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Садовська, Г. Душа і зброя водночас [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 14 листоп. — С. 1. — (Вшанування працівників 
культури). 
Про відзначення в Тернополі Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів 
народного мистецтва. 

Присудження премій у галузі культури 
Садовська, Г. Обласні премії працівникам культури [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 19 груд. — С. 1 . — (Вітаємо!). 
Визначено лауреатів обласних премій у галузі культури за підсумками 2013 року.  

*** 

Перун, В. Поетичний ланцюжок подяк [Текст] / В. Перун ; фотогр. 
В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 24 груд. — С. [1] : фотогр. кольор. 
У прес-клубі редакції газети «Вільне життя плюс» відбулося нагородження лауреатів 
премії журналу «Літературний Тернопіль». 

*** 

Мельничук, Б. Лауреат премії ім. В. Свідзинського [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 10 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Знай наших!). 
Лауреатом літературної премії ім. В. Свідзинського став тернополянин Борис Гуменюк — 
за збірку «Вірші з війни». 

*** 

Садовська, Г. Їм сниться Марчукова слава [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Премії юним 
художникам).  
У Тернополі  юним художникам вручили премії лауреата Національної премії України 
ім. Т. Г. Шевченка, народного художника України Івана Марчука. Урочистості відбулися 
в обласному краєзнавчому музеї.  

 

Бібліотеки 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Віконська, І. Збирають книжки [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 10 жовт. — С. 6. — (Що? Де? Коли?). 
Підтримуючи ініціативу Української бібліотечної асоціації, Тернопільська ОУНБ та 
обласне відділення УБА оголошують збір книжок для постраждалих бібліотек у 
Донецькій та Луганській областях. 
 

Вітенко, В. Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці — 
75 років [Текст] / В. Вітенко // Свобода. — 2014. — 14 листоп.. — С. 4 : 
фотогр.  
 

Вітенко, В. Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці – 75 
[Текст] / В. Вітенко // Бібліотечна планета. —  2014. —  №4. — С. 29 — 31. — 
(Ювілей та ювіляри). 
 

Вітенко, В. Три чверті століття служіння громаді [Текст] : 15 листоп. 
виповнюється  75 р. із часу заснуввання Тернопільської . обласної універсаьної 
наукової бібліотеки / В. Вітенко // Вільне життя плюс. — 2014. — 14 листоп. — 
С. 3 : іл. — (Ювілей).  
 

Гапочка, О. Обговорили діяльність бібліотек [Текст] / О. Гапочка // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 6. — (Семінар). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся семінар директорів централізованих бібліотечних 
систем «Діяльність публічної бібліотеки: критерії оцінки». 
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Демчишин, В. Презентували поетичну Шевченкіаду Тернопілля [Текст] / 
В. Демчишин // Тернопіль вечірній. — 2014. — 1 жовт. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Арт). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги «Отче наш, Тарасе всемогущий…». 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [28 травня в Тернопільській ОУНБ 
репрезентували книжку Петра Твардовського «Українській нації призначено 
вижити»]. — С. 153 ; [у Тернопільській обласній універсальній науковій 
бібліотеці відбулася репрезентація книги Степана Гериліва «Заробітчанські 
дзвони: хроніка ностальгії»]. — С. 159.   

 

Золотнюк, А. Юліан Опільський — майстер історичної прози [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 6 : фотогр. — 
(Ювілеї). 
Про вечір-портрет «Майстер історичної прози», приурочений до 130-річчя від дня 
народження Юліана Опільського (Юрія Рудницького), який пройшов у Тернопільській 
ОУНБ. 
 

Книга — питання національної безпеки [Текст] // Свобода. — 2014. — 
24 груд. — С. 5: фотогр.  
Співробітники управління СБУ в Тернопільській області передали в обласну універсальну 
наукову бібліотеку добірку видань про Голодомор 1932—1933 рр. 
 

Музика, Т. Книги, осяяні світлом [Текст] / Т. Музика // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. 6. — (Бібліотека поруч). 
Тернопільська ОУНБ отримала в подарунок від українсько-американського фонду 
«Сейбр-Світло» понад 130 примірників книг англійською мовою. 
 

Наконечна, С. Не знаючи минулого, не матимемо майбутнього [Текст] : 
Тернопільське управління СБУ передало книги про Голодомор в обласну 
бібліотеку / С. Наконечна // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 груд. — С. 1 : 
фотогр. кольор. — (Час місцевий). 
 

Польова, Г. Бібліотекарі на форумі [Текст] / Г. Польова, Т. Ковалькова // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 6. — (Будемо з книжками!). 
Працівники Тернопільської ОУНБ відвідали Міжнародний книжковий форум видавців у 
Львові та привезли багато книжкових новинок у свою книгозбірню. 
 

Проців, О. Бібліотеки стають центрами підтримки громади [Текст] / 
О. Проців // Свобода. — 2014. — 24 жовт. — С. 12. 
У регіональному навчальному центрі Тернопільської ОУНБ пройшов ряд семінарів на 
тему: «Бібліотеки як центр підтримки громади в умовах воєнної загрози: робота з 
внутрішньо переміщеними особами». 
 

Проців, О. Бібліотечна подія року [Текст] /О. Проців // Свобода. — 
2014. — 12 груд. — С. 4.— (На завершення номера). 
На конференції Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Бібліотека — територія 
єдності» Тернопільщину представляли: директор Тернопільської ОУНБ В.І. Вітенко , 
директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Л. С. Гук та завідувачка відділу 
інформації Тернопільської ОУНБ О.Я. Проців.  
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Проців, О. Книгозбірні на допомогу переселенцям [Текст] / О. Проців // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 24 жовт. — С. 8. — (На часі). 
У регіональному навчальному центрі Тернопільської ОУБ пройшов ряд семінарів на тему: 
«Бібліотеки як центр підтримки громади в умовах воєнної загрози: організація надання 
послуг». 
 

Проців, О. Про вибори — через Інтернет [Текст] / О. Проців // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 24 жовт. — С. 1. — (Анонс). 
Регіональний навчальний центр Тернопільської ОУНБ розпочав цикл вебінарів на тему: 
«Бібліотека і виборчий процес: навчання бібліотекарів і виборців реалізації 
конституційних прав». 
 

Проців, О. Територія єдності [Текст] /О. Проців // Вільне життя плюс. — 
2014. — 12 груд. — С. 3.— (Бібліоновини). 
У м. Києві відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека — 
територія єдності». Тернопільське обласне відділення УБА представляли В. І. Вітенко — 
голова ТОВ УБА, директор Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, 
Л. С. Гук — член Президії ТОВ УБА, директор Тернопільської обласної бібліотеки для 
молоді, О. Я. Проців  — член УБА, завідувачка відділу інформації Тернопільської 
обласної універсальної наукової бібліотеки. 
 

Савчук, Г. Тернопільська Шевченкіана [Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 
2014. — 31 жовт. — С. 4 : фотогр. — (Презентація). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги «Отче наш Тарасе, всемогучий…: 
Шевченкіана Тернопілля». 
 

Стали відомі номінанти обласний премій у галузі культури [Текст // 
Свобода. — 2014. — 31 жовт. — С. 2. — (Події,факти, коментарі). 
Перелік номінантів обласної премії у галузі культури за підсумками 2013 року. Серед 
них — бібліографічний покажчик «Лесь Курбас: Поворот до Європи і до самих себе», 
підготовлений спеціалістами Тернопільської ОУНБ (у номінації «Краєзнавство — імені 
Петра Медведика»). 
 

Томчишин, Ю. У Тернополі з’явився клуб шанувальників книги [Текст] / 
Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 1—7 жовт. — С. 5 : фотогр. — 
(Тернопілля). 
У Тернопільській ОУНБ заснували клуб шанувальників книги. 

