’ю). 

 

Гіга, С. Степан Гіга і друзі його [Текст] : [розмова з композитором, 
співаком, народним артистом України С. Гігою] / [спілкувалася] 
Л. Костишин ; фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 6 черв. — С. 8 : 
фотогр. — (Зустрічі). 

 

Грицик, О. Творець науки і слова [Текст] / О. Грицик // Вільне життя. — 
2014. — 11 квіт. — С.6. — (Славетні земляки). 
Про науковця, поета, громадського діяча Остапа Хоміцького. 

 

Деркач, З. «Мені сорочку мати вишивала…» [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2014. — 9 квіт. — С. 10 : фотогр. — (Народні традиції). 
Про майстрин-вишивальниць з Тернопілля Анастасію й Наталю Пархомчук. 

 

З ювілеєм, колего! [Текст] // Свобода. — 2014. — 25 черв. — С. 12 : 
фотогр. кольор. — (Вітаємо!). 
Про відомого поета, громадського діяча, талановитого композитора, диригента Павла 
Мамалигу із Заліщиків, якому виповнилося 60 років. 
 

Заболотна, Г. Моя муза не любить гамору і суєти… [Текст] : [інтерв’ю з 
молодою поетесою з Бережан Г. Заболотною] / [провела] М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 4 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Знайомство). 

 

Зозуляк, Є. Долею судилось жити з піснею [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про тернопільського композитора Я. Злонкевича. 

 

Зозуляк, Є. Справа життя Лесі Любарської [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 13 черв. — С. 6 : фотогр. — (Вітаємо!). 
Про поетесу, голову Борщівського літературно-мистецького об’єднання «Ліра» Лесю 
Любарську. 
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Золотнюк, А. Ще й думати треба, а не тільки читати [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 6 : фотогр. — (На 
книжкову полицю). 
Про нашого земляка Івана Хабінця та його поетичну збірку «Сповідь». 

 

Кобилянська, Г. У книгах шукаймо приємності для душі [Текст] / 
Г. Кобилянська // Вільне життя плюс. — 2014. — 4 черв. — С. 8. — (Свято 
поезії). 
Про нашу землячку Марію Баліцьку — члена Національної спілки письменників і 
журналістів України. 

 

Луків, Н. Він, як сучасний Тарас Шевченко [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2014. — 11 квіт. — С. 8 : фотогр.  
Про відомого тернопільського художника Я. Омеляна. 
 

Мельничук, Б. «Сонечкам і зайчикам» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 6. — (Новинки). 
Про Ганну Назарків із Козови та її збірку віршів для дітей «Сонячне зайчатко». 

 

Мислюк, О. Шоколадом по склу [Текст] : Пейзажі, портрети та навіть 
ікони малює солодкою фарбою майстриня Оксана Мислюк : [інтерв’ю] / 
[провела] С. Ружицька // Експрес. — 2014. — 4—6 квіт. — С. 14 : фотогр. — 
(Люди). 

 

Мороз, В. Бурмістр-українець [Текст] / В. Мороз ; фотогр. авт // RIA 
плюс. — 2014. —  21 трав. — С. 19 : фотогр. — (Ретро). 
Про Володимира Лучаківського — першого та єдиного бурмістра-українця Тернополя, 
автора віршів і гуморесок, перекладача, фольклориста та етнографа. 

 

Орляк, А. «Поезія може бути і з матюками…» [Текст] / А. Орляк // RIA 
плюс.  — 2014. — 14 трав. — С. 20 : фотогр. 
Про тернопільського поета Миколу Шпаковського. 

 

Передерій, І. Знесла курка мозаїку [Текст] : Ігор Передерій навчився 
творити картини із звичайної яєчної шкаралупи : [інтерв’ю] / [провела] 
С. Ружицька // Експрес. — 2014. — 28—30 берез. — С. 14 : фотогр. — (Люди). 
 

Садовська, Г. Він прагнув гармонії вусьому [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс.  — 2014. — 14 трав. — С. 6 : фотогр. — (Дев’ятини). 
Про Романа Гром’яка — літературознавця, публіциста, критика, педагога та громадсько-
політичного діяча. 

 

Садовська, Г. «Чаєчка» і до Москви долетіла [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 27 черв. — С. 6 : фотогр. — (Роздуми над 
новою збіркою). 
Про нашу землячку Софію Буняк та її нову поетичну збірку «Чаєчка». 
 

Самодала, В. Аристократка духу і пісні полонянка [Текст] / В. Самодала // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 6 черв. — С. 5 : фотогр. — (Славетні земляки). 
Про відому діячку хорового мистецтва нашого краю Ганну Герасимович-Когут. 