 

Усе про виборчі права [Текст] // Свобода. — 2014. — 18—22 жовт. — 
С. 4.  
Тернопільська ОУНБ розпочинає цикл вебінарів на тему: «Бібліотека і виборчий процес: 
навчання бібліотекарів і виборців реалізації конституційних прав». 
 

Черпітяк, Н. Роки, яких уже не повернути [Текст] / Н. Черпітяк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 21 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Справа життя).  
Спогадами про Тернопільську ОУНБ ділиться її колишній директор Надія Черпітяк. 
 

Добудова нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Білий, І. Бібліотеку-довгобуд реанімують! [Текст] / І. Білий // Номер 

один. — 2014. — 12 листоп. — С. 3.  
Тернопільська обласна влада має намір завершити довгобуд нового приміщення 
Тернопільської ОУНБ. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Драч, І. Англійська для дошкільнят [Текст] / І. Драч // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 
У центрі «Вікно в Америку для молоді для майбутніх лідерів» Тернопільської обласної 
бібліотеки відновлено заняття з англійської мови для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку. 
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Золотнюк, А. Психолог — бібліотекар [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 24 жовт — С. 6 : фотогр. — (Книгозбірня поруч). 
Про психолога-бібліотекаря Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Катерину 
Іванчишин. 
 

Кузіль, М. Книжковий раціон [Текст] / М. Кузіль // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 5 груд. — С. 6. — (Бібліотека поруч). 
Поради читачам бібліотекаря Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Катерини 
Іванчишин. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Золотнюк, А. Пробуджує національну гідність [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей презентували книжку про основи бойового 
гопака. 
 

Маруняк, І. Приклад із минулого [Текст] / І. Маруняк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 10 жовт. — С. 6. — (Що? Де? Коли?). 
Годину історії «500-річчя битви під Оршею» провели в Тернопільській обласній бібліотеці 
для дітей. 
 

Пилипчук, У. Багатогранний світ любові та мистецтва [Текст] / У. 
Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2014. — 21 листоп. — С. 8. — (Зустріч з 
автором).  
У Тернопільській  обласній бібліотеці для дітей відбулося два заходи за участю 
тернопільської письмениц2і Валентини Семеняк-Штангей: творча зустріч з літераторкою 
та репрезентація її фоторобіт. 
 

Пилипчук, У. Велика святкова гостина [Текст] / У. Пилипчук // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася презентація книги Галини 
Шулими та Богдана Мельничука «Пригоди гномика Чарлі». 
 

Пилипчук, У. У бібліотечної родини справжні іменини [Текст] / 
У. Пилипчук // Свобода. — 2014. — 8—10 жовт. — С. 3 : фотогр. — 
(Відлуння свята). 
Про святкування Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській обласній бібліотеці для 
дітей. 

 

Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
Бобрівець, М. Читати ніколи не рано [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 3 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Свято у книгозбірні). 
У Тернополі вчетверте пройшов «Бібліофест», у рамках якого в Тернопільскій 
центральній міській бібліотеці для дітей відбулася зустріч із письменницею, 
перекладачем, заступником головного редактора «Видавництва Старого Лева» Катериною 
Міхаліциною. 
 

Вандзеляк, Г. Звучали поезії про кохання… [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. —29 жовт — С. 10 : фотогр. кольор. — (Мистецька акція). 
У рамках фестивалю «Бібліофест — 2014» творчі жінки з «Союзу українців» разом із 
працівниками бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» провели перше засідання 
літературно-мистецького клубу «Прем’єра». 
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Вандзеляк, Г. Христинина «Казка про Майдан» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 5 груд. — С. 4 : фотогр. — (З дитинства — у 
дорослість?). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» презентували книгу Христини Лукащук 
«Казка про Майдан». 
 

Віконська, І. Мрія, що стала реальністю [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 10 жовт. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Книгозбірня 
поруч). 
У Тернопільській бібліотеці № 5 для дітей відкрито виставку іграшкових ретро-машин з 
особистої колекції Тараса Демкури. 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту:  [7 липня в Тернопільській міській 
бібліотеці № 4 для дорослих відкрили персональну виставку  члена 
Національної спілки художників України Миколи Шевчука]. — С. 156 
 

Гадомська, Л. Бібліотекарі Тернополя [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль 
вечірній. — 2014. — 26 листоп. — С. 2. 
Працівники Тернопільської міської центральної бібліотечної системи долучилися до 
благодійної акції й організували подарунки до Дня Святого Миколая для бійців, які 
служать зоні АТО. 
 

Золотнюк, А. Говорив Майдан [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 10 жовт. — С. 6. — (Зустрічі). 
У рамках «Бібліофесту» в Тернопільській бібліотеці № 7 для дорослих пройшла 
презентація книги «Говорить Майдан» за участю художниці-ілюстратора Марічки Юрчак. 

 

Мацко, І. Книги — в подарунок [Текст] / І. Мацко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 31 жовт. — С. 3. — (Що? Де? Коли?). 
Тернопільська бібліотека-музеї національної іграшки отримала в подарунок книги з 
особистої бібліотеки тернопільського письменника Богдана Мельничука. 
 

Правдива, Д. Від традицій до інновацій [Текст] / Д. Правдива // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 10 жовт. — С. [1]. — (Справи бібліотечні). 
Про круглий стіл «Сучасна бібліотека: від традицій до інновацій», який пройшов у 
Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих. 
 

Правдива, Д. Щедрі серця у слові та пісні [Текст] / Д. Правдива // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 10 жовт. — С. 3. — (Час місцевий). 
Про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській бібліотеці № 2 для 
дорослих. 
 

Пшоняк, І. Бібліотекарі діляться досвідом [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2014. — 24 груд. — С. 8. : фотогр.  
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих відбувся семінар міських бібліотек 
на тему «Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування: трансформація 
послуг та ресурсів». 
 

Чайківська, Я. «Бібліофест — 2014» мав патріотичне спрямування 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2014. — 1 жовт. — С. [1] : 
фотогр. кольор. 
У Тернополі пройшовбібліотечний фестиваль «Бібліофест. Українська героїка», у якому 
взяли участь усі книгозбірні міста. 
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Шибистий, О. Незвичайну виставку експонують у бібліотеці № 5 [Текст] / 
О. Шибистий // Тернопіль віечірній. — 2014. — 24 груд. — С. 10: фотогр. 
кольор.  
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих розгорнуто виставку робіт 
тернополянина Євгена Матвійчука, присвячену подіям Другої світової війни. 
 

Інші бібліотеки  
Брилінська, Г. Зірка його не згасає [Текст] / Г. Брилінська // Свобода. — 

2014. — 24 груд. — С. 4 : (Духовність). 
Про відзначення ювілею мецената, уродженця с. Плотичі Козівського району Володимира 
Козіцького розповідає завідувачка Плотичанської сільської бібліотеки-філії Ганна 
Брилінська. 
 

Будар, Т. «Вистояли! Заради гідності» [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 
2014. — 12 груд. — С. 4. — (Неопалима купина: Літературно—мистецька 
сторінка). 
У Бережанській центральній бібліотеці демонструють викладку газетно-журнальних 
матеріалів «Вистояли! Заради гідності», присвячену Революції гідності. 
 

Вандзеляк, Г. Борщівські бібліотекарі в гостях у тернопільських [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 12 груд. — С. 4 : фотогр.— 
(Фотоінформація). 
Про зустріч працівників Борщівської ЦБС з колегами із Тернопільського комунально-
методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу та бібліотеки-музею 
«Літературне Тернопілля». 
 

Дзісяк, Я. Вирій, обпалений війною [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 24 жовт. — С. 6. — (Враження). 
Про зустріч із поетом Ярославом Дзісяком, яка відбулася в Чортківській міській 
бібліотеці. 

 

[Директор Гусятинської ЦБС Марія Фаберська за підтримки відділу 
культури і туризму райдержадміністрації організувала акцію «Подаруй 
солдату Миколая»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 5 груд. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

За сприяння партії «Батьківщина» двотомник про Романа Шухевича 
презентували на Тернопільщині [Текст] // Номер один. — 2014. — 
15 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Аналіз тижня). 
Відомий український історик, професор Володимир Сергійчук презентував на 
Тернопільщині двотомне видання «Роман Шухевич у документах радянських органів 
державної безпеки (1940—1950рр.)», також у Лановецькій центральній бібліотеці 
відбулася зустріч науковця з ветеранами визвольних змагань, інтелігенцією району. 

 

Золотнюк, А. Книжковий дух Словацького [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 21 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Бібліотека 
поруч).  
Про Кременецьку центральну бібліотеку ім. Ю. Словацького. 
 

Решетило, О. Є така жінка… [Текст] : Господь благословив її одним 
талантом, але вона не закопала його, а примножила і роздала людям / 
О. Решетило // Вільне життя плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 5 : фотогр. — (З 
когорти ентузіастів). 
Про колишнього директора Гусятинської ЦБС  Ніну Миколаївну Міцерську . 

Стець, Г.  «Я гордий тим, що я такого роду [Текст] / Г. Стець // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 21 листоп. — С. 6. — (А що у вас?).  
Про творчу зустріч із поетом Іваном Кушнірем, яка відбулася у Копичинецькій міській 
бібліотеці для дорослих. 
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Стець, Г. «Я гордий тим, що я такого роду» [Текст] : саме під такою 
назвою в Копичинецькій міській бібліотеці для дорослих відбулася зустріч з 
поетом-піснярем Іваном Кушнірем / Г. Стець // Вісник Надзбруччя. — 
2014. — 5 груд. — С. 3. — (Творча зустріч).  
 

У бібліотеці — розумне, красиве і пахуче… [Текст] : На виставці фіалок 
експонують понад 100 видів цих диво-квітів // Високий замок. — 2014. — 
23 груд. — С. 4: фотогр. кольор. 
У Теребовлянській центральній бібліотеці відбулася виставка фіалок, організована 
Тернопільським клубом любителів цих рослин. 
 

[У Борщівській центральній бібліотеці презентували 10 книг землячки 
Олександри Карої] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 5 груд. — С. [1]. — (З потоку новин). 

5 

[У Бучацькій центральній бібліотеці відбулася зустріч із письменником, 
критиком, культурологом, народознавцем, громадським діячем, уродженцем 
Бучаччини Богданом Чепурком] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У Бучацькій центральній бібліотеці з нагоди сімдесятиріччя визволення 
України від фашистських загарбників відбувся круглий стіл на тему «Україна 
у Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття»] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 31 жовт. — С. [1]. — (З потоку 
новин). 

Музейна справа  
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Бойчук, О. Виставку легендарного Пінзеля доповнили унікальними фото 
[Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 26 листоп. — С. [2] : фотогр. 
кольор. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї оновили виставку робіт відомого 
українського скульптора Іоана Георга Пінзеля. 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту:  [23 липня в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї відкрито філателістичну виставку «Зима, що нас 
змінила»]. — С. 158.   

 

Деркач, З. Діти вчилися робити зірки... із сірників [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2014. — 19 листоп. — С. 12 : фотогр. кол. — (Творчі миті).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї майстер-сірникар Мар’ян Вархолік 
провів майстер-клас для дітей. 
 

Золотнюк, А. Книга про Україну та Українців [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 31 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували книжку Георгія 
Мельника «Людина і суспільство: реалії життя».  

 

Золотнюк, А. Скульптури на світлописах [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Музейні 
скарби). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї оновили виставку робіт Іоана Георга 
Пінзеля. 
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Клим'юк, М. Минуле, історія, душа, серце наших предків [Текст] / 
М. Клим'юк // Вільне життя плюс. — 2014. — 14 листоп. — С. 6. — (Щойно з 
друку).  
Про збірник «Музеї Тернопільщини», підготовлений Тернопільським осередком 
Наукового товариства ім. Шевченка й присвячений 140-річчю з часу його заснування та 
100-літньому ювілею Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

 

Крочак, І. Нобелівські лауреати — мовою марок [Текст] / І. Крочак ; 
фотогр. авт. // Свобода. — 2014. — 12 груд. — С. 4. : фотогр. — 
(Філателістична виставка). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито філателістичну виставку, 
присвячену Нобелівським лауреатам. 
 

Левицька, Л. Вшанують січових стрільців [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2014. — 1 листоп. — С. 8. — (Новини). 
У Державному архіві Тернопільської області та Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї відкрили виставки, присвячені річниці утворення Західно-Української народної 
республіки. 

 

Луків, Н. Тернопіль презентував книгу наймолодшого партизана Георгія 
Мельника [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2014. — 24 жовт. — С. 12 : 
фотогр. — (Неопалима купина: Літературно-мистецька сторінка). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували книгу Георгія Мельника 
«Людина і суспільство: реалії життя». 

 

Сірова, О. Місцеві фотографи створили виставку про Майдан, яка 
мандруватиме Україною [Текст] / О. Сірова // Номер один. — 2014. — 
26 листоп. — С. 9 : фотогр. — (Суспільство). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї фотомитці Іван Пшоняк та Микола 
Василечко представили виставку світлин, приурочену до річниці Революції гідності. 

 

Шот, М. Немає слів — емоції рікою [Текст] : У краї впродовж трьох 
місяців діяла пересувна фотовиставка про героїв та життя учасників 
Революції гідності / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2014. — 10 груд. — 
С. 7 : фотогр. — (Світочі). 
Про виставку фоторобіт М. Василечка та І. Пшоняка «Революція гідності» в 
Тернопільському обласному краєзнавчому музеї . 

*** 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 

2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту:  [9 липня в історико-меморільному музеї 
політичних в’язнів та репресованих відкрили меморіальну експозицію в 
камері, де 1973 року перебував під слідством поет Степан Сапеляк]. — 
С. 157.   

Тернопільський обласний художній музей 
Грицишин, А. Тернопільський італієць [Текст] / А. Грицишин // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 4. — (Коротко). 
У Тернопільському обласному художньому музеї представили виставку картин 
художника Михайла Тіпана. 
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День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [6 червня  в обласному художньому музеї 
відбулася презентація книжки Михайла Ониськова та Віктора Уніята 
«Сподвижники поля духовного»]. — С. 154.   

 

Козловська, В. Виставка мистецької родини [Текст] / В. Козловська // 
Свобода. — 2014. — 5 груд. — С. 4. : фотогр. 
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку творів мистецької 
родини Шандрук-Балбус із с. Барсуків Лановецького району. 
 

Олійник, Д. Талант відкривають, коли потрапляють за грати [Текст] / 
Д. Олійник // RІА плюс. — 2014. — 17 груд. — С. 10. : фотогр.  
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка образотворчого мистецтва 
в’язнів «Преображення Господньою любов’ю». 

 

Пшоняк, І. Картини в’язнів у художньому музеї [Текст] / І. Пшоняк ; 
фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2014. — 24 груд. — С. 10 : фотогр. кольор. 
Про виставку «Преображення Господньою любов’ю», яка експонується в 
Тернопільському обласному художньому музеї.  
 

Борщівський обласний краєзнавчий музей 
Мадзій, І. Борщівська вишиванка — невичерпне джерело для досліджень 

[Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 жовт. — С. 9 : фотогр. 
кольор. — (Цікаві зустрічі).  
У Борщівському обласному краєзнавчому музеї відбулася наукова конференція, 
присвячена темі борщівської «чорної» сорочки. 

 

Обласний  комунальний етнографічно-меморіальний  
музей Володимира Гнатюка 

Мороз, В. Мріяв стати місіонером [Текст] / В. Мороз // Ria плюс. — 
2014. — 22 жовт. — С. 19. : фотогр. — (Ретро).  
Про видатного українського етнографа й громадського діяча Володимира Гнатюка, 
меморіальний якого знаходиться у с Велесневі Монастириського району. 