 

Семеняк, В. «Сонячне зайчатко» від Ганни Назарків [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2014. — 20 черв. — С. 4 : фотогр. — (Читанка для малят). 
Про поетесу Ганну Назарків із Козови та її нову збірку віршів для дітей «Сонячне 
зайчатко». 
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Шевченків співець [Текст] / підгот. А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2014. — 4 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Наші земляки). 
Про відомого оперного співака, нашого земляка Й. Гошуляка. 

  

Юна художниця [Текст] // Свобода. — 2014. — 11 черв. — С. 10 : фотогр. 
кольор. — (Талановиті діти). 
Про талановиту художницю Вікторію Шимончик, яка навчається в Тернопільському 
навчально-виховному комплексі «Школа-ліцей № 6 ім. Назарія Яремчука». 
 

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка 
Гачевська, С. Величне слово Кобзаря [Текст] / С. Гачевська // Свобода. — 

2014. — 11 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Тобі, Тарасе). 
Про обласний відбірковий тур Всеукраїнського конкурсу читців, присвяченого 200-річчю 
від дня народження Т. Г. Шевченка. 

 

Юрса, Г, Шляхи, якими пройшов малий Тарас [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6. — (У вінок Кобзареві). 
Літературно-мистецьку композицію «Мене там мати повивала» присвятили 200-річчю від 
дня народження Т. Г. Шевченка учні Тернопільської ЗОШ № 29. 
 

*** 
Вандзеляк, Г. Шевченко знову на Волині… [Текст] / Г. Вандзеляк ; 

фотогр. авт. // Свобода. — 2014. —23—28 трав. — С. 3 : фотогр. кольор. — 
(Ювілейний рік). 
У Ланівцях у день 153-ї річниці від дня перепоховання Кобзаря відкрили пам’ятник 
Тарасові Шевченку та виставку під відкритим небом. 

 

Гарай, Я. Як умру, то поховайтемене…на Вкраїні [Текст] / Я. Гарай // 
Свобода. — 2014. — 22 трав. — С. [1] :фотогр. — (Події). 
На Тернопіллі пройшли урочисті заходи з нагоди 153-ї річниці від дня перепоховання 
Тараса Шевченка. 
 

Ой висока круча, де Тарас стоїть [Текст] / фоторепортаж В. Бурми // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. [1]. — (Вшанування). 
Про урочистості, які відбувалися в Тернополі з нагоди перепоховання Тараса Шевченка. 

 

[У Бучачі вшанували річницю із часу перепоховання Тараса Шевченка 
мітингом-реквіємом] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 28 трав. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

Інше 
Блаженко, А. Лине «Мелодія світлопису» [Текст] / А. Блаженко ; фотогр. 

Ю. Савіна // Вільне життя плюс. — 2014. — 27 черв. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Подіум). 
Фотокореспондент чортківської районної газети «Голос народу», член Національної 
спілки фотохудожників України, Національної спілки журналістів України Орест Лижечка 
представив виставку персональних фотографій «Мелодія світлопису» у Хмельницькому. 

 

Боднар, С. Вовняні «шматочки» щастя [Текст] : Майстриня Оля Биндас 
«зваляла» майже дві сотні унікальних виробів / С. Боднар ; фотогр. 
авт. // Високий замок. — 2014. — 5—11 черв. — С. 16 : фотогр. кольор. — 
(Хобі). 
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Боднар, С. Гітари, що грають, замки, євростадіони… [Текст] : 
Тернополянин Мар’ян Вархолік робить унікальні речі з сірників / С. Боднар ; 
фотогр. авт. // Високий замок. — 2014. — 5—11 черв. — С. 16 : фотогр. 
кольор. — (Хобі). 

 

Вандзеляк, Г. Талановитим — зелене світло… [Текст] / Г. Вандзеляк ; 
фотогр. авт. // Свобода. — 2014. —4 черв. — С. 10 : фотогр. кольор. — (Наша 
гордість). 
У Тернополі відбувся форум для обдарованої молоді «Гордість і надія Тернопілля». 

 

Вітер, В. «Музика проти війни» [Текст] / В. Вітер // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 8. — (Уже завтра). 
Загальноміський мистецький захід «Музика проти війни» відбудеться в Тернополі. 
 

Герман, О. Поетичні притчі від Валерія Ясиновського [Текст] / 
О. Герман // Свобода. — 2014. — 20 черв. — С. 4 : фотогр. — (Неопалима 
купина: літературно-мистецька сторінка). 
Про книгу Валерія Ясиновського «Загумінок». 
 

Губаль, М. «Усе, що робиться заради культури, робиться проти війни» 
[Текст] / М. Губаль // Свобода. — 2014. — 27 черв. — С. 10 : фотогр. — 
(Неопалима купина : літературно-мистецька сторінка). 
У Тернополі відбувся загальноміський мистецький захід «Музика проти війни», 
приурочений до Всесвітнього дня музики та сучасних подій в Україні. 
  