 

Черемшинський, Р. Корифей української музики [Текст] / 
Р. Черемшинський // Вільне життя плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 5. — 
(Музейні скарби). 
У Тернопільскому обласному етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка розгорнуто 
виставку «Станіслав Людкевич», приурочену 135-річчю від дня народження композитора. 
 

Черемшинський, О. Моя зустріч зі Станіславом Людкевичем [Текст] / 
О. Черемшинський // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 груд. — С. 5. — 
(Спогад). 
Спогадами про зустріч з українським композитором, лауреатом Шевченківської премії, 
народним артистом України Станіславом Людкевичем ділиться директор Велеснівського 
етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка Остап Черемшинський.  
 

Черемшинський, О. Наш славний сучасник [Текст] : До 105 річчя від дня 
народження Анатолія Кос-Анатольського / О. Черемшинський // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 5 груд. — С. 6. — (Музейні скарби). 
В етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка розгорнуто виставку, присвячену 105-
річчю від дня народження українського композитора Анатолія Кос-Анапольського. 
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Черемшинський, О. Поет-академік, перекладач [Текст] / 
О. Черемшинський // Вільне життя плюс. — 2014. — 24 жовт. — С. 6. — 
(Літературні постаті). 
Директор Велеснівського етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка Остап 
Черемшинський розповідає про відомого українського поета, перекладача, державного і 
громадського діяча Миколи Бажана, 110 років від дня народження якого виповнилося в 
жовтні 2014 року. 
 

Черемшинський, О. Щедрі подарунки друзів [Текст] / О. Черемшинський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 10 жовт. — С. 6. — (Музейні поповнення). 
Враженнями від участі в Х українсько-польському літературно-мистецькому форумі 
«Діалог двох культур», що проходив в обласному літературно-меморіальному музеї 
Юліуша Словацького в м. Кременці, ділиться його учасник — директор обласного 
етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка Остап Черемшинський. 
 

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

Гаськевич, О. Шопен в гостях у Словацького [Текст] : / О. Гаськевич // 
Вільне життя плюс. — 2014. — № 94 (21 листоп.). — С. 5 : фотогр. — (Не 
просто концерт).  
В обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременці 
відбулася творча зустріч студентів Тернопільського обласного державного музичного 
ім. С. Крушельницької з місцевою молоддю. 
 

Музей Словацького збирає ретро-іграшки [Текст] / підгот. В. Томин // 
Свобода. — 2014. — 17 груд. — С. 2 — (Пульс: новини краю). 
В обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременці 
збирають колекцію ялинкових ретро-прикрас. 

 
 

Сеніна, Т. Єднає народи славетний кременчанин [Текст] / Т. Сеніна // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Ювілей музею). 
Обласний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького в Кременці святкує своє 
десятиріччя. 
 

Інші музеї 
Бідзіля, Т. «Тату, повертайся додому!» [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 

2014. — 5 груд. — С. 3. — (Захисникам України «Гарний настрій»). 
У Бережанському краєзнавчому музеї пройшла акція «Подарунок малюнок солдату», 
участь у якій взяли бережанські школярі. 
 

Бойко, Н. Залишила про себе пам'ять у вишивці та образах [Текст] / 
Н. Бойко // Вільне життя плюс. — 2014. — 31 жовт. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Спомин).  
У Бережанському краєзнавчому музеї знаходиться велика кількість вишитих картин 
Стефанії Русиняк. 
 

Будар, Т. Барвистий віночок мистецтва юних [Текст] / Т. Будар // 
Свобода. — 2014. — 7 листоп. — С. 4 : фотогр. — (Неопалима купина : 
Літературно-мистецька сторінка). 
У Бережанському краєзнавчому музеї відкрито виставку художніх робіт «Барвистий 
віночок» вихованців Будинку творчості школярів. 

 

Відродження, яким варто пишатися [Текст] / підгот. О. Божко // Вільне 
життя плюс. – 2014. – 31 груд. – С. 11. – (Сільські обрії) 
Про розбудову с. Вікна Гусятинського району. Згадується про місцевий краєзнавчий 
музей.  
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Гулей, І. Тут нація пізнає себе [Текст] : / І. Гулей // Вільне життя плюс. — 
2014. — 21 листоп. — С. 4, 5. — (Духовні обереги).  
Про краєзнавчий музей у с. Вікні Гусятинського району та його завідувачку Ганну Чемеру 
 

[Гусятинський районний комунальний краєзнавчий музеї поповнився 
пам’ятною медаллю «Небесна сотня на варті», випущеною Національним 
банком України] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 10 груд. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту:  [29 червня в м. Бережанах відзначили 30-
річчя із часу заснування музею книги]. — С. 155.   

 

Золотнюк, А. На картинах молодих — життя та краса [Текст] / 
А. Золотнюк ; фотогр. авт. та В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 
28 листоп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Фотоінформація). 
У Почаївському історико-художньому музеї діє виставка робіт молодих майстрів — 
уродженців м. Почаєва. 
 

Костишин, Л. Скоро в Дарахові буде музей [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 груд. — С. 7 : фотогр. кольор. — (Фанати 
своєї справи). 
У Дарахівській ЗОШ І—ІІІ ступенів, що на Теребовлянщині, планують відкрити кімнату-
музей села. 
 

Лугова, О. Бережанщина пошановує свого літописця [Текст] / О. Лугова // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 3. — (Музейні новини). 
У Бережанському музеї книги відбулася науково-пізнавальна конференція «Постать 
Володимира Бемка на тлі національно-визвольного руху Галичини першої половини ХХ 
століття», приурочена до 125-річчя від дня народження знаного адвоката, громадсько-
політичного та військового діяча Галичини Володимира Бемка. 
 

Лугова, О. Людина, що започаткувала «Бережанську землю» [Текст] / 
О. Лугова // Свобода. — 2014. — 16—17 жовт. — С. 14. — (Події, факти, 
коментарі).  
У Бережанському музеї книги відбулася науково-пізнавальна конференція «Постать 
Володимира Бемка на тлі національно-визвольного руху Галичини у першій половині ХХ 
століття», присвячена 125-й річниці від дня народження видатного громадського діяча. 

 

Манна з неба, та не туди, де треба, або Чому в Чорткові не працює музей 
[Текст] // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 листоп. — С. 4 : фотогр. кольор. — 
(Порушуємо проблему). 

 

Савак, Б. З боями і «Кобзарем» він пройшов усю Європу [Текст] / 
Б. Савак ; фотогр. Т. Пастуха // Свобода. — 2014. — 8—10 жовт. — С. 3 : 
фотогр. — (Сподвижники національних надбань). 
До 90-річчя від дня народження художника, літературознавця, уродженця Козівщини 
Богдана Пастуха в Денисівському районному краєзнавчому музеї відкрито виставку 
«Із творчого доробку Богдана Пастуха». 

 

Савчук, Г. Стіжок та Антонівці — дух патріотитизму… [Текст] / 
Г. Савчук // Свобода. — 2014. — 8—10 жовт. — С. 3 : фотогр. — (До 72-их 
роковин УПА). 
Про героїчне минуле сіл Стіжка та Антонівці Шумського району розповідають експозиції 
музею с. Стіжка та музею під відкритим небом «Табір ВО УПА «Волинь-Південь», що 
поблизу с. Антонівців. 
 



 13

У Денисівському районному краєзнавчому музеї вшанували 90-ту 
річницю від дня народження  відомого педагога, художника, 
літературознавця Богдана Пастуха] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 3 жовт. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У Гусятинському районному комунальному краєзнавчому музеї 
відкрили фотодокументальну виставку, приурочену 120-й річниці від дня 
народження українського письменника й перекладача Миколи Тарнавського] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 12 груд. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У с. Панасівці Зборівського району відкриють музей повстанської 
слави] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 
10 жовт. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У с. Панасівці Зборівського району відкрили кімнату-музей 
Повстанської слави] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 17 жовт. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[«Урок української звитяги» відбувся в музеї історії с. Стіжка та музеї 
під відкритим небом «Табір ВО УПА «Волинь-Південь», що поблизу с. 
Антонівців Шумського району] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 8 жовт. — С. [6]. — (З потоку новин). 

 

Чайківська, Г. Скільки кроків від краєзнавства до продавця [Текст] / 
Г. Чайківська // Вільне життя плюс. — 2014. — 3 груд. — С. 4. — (Резонанс). 
Про проблеми Чортківського краєзнавчого музею. Відповідь начальника відділу культури, 
туризму, національностей та релігій Чортківської райдержадміністрації на статтю «Манна 
з неба та не туди, де треба, або Чому в Чорткові не працює музей» (Вільне життя плюс. — 
2014. — 19 листоп.) 

*** 
Бурма, В. Вірменія озвалась кольорами [Текст] / В. Бурма // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Вернісажі).  
У Бережанах відбулися урочистості з нагоди 250-річчя із часу побудови вірменської 
церкви, зокрема у виставковому залі Державного історико-архітектурного заповідника 
відкрито виставку «Вірменія озвалась кольорами». 

 

Проців, М. У Бережанах відзначили 250-річчя Вірменської церкви 
[Текст] / М. Проців // Номер один. — 2014. — 1 жовт. — С. [15].   
25—27 вересня бережанці відзначали 250-річчя Вірменської церкви св. Григорія. 
Організаторами святкування виступили комітет з питань історико-культурної спадщини  
Спілки вірмен України та Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережанах. 

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Безпалько, М. Дід Мороз — рекордсмен живе у Тернополі і вже зустрічає 

тут свій 57-й Новий рік : [інтерв’ю з актором Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г.  Шевченка Михайлом 
Безпальком] / розмову вела Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2014. — 
31 груд. — С. 5: фотогр. кольор. — (Новорічне інтерв’ю).  
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Михайла Безпалька та його рекорд — «найбільша кількість Нових 
років в образі діда Мороза — з 1957 по 2015 рік». 
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Вандзеляк, Г. На сцені — «Мина Мазайло»[Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 5 груд. — С. 4. 
У тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра комедії «Мина Мазайло» за п’єсою Миколи 
Куліша. 
 

Гарасимів, З. У Тернополі запрацювала школа класичного балету [Текст] / 
З. Гарасимів // Номер один. — 2014. — 12 листоп. — С. 5. — (Аналіз тижня).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка підприємець Марія Фоломйова організувала школу класичного балету. 
 

Густенко, О. На театральному фестивалі театри «куражились» і грались 
у війну [Текст] : Шевченко молоду режисуру не надихає / О. Густенко // 
Номер один. — 2014. — 1 жовт. — С. [15] : фотогр. кольор.  
Про особливості цьогорічного фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту:  [18 травня Тернопільський академічний 
обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка запросив 
шанувальників Мельпомени на прем’єру вистави «Допоможи їм, 
Всевишній…!»]. — С. 151 ; [6 липня виставою «Наталка Полтавка (режисер-
постановник Федір Стригун) Тернопільський академічний обласний 
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка закрив черговий 
театральний сезон]. — С. 156.   

 

Кармелюк, М. Як «Театральні вечори» об’єднали Україну [Текст] / 
М. Кармелюк // RIA плюс. — 2014. — 1 жовт. — С. 12 : фотогр. кольор. 
Фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» пройшов у Тернополі 24—28 
вересня. 

 

Красуляк, І. Почали з молитов [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2014. — 16—23 жовт. — С. 12. — (Тернопільські новини). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка новий сезон відкрили виставою «Допоможи їм, Всевишній!..». 

 

Папуша, І. Пішов із кіно, щоб грати у театрі [Текст] / І. Папуша // 
Свобода. — 2014. — 11 груд. — С. 4 : фотогр. — (Актор від Бога). 
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Петра Ластівку, якому виповнилося 92 роки. 
 

Садовська, Г. Життя випереджає театр [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 5. — (Відкриття сезону). 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
відкрив 85-й сезон виставою «Допоможи їм, Всевишній!..». 

 

Садовська, Г. Чи стала розрадою «вереснева розрада»? [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2014. — 3 жовт. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Тернопільські театральні вечори). 

 

Собуцька, В. Не цураймося — признаваймося… [Текст] : Засторога з 
недалекого минулого для всіх нині сущих в Україні / В. Собуцька ; фотогр. 
Т. Іванківа // Наш день. — 2014. — 17—23 груд. — С. 7 : фотогр. — (Театр).  
Про прем’єру вистави «Мина Мазайло» за п’єсою Миколи Куліша в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
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Собуцька, В. Публіка не простить, якщо «Тернопільські театральні 
вечори» буде втрачено [Текст] / В. Собуцька ; фотогр. Т. Іванківа // Наш 
день. — 2014. — 8—14 жовт. — С. 13 : фотогр. кольор. — (Театр). 
Про ХІІ Всеукраїнський фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. 
Дебют», який проходив у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Чубата, Д. Прекрасна музика. Та ще й українська  [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. 5. — (Наші гості). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка відбувся концерт академічного симфонічного оркестру та академічного 
камерного хору «Чернівці» Чернівецької обласної філармонії. 
 

Шот, М. На дебати — в пеньюарах [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2014. — 1 листоп. — С. 18 : фотогр. — (Театр). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка показали виставу англійського драматурга Рея Куні «Медовий місяць на 
всі сто». 
 

Шот, М. Медовий місяць у номері 13 [Текст] / М. Шот ; фотогр. Я. 
Чайківської // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 3 : фотогр. — 
(Прем’ра). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра п’єси англійського драматурга Рея Куні «Медовий 
місяць на всі сто». Режисер-постановник — В’ячеслав Жила. 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Волянюк, Н. Тернопільські лялькарі у Чорногорії [Текст] / Н. Волянюк // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 10 жовт. — С. 8. — (Знай наших!). 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки взяв участь у 
ІІІ Міжнародному фестивалі театрів ляльок, що проходив у м. Подгориці (Чорногорія). 
 

Аматорські театри 
Чубата, Д. Сила наша в єдності [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 5. — (Вшанування). 
Про літературно-музичну зустріч «В єдності сила народу», що відбулася в рамках 
обласного фестивалю пісні, прози, поезії та творчості «Свята Покрова» в народному 
художньому театрі «Дивосвіт». 

 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Гадомська, Г. Громада вшанувала своїх народів [Текст] / Г. Гадомська // 
Тернопіль вечірінй. — 2014. — 10 груд. — С. [1]. 
У Тернопільській обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди Дня збройних сил 
України. 

 

Данилків, І. «Ти повинен вірити в себе, навіть коли весь світ 
сумнівався» [Текст] / І. Данилків // Наш день. — 2014. — 3—9 груд. — С. 12 : 
фотогр. кольор. — (Світське життя). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт музичного гурту «Внутрішня 
подорож». 
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День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту:  [20 травня в Тернопільській обласній 
філармонії виступив Український державний академічний козачий ансамбль 
пісні і танцю «Козаки Поділля»з м. Хмельницького]. — С. 151.   

 

Золотнюк, А. Патріот української пісні [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 8 : фотогр. — (Розмова з артистом). 
Про соліста-вокаліста Тернопільської обласної філармонії Ігоря Гаврилюка. 
 

Куленич, Л. Назавжди забути страшне слово «війна» [Текст] / 
Л. Куленич // Свобода. — 2014. — 10 груд. — С. 3 : фотогр. кольор. — 
(Акценти). 
У Тернопільській обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди Дня збройних сил 
України. 