Густенко, О. Тернопільщина — маленький музей історії людства [Текст] / 
О. Густенко // Номер один. — 2014. — 23 квіт. — С. [15] :фотогр. кольор. 
Про пам’ятки історії та культури Тернопільщини. 
 

День вуличної музики по всій Україні [Текст] // Україна молода. — 
2014. — 14 трав. — С. 12. — (Новини плюс). 
17 травня в Україні вперше відбудеться День вуличної музики. Концерти пройдуть в усіх 
великих містах України, зокрема й у Тернополі. 

 

Ємчук, Н. Твоя дума, твоя пісня не вмре, не загине 
[Текст] / Н. Ємчук // Свобода. — 2014. — 13 черв. — С. 4 : фотогр. — 
(Неопалима купина : Літературно-мистецька сторінка). 
У Заліщицькому аграрному коледжі ім. Є. Храпливого відбулася літературно-мистецька 
година «Живуть, Тарасе любий, поміж нас і голос твій, і пензель твій, і слово…». 
 

Жук, О. «Давай, я навчу тебе поганому» [Текст] / О. Жук // Україна 
молода. — 2014. —  20 трав. — С. 12 :фотогр.— (Акція). 
У Тернополі пройшов День вуличної музики. 

 

Залуцький, О. До й опісля «Буковинського листопаду — 2013» [Текст] : 
репортаж про мистецькі події краю / О. Залуцький // Українська музична 
газета. — 2014. — №1 (січ. — берез.). — С. 4. — (Конкурси, фестивалі). 
У листопаді в м. Чернівцях проходив регіональний фестиваль класичної музики 
«Буковинський листопад — 2013». У ньому взяли участь творчі колективи та окремі 
виконавці з різних областей України, зокрема й Тернопільської. 

 

Збараж запрошує туристів [Текст] / фоторепортаж. В. Бурми // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 8 : фотогр. — (Сезон розпочато). 
Про святкові заходи, які проходили в Збаражі в рамках святкування Дня міста. 
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Золотнюк, А. Вітчизняний детектив у стилі ретро [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. 6. — (Репрезентації). 
У книгарні «Є» відбулася зустріч із письменником Владиславом Івченком, автором книги 
«Найкращий сищик імперії на службі приватного капіталу». 
 

Золотнюк, А. Другий вільний мікрофон [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. 6. — (Поезія та поети). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» відбувся другий «Вільний мікрофон: усна 
(re)форма», де молоді тернопільські поети зачитували свої твори. 
 

Золотнюк, А. Поезія в мережі[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 6 черв. — С. 6. — (Досвіди). 
В Івано-Франківську репрезентували книгу «Мережані коралі» — літературний 
віртуальний проект, до якого долучилися й наші земляки, зокрема письменниця з Бережан 
Галина Заболотна. 
 

Золотнюк, А. Поет може передбачати речі. Але чи може їх змінити? 
[Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 
20 черв. — С. 6 : фотогр. — (Пряма мова). 
Український письменник Ігор Павлюк репрезентував у тернопільському «Домі книги» 
збірку «Політ над Чорним морем». 
 

Золотнюк, А. Поетичний змаг [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 6. — (Спробуйте сили). 
У Тернополі пройде поетичний конкурс «Dictum», переможець якого матиме можливість 
надрукувати свою книжку в місцевому видавництві «Крок». 
 

Золотнюк, А. Поетичний мікрофон [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 4 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Було й таке). 
У галереї «Бункермуз» відбувся перший поетичний «вільний мікрофон» — проект, під час 
якого понад два десятки молодих поетів Тернопілля читали свої вірші. 
 

Золотнюк, А. Творити, мріяти, писати на Замковій горі [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 6 черв. — С. 3. — (Не 
прогавте). 
У Теребовлі відбудеться мистецька акція «Твори. Мрій. Живи. Пиши», організована 
Тетяною Думанською. 
 

Золотнюк, А. Хвороба, яка приносить радість [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. —13 черв. — С. 6. — (Літклуби). 
Про діяльність копичинецького літературного клубу «Деліріум». 
 

Ісаєв, В. «Моя лялька — у Ватикані» [Текст] : Українська майстриня 
потрапила до «Книги рекордів України», зробивши найбільшу ляльку-
мотанку / В. Ісаєв // Експрес. — 2014. — 6—7 трав. — С. 14 : фотогр. — 
(Звідусіль). 
 

Красуляк, І. Сірник до сірника — картина буде [Текст] : Тернопілець 
створює найбільшу в Україні картину із сірників / І. Красуляк // Експрес. — 
2014. — 3—4 черв. — С. 15 : фотогр. кольор. — (Регіональні новини). 
 

Кричківська, С. Банкір Клименко у Почаєві встановить пам’ятник 
Володимиру Великому [Текст] / С. Кричківська // Свобода. — 2014. — 
30 квіт. — С. 6. — (Приємно повідомити). 
У м. Почаєві спорудять пам’ятник Володимиру Великому. Ініціатором встановлення 
монументу є засновник благодійного фонду «Галичина-Волинь» Володимир Клименко. 
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Маньовська, В. Нобель, марки і спецефекти [Текст] / В. Маньовська ; 
фотогр. В. Перун // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 черв. — С. 5 : фотогр. 
кольор. — (Філателія). 
Про колекцію марок «Нобелівська премія: українська проекція» тернополянина Юрія 
Ковалькова, яку буде представлено на Національній філателістичній виставці. 

 

Маслій, М. Три поразки на Тернопіллі [Текст] / М. Маслій ; фотогр. авт. // 
Високий замок. — 2014. —22—28 трав. — С. 11 : фотогр. — (28 травня 1946 
року помер Іван Франко). 
Про життя й діяльність Івана Франка на Тернопільщині. 
 

Мельничук, Б. Краєзнавство від Ніни Фіалко [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 6. — (Новинки). 
Тернопільська письменниця Ніна Фіалко здійснила краєзнавче дослідження про своє 
родинне село Уманського району Черкаської області. Його опубліковано в історико-
літературному альманасі «Косенівка». 

 

Мечик, І. Тут шабля писала історію [Текст] / І. Мечик // Свобода. — 
2014. — 16 трав. — С. 4. 
У Збаражі відсвяткували День міста та відкриття туристичного сезону «Мандруємо 
замками Тернопілля — 2014». 

 

«Народна філармонія» завітала у гості до тернопільських гвардійців 
[Текст] // Наш день. — 2014. — 18—25 черв. — С. 5 : фотогр. — (Акценти). 
У Тернополі пройшла зустріч із учасниками проекту «Народна філармонія», серед яких 
народні та заслужені артисти України, композитори, співаки, гумористи й музиканти. 

 

Пелешок, О. Літопис галицького села [Текст] / О. Пелешок // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 5 : фотогр. — (Щойно з друку). 
Про книгу «Постолівка — село Галицького краю», яку видав Степан Школьний, житель с. 
Постолівки Гусятинського району. 

 

Полівчак, К. Передають любов через мистецтво [Текст] / К. Полівчак // 
20 хвилин. — 2014. — 28 трав. — С. 12 : фотогр. кольор. — (Школа 
журналістики). 
Про творчу майстерню «Вертеп», що діє в Тернополі, яку відвідують люди з особливими 
потребами. 
 

[У Тернополі з ініціативи поетеси Наталії Пасічник відбулася серія 
майстер-класів у межах «Літературних вакації» — дводенного заходу, 
присвяченого проблемам жанрової літератури та літератури для дітей] 
[Текст] // Літературна Україна. — 2014. — 12 черв. — С. 14 : фотогр. — 
(Літщоденник). 
 

Цимбровська, О. Наші — на хмельницькій сцені [Текст] / О. Цимбровська // 
Вільне життя плюс. — 2014. —  30 трав. — С. 6. — (Прем’єри). 
У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі 
ім. М. Старицького відбулася прем’єра казки-притчі «Чотири чарівні перлини», автори 
якої — тернополяни Богдан Мельничук і Галина Шулим. 
 

Шот, М. Птахи-символи забавками стали [Текст] / М. Шот // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Передвеликоднє). 
Про тернопільську етномайстерню «Коза-дереза». 
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Шот, М. Птахи-символи стали трендом [Текст]: Такий вибір напередодні 
Великодня зробили тернопільські майстри етнозабавки / М. Шот ; фотогр. 
авт. // Урядовий кур’єр. — 2014. — 19 квіт. — С. 24 : фотогр. кольор. — 
(Вісті звідусіль). 
Про тернопільську етномайстерню «Коза-дереза». 
 

Школа писанкарства «Намалюю писаночку!»  
Красновська, О. Гайда малювати писанки! [Текст] / О. Красновська // 

Експрес. — 2014. — 3—10 квіт. — С. 14 : фотогр. — (Тернопільські новини). 
У Тернополі діятимуть одразу дві школи писанкарства. Одна — від «Молодої Просвіти», 
друга — від Пласту. 

 

Левицька, Л. У школі писанкарства — аншлаг [Текст] / Л. Левицька ; 
фотогр. авт. // Голос України. — 2014. — 5 квіт. — С. 9 : фотогр. — 
(Новини). 
Про школу писанкарства «Намалюю писаночку», що діє при громадській організації 
«Молода Просвіта» в Тернополі. 

 

Як мер Тернополя розмальовував писанки [Текст] // Свобода. — 
2014. — 4 квіт. — С. 6. — (Традиції). 
У Тернополі відкрилася школа писанкарства «Намалюю писаночку!». 

 
 

 

 
 

Підготувала О. Я. Проців  