 

Перун, В. Свято, окроплене сльозами [Текст]/ В. Перун ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 10 груд. — С. [1] : фотогр. кольор. — (День 
Збройних сил України). 
Про урочистості з нагоди Дня збройних сил України, які відбулися в Тернопільській 
обласній філармонії. 

 

Садовська, Г. Тут пісні дають крила, а музиці – політ [Текст] : / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 груд. — (Філармонії – 75). 
22 грудня Тернопільська обласна філармонія відзначатиме своє 75-річя ювілейним гала-
концертом.  

 

Садовська, Г. «Французький вечір» у Тернополі [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. Г. Чубатої // Вільне життя плюс. — 2014. — 17 груд. — с. 6 : фотогр. 
кольор. 
Про вечір французької музики, який пройщов у Тернопільській обласній філармонії. 

 

Томчишин, Ю. Осиротілі через війну: на сході України загинув 
21 хлопець [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 10—16 груд. — 
С. 5 : фотогр. — (Наші герої). 
У Тернопільській обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди Дня збройних сил 
України. 

 

Чайківська, Я. «Орею» довго не відпускали зі сцени [Текст] / Я. 
Чайківська ; фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 груд. — С. 5. : 
фотогр. — (Наші гості). 
Про концерт хорової капели «Орея» (м. Житомир), що відбувся в Тернопільській обласній 
філармонії. 

 

Чубата, Д. Так солодко звучала скрипка [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 24 жовт. — С. 5. — (Вечори у філармонії). 
Про концерт симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії за участю 
скрипаля зі Львова Марка Комонька. 
 

Чубата, Д. Чари скрипки і в’язанка сміху [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 5 груд. — С. 1.— (Вечори у філармонії). 
Про концерт ансамблю народної музики «Бревіс» (м. Івано-Франківськ) в Тернопільській 
обласній філармонії. 
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Шот, М. «Солдатику мій, тебе обнімаю своїми піснями» [Текст] : 75-й 
сезон Тернопільської обласної філармонії відкрив концертом-реквіємом 
Черкаський народний хор / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2014. — 4 жовт. — 
С. 19 : фотогр. кольор. — (Культура). 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Садовська, Г. Літа лікують рани, та пам'ять залишається [Текст] / 

Г. Садовська ; фотогр. М. Василечка // Вільне життя плюс. — 2014. — 
17 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Сумна дата). 
У Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся вечір-реквієм з нагоди 70-річчя 
від початку депортації українського населення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини та 
Підляшшя. 

Інші концерти 
Шибистий, О. Відбудеться благодійний концерт «Зірки Тернопілля — 

воїнам АТО» [Текст] / О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2014. — 
1 жовт. — С. [1]. 
У Тернополі відбудеться благодійний концерт, виручені кошти з якого передадуть на 
потреби воїнів, що перебувають у зоні АТО. 
 

Романів, Д.  Філософія життя, передана через танець [Текст] / Д. Романів // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 3 жовт. — С. 8 : фотогр. кольор. — (А що у 
вас?). 
Про сольний концерт керівника народного ансамблю індійського танцю «Амріта» (м. 
Тернопіль) Еліни Абакарової в Делі.  
 

Клубні заклади 
Український дім «Перемога» 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту:  [18 червня в Українському домі «Перемога»  
громадськість Тернополя відзначила 25-річчя діяльності народного хору 
української національно-патріотичної пісні «Заграва»]. — С. 154.   

 

Зимненко, А. Музика проти війни [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 3 жовт. — С. 6. — (Коротко). 
В Українському домі «Перемога» відбудеться благодійний концерт муніципального 
Галицького камерного оркестру. 
 

Зимненко, А. «Революція Гідності» — в мандрах [Текст] / А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 8 жовт. — С. 16. — (На часі). 
В області діє фотовиставка робіт тернопільських фотокореспондентів Івана Пшоняка, 
Ігоря Крочака та Миколи Василечка «Революція Гідності». Наразі експозиція перебуває в 
Теребовлянському районі. 
 

«Плач землі»: майбутнє світу — за Україною [Текст] // Нова 
тернопільська газета. — 2014. — 8—14 жовт. — С. [10] : фотогр. кольор.  
В Українському домі «Перемога» відбудеться презентація роману Дениса Захарчука 
«Плач землі», який нещодавно побачив світ у тернопільському видавництві «Джура». 
 

Садовська, Г. Не остудили сніговії серце художника [Текст] / 
Г. Садовська ; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 24 жовт. — 
С. 5 : фотогр. — (Вернісаж). 
В Українському домі «Перемога» діє персональна виставка робіт тернопільського 
художника Ярослава Омеляна. 
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Чубата, Д. І дух Шевченка витав у залі [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 31 жовт. — С. [1]. — (Обрії «Просвіти»). 
В Українському домі «Перемога» відбулася обласна конференція Тернопільського 
об’єднання «Просвіта», присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 
 

Інші клубні заклади 
Дискурський, В. «Ми діти твої, Україно!» [Текст] / В. Дискурський // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. 8. — (Благодійність). 
У Монастириському районному Палаці культури відбулася благодійна акція «Ми діти 
твої, Україно!». 
 

Мадзій, І. І пісня тут житиме вічно [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 19 листоп. — С. 4.  — (Гідний приклад).  
Про урочисте відкриття Мельнице-Подільського будинку культури. 
 

[У Підгаєцькому районному будинку культури відбувся літературний 
вечір «Він жив не задля слави, заради правди на землі», присвячений 200-
літтю від дня народження Тараса Шевченка] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

[У Підгаєцькому районному будинку культури відбувся конкурс 
стрілецької та повстанської пісні «За Україну, за її волю»] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 жовт. — С. 6. — (З потоку 
новин). 

 

[У Чортківському міському комунальному Будинку культури 
ім. К. Рубчакової пройшов творчий звіт народних, зразкових аматорських 
колективів, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, 
«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. [1]. — (З потоку новин). 

Кіно 
Золотнюк, А. Сильніше від зброї [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 8. — (На власні очі). 
У тернопільському кінотеатрі «Сінема сіті» презентували документальний фільм творчого 
об’єднання «Babylon 13» «Сильніше ніж зброя». 
 

Кушнерик, О. Кіно, яке вчить: життя не каторга... Розпочав мандрівку 
Тернопіллям кінофестиваль Docudays UA [Текст] / О. Кушнерик // Свобода. — 
2014. — 12 листоп. — С. 4. — (Правозахисне кіно. Не змарнуйте нагоди!).  

 

Михлик, З. Світло надії з екрана [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 
2014. — 28 листоп. — С. 5. — (На зв’язку — Тернопільщина). 
У с. Криволуці Чортківського району стартував щорічний Міжнародний фестиваль 
документального кіно про права людини «Docudays UA-2014». 
 

Небесна, І. Свято дитячого телебачення [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2014. — 10 груд. — С. 6. : фотогр. — (Новини). 
У «Палаці кіно» пройшов Міжнародний дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко». 
 

Пшоняк, І. Святитель і патріот, який боровся за незалежність 
української держави [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2014. — 10 
груд. — С. 10 : фотогр. 
У Тернопільському «Палаці кіно» відбувся прем’єрний показ документального фільму 
«Святий і патріот», присвячений Митрополиту Іоану (Бондарчуку). 
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Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне 

музичне училище ім. С. Крушельницької 
Деркач, З. Михайло Рудзінський: «Мої студенти — це золотий фонд 

нації» [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 2014. — 17 груд. — С. 6 : фотогр. 
Про директора Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. 
Крушельницької Михайла Рудзінського. 

 

Теребовлянське вище училище культури 
Костишин, Л.  «Любисток» витанцював нову перемогу [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 листоп. — С. 9 : фотогр. — 
(Знай наших!).  
Ансамбль народного танцю «Любисток» Теребовлянського вищого училища культури 
виборов 1-ше місце на IV Всеукраїнському конкурсі нар. хореографії ім. П. Вірського. 

 

Інші навчальні заклади 
Тернопільська обласна експериментальна комплексна  

школа мистецтв ім. І. Ґерети 
 

Веселка, що черпає кольори з дитячих сердець [Текст] / підгот. В. Бурма // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 31 груд. — С. 5: фотогр. кольор. — 
(Вернісаж). 
Про Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв ім. Ігоря Ґерети. 
  

Кучинська, О. До Покрови — благодійний ярмарок [Текст] / 
О. Кучинська // Свобода. — 2014. — 24 жовт. — С. 12 : фотогр. — 
(З Україною в серці). 
У Тернопільській обласній експериментальній школі мистецтв ім. Ігоря Герети пройшов 
благодійний ярмарок «З Україною в серці». 

Тернопільська музична школа № 1 ім. В. Барвінського 
Феник, М. Конкурс, якого чекали [Текст] /М. Феник // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Змагалися юні). 
У Тернопільській музичній школі № 1 ім. В. Барвінського пройшов обласний конкурс 
пам’яті братів Романа і Ярослава Теленків.  
 

Тернопільська художня школа 
Бобрівець, М. Художній школі вже сорок! [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 10 жовт. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Ювілеї). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка робіт вихованців 
Тернопільської художньої школи, приурочена до 40-річчя із часу заснування закладу. 
 

Куленич, Л. Роботи шестикласника Павла Шачка презентують у 
Брюсселі [Текст] / Л. Куленич ; фотогр. авт. // Свобода. — 2014. — 
24 жовт. — С. 12 : фотогр. — (Мистецька палітра). 
У Тернопільській художній школі відбулася персональна виставка робіт Павла Шачко, 
роботи якого вже побували у виставкових залах Києва, Варшави та Брюсселя. 
 

Інші початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 
Кошіль, І. Фортепіано від… Леоніда Кучми [Текст] / І. Кошіль // Нова 

тернопільська газета. — 2014. — 15—21 жовт. — С. [12] : фотогр. кольор. 
У рамках благодійної акції Леоніда Кучми Бучацька і Чортківська музичні школи 
отримали у подарунок два нових білих фортепіано. 
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Співак, І. «Дивограй» фестивалів на «Самоцвітах»[Текст]  / І. Співак // 
Свобода. — 2014. — 19 листоп. — С. 4 : фотогр.   
Дитячий танцювальний колектив «Дивограй» хореографічного відділу Борщівської школи 
мистецтв взяв участь у міжнародному дитячому вокально-хореографічному фестивалі-
конкурсі «Самоцвіти», що проходив  у м. Львові. 

 

[У Борщівській школі мистецтв відзначили 96-ту річницю із часу 
створення Західноукраїнської Народної Республіки] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. [1]. — (З 
потоку новин). 

 

[Лановецька музична школа представила в районному Будинку культури 
творчий звіт звіт] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 17 груд. — С. 15. — (З потоку новин). 

 

Виставки, пленери 
Аверкієв, В. У Теребовлі відбулася фотовиставка «Революція гідності» 

[Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2014. — 15 жовт. — С. 10 : фотогр. — 
(Суспільство). 
У Теребовлі знаходиться пересувна фотовиставка «Революція гідності». 

 

Бурма, В. Світ через призму дитячого бачення [Текст] / В. Бурма // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 8 : фотогр. кольор. — 
(Вернісажі). 
Про фотовиставку, представлену на конкурсі в Тернопільському обласному комунальному 
центрі науково-технічного творчості школярів та учнівської молоді. 
 

Вандзеляк, Г. У борні за рідну державу [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 7 листоп. — С. 4. — (Виставка). 
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка, приурочена до 96-ї річниці із 
часу створення Західноукраїнської Народної Республіки. 
 

Віконська, І. Сила живопису [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 3 жовт. — С. 6. — (Експозиції). 
Молодий київський художник Лесь Панчишин представить у тернопільській галереї 
«Бункермуз» виставку «Сила». 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту:  [25 червня у Львівській національній 
картинній галереї відкрито виставку знаного тернопільського митця  — 
заслуженого художника України Богдана Ткачика]. — С. 155. 

 

Завтур, Н. Якими ми були? [Текст] / Н. Завтур // Вільне життя плюс. — 
2014. — 3 жовт. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Виставка). 
Про виставку світлин Альфреда Сількевича «Такими ми були», що діє в Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї. 
 

Золотнюк, А. Історична терапія [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 2 : фотогр. — (Майдан на 
світлинах). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» репрезентували виставку «Україна — Революція 
Гідності». 
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Золотнюк, А. Революція змісту та форми [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 5 груд. — С. 8 :фотогр. кольор. — (Виставка). 
Про виставку робіт головного художника Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Григорія Лоїка в Тернопільській 
галереї «Бункермуз». 

 

Коваль, С. «Здобудеш або згинеш» [Текст] : В обласному державному 
архіві діє виставка, присвячена створенню Української повстанської армії / 
С. Коваль // Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 3. — 
(Присвячується УПА). 
 

Кудобинський, Я. Тернопілля — земля любові нашої [Текст] / 
Я. Кудобинський // Тернопіль вечірній. — 2014. — 10 груд. — С. 2 — 
(Тернопіль і тернополяни). 
У Державному архіві Тернопільської області експонується виставка «Земля любови 
нашої», приурочена до 75—річчя створення Тернопільської області. 
 

Мельничук, Б. «Двовзори» в столичному планетарії [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 5 : фотогр. — 
(Виставки). 
У Київському планетарії діє виставка картин-ілюзій «Двовзори» бережанського худоника 
Олега Шупляка . 
 

Мельничук, Б. Іванові Марчуку аплодували у Хмельницькому [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 8. — (Знай 
наших!). 
Про виставку робіт Лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка, уродженця 
Лановеччини Івана Марчука у Хмельницькому обласному художньому музеї  
 

«Подоляни» запрошують на виставку відомого митця Романа 
Романишина [Текст] // Rіа плюс. — 2014. — 17 груд. — С. 9 : фотогр. 
В арт-галереї ТРЦ «Подоляни» діє виставка робіт вхудожника та скульптора Романа 
Романишина. 
 

Пшоняк, І. …Мій шлях додому заснував спориш [Текст] / І. Пшоняк ; 
фотогр. І. Крочака // Тернопіль вечірній. — 2014. — 1 жовт. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Арт). 
У Державному архіві Тернопільської області діє документальна виставка, присвячена 70-й 
річниці із часу депортації українців із Польщі. 

 

Собкович, Н. Художній пленер у Кременці [Текст] / Н. Собкович // 
Свобода. — 2014. — 8—10 жовт. — С. 4 : фотогр. 
Про художній пленер, що відбувся в рамках українсько-польського культурно-
мистецького форуму «Діалог двох культур». 
 

Фестивалі, конкурси, масові заходи 

Міжнародний джазовий фестиваль «Jazz Bez» 
Золотнюк, А. Джаз звучати у катедрі [Текст] / А. Золотнюк  // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 5 груд. — С. 1 : фотогр. кольор. — (Не пропустіть). 
У Тернополі вдев’яте відбудеться міжнародний джазовий фестиваль «JuzzBer». 

 

Золотнюк, А. Який джаз у Тернополі? [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 груд. — С. 8 : фотогр. 
Враження від цьогорічного фестивалю «Jazz Bez».  
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Макогін О. Олег Макогін: «JuzzBer» — це музика серця та розуму 
[Текст] : [інтерв’ю з директором джазового фестивалю Олегом Макогоном] / 
[розмовляла] Р. Бібік // Номер один. — 2014. — 3 груд. — С. [2] :фотогр. 
кольор. 
 

Небесна І. Джазом хочуть об’єднати країну [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2014. — 3 груд. — С. 9 : фотогр.кольор.— (Свято музики). 
Міжнародний фестиваль «JuzzBer» пройде в Тернополі. 

 

Піаніст із Нью-Йорка «захворів» Україною [Текст] / підгот. В. Томин // 
Свобода. — 2014. — 17 груд. — С. 2. — (Пульс: новини краю). 
Піаніст, соліст та шоумен Володимир Зайцев із м. Нью-Йорка виступив у Тернополі в 
рамках міжнародного фестивалю «Jazz Bez». 

 

Пшоняк, І. В архткатедральному соборі звучала флейта бансурі [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2014. — 24 груд. — С. 1: фотогр. 
У Тернополі відбувся щорічний фестиваль джазової музики «Jazz Bez».   
 

Томчишин, Ю. У Тернопільській катедрі лунав джаз [Текст] / 
Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 30 груд. — с. 20 : фотогр. кольор. 
Про дев’ятий міжнародний джазовий фестиваль «Jazz Bez» у Тернополі.  
 

У Тернопіль з’ їдуться кращі джазові виконавці світу [Текст] // Номер 
один. — 2014. — 26 листоп. — С. 9 : фотогр. — (Суспільство). 
У Тернополі вдев’яте відбудеться джазовий фестиваль «Jazz Bez». 
 

У Тернополі джаз звучав навіть у катедральному соборі [Текст] // Номер 
один. — 2014. — 17 груд. — С. 2 : фотогр. кольор. 
У м. Тернополі відбувся фестиваль джазової музики «Jazz Bez». 
 

Шибистий, О. Відбудеться міжнародний фестиваль «JuzzBer»  [Текст] / 
О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2014. — 26 листоп. — С. 1.  
 

Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки»  
Шот, М. Колос життя на білому полотні [Текст] : Всеукраїнський 

фестиваль «Цвіт вишиванки» в Тернополі пройшов під знаком ювілею 
Великого Кобзаря / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2014. — 22 жовт. — 
С. 24 : фотогр. — (Вісті звідусіль). 

 

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

Бобрівець, М. Танці, пісні й дива рукоділля [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 5 груд. — С. 1. — (Юні таланти). 
У Тернополі відбувся ХХ обласний фестиваль творчості дітей з особливими потребами 
«Повір у себе». 
 

Вандзеляк, Г. Просто діти ці особливі…  [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 10 груд. — С. 10 : фотогр. кольор. — (Талановита малеча). 
У Тернополі відбувся фестиваль творчості  дітей з особливими потребами «Повір у себе». 

 

Інші фестивалі та конкурси 
Бобрівець, М. Скільки родин — стільки й талантів [Текст] / 

М. Бобрівець // Вільне життяплюс. — 2014. — 5 груд. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Враження). 
У Тернополі відбувся традиційний фестиваль талановитих сімей «Родинне джерело». 
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Гарасимів, З. Козацтво Тернопільщини — в тилу української війни 
[Текст] / З. Гарасимів // Номер один. — 2014. — 22 жовт. — С. [15] : фотогр. 
Члени тернопільського осередку ім. Д. Вишневецького провели в Тернополі фестиваль 
«Козацькому роду нема переводу». 
 

Нікітіна, Ю. У «Медоборах» — «Блакитний вогник» [Текст] : в 
об’єднанні «Тернопільгаз» з успіхом відбувся уже традиційний обласний 
фестиваль-конкурс "Блакитний вогик — 2014" / Ю. Нікітіна // Свобода. — 
2014. — 14 листоп. — С. 2 : фотогр. — (Коли пісня у праці підмога).  
 

Перун, В. «Миколаївська» казка [Текст] / В. Перун ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 19 груд. — С. 2. — («Повір у себе»). 
Ювілейний ХХ міський фестиваль дитячої творчості «Повір у себе» для дітей з 
особливими потребами вкотре зібрав учасників і гостей у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

Аматорські, мистецькі колективи  
й творчі об’єднання Тернопільщини 
Муніципальний Галицький камерний оркестр 

Галицький камерний оркестр відкриє сезон благодійним концертом 
«Музика проти війни» [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2014. — 1 жовт. — 
С. [1]. 
«Музика проти війни» — з такою назвою програми колектив Галицького муніципального 
камерного оркестру відкриє свій ХХІІІ концертний сезон. 
  

Шот, М. Музика проти війни [Текст] : Свій ХХІІІ сезон муніципальний 
Галицький камерний оркестр відкрив доброчинним концертом / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2014. — 31 жовт. — С. 10 : фотогр. — (Культура). 

 

Інші аматорські, мистецькі колективи й творчі об’єднання 
Аверкієв, В. Теребовлянський хор підтвердив статус народного [Текст] / 

В. Аверкієв // Номер один. — 2014. — 3 груд. — С. [2] :— фотогр. кольор. 
Народний хор «Союз українок» поряд з багатьма іншими художніми колективами 
Теребовлянщини підтвердив звання народного. 

 

Костишин, Л. А «Бджілки» вже немає… [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 5 листоп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Порушуємо 
проблему). 
Про зразковий танцювальний колектив народно-сценічного танцю «Бджілка». 

 

Правдива, Д. Гуртує ім’я Лепкого [Текст] / Д. Правдива // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. 5. — (Ініціативи активістів).  
Тернопільське обласне літературно-просвітницьке товариство ім. Б. Лепкого відзначило 
20-річчя із часу створення. 
 

Творчі спілки 
Тернопільська обласна організаця  

Національної спілки письменників України  
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 

2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту:  [Голова Тернопільської обласної 
організації Національної спілки письменників України  Євген Безкоровайний 
узяв участь у щорічному міжнародному літературно-мистецькому 
Шевченківському святі «В сім’ ї вольній, новій», що проходило 18-22 травня 
на Черкащині]. — С. 151 ; [28 травня на засідання ради ТОО НСПУ йшлося 
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про насущні питання роботи письменницької організації]. — С. 153 ; 
[27 липня  на засіданні обласного літературного об’єднання свою творчість 
презентував письменник Орест Березовський]. — С. 158 ; [31 липня в залі 
обласної письменницької організації вшанували пам’ять голови НСПУ 
Віктора Баранова, поета-політв’язня Івана Гнатюка та публіциста Івана 
Горбатого]. — С. 158 .   
 

Тернопільська обласна організаця  
Національної спілки художників України  

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту:  [20 червня персональною виставкою  в залі 
обласної організації Національної спілки художників України відзначив 60-
річчя тернопільський художник Микола Дмітрух]. — С. 154—155. 

 

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

Будар, Т. Теодозій Пришляк — приклад вірності та жертвопринесення 
[Текст] / Т. Будар // Свобода. — 2014. — 31 жовт. — С. 4 : фотогр. — 
(Неопалима купина: літературно-мистецька сторінка). 
Про знаного співака, соліста хору «Бурлака» (м. Баффало, США), просвітянина та 
громадського діяча, уродженця м. Бережани Теодозія Пришляка. 
 

Волянюк, Г. Був такий художник [Текст] / Г. Волянюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Роки і долі). 
Про відомого художника Мефодія Речмана, уродженця Кременеччини. 
 

Гайда, М. Доля щедро обдарувала його [Текст] / М. Гайда // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 6. — (До витоків). 
Про видатного українського письменника, нашого земляка Богдана Лепкого. 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту:  [19 липня відзначив 65-річчя Богдан 
Бастюк — письменник і громадський діяч]. — С. 154—155. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2014. — Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту:  [13 червня в палаці студентів Борщівського 
агротехнічного коледжу  відзначили ювілей поетеси-піснярки та громадської 
діячки Лесі Любарської]. — С. 154.   

 

Дігай, Т. Осінній ювілей Тетяни Дігай [Текст] : [інтерв’ю з 
тернопільською літераторкою Т. Дігай] / спілкувався Є. Зозуляк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Розмова з автором). 

 

Костишин, Л. Виконати пісню — означає прожити її [Текст] / 
Л. Костишин ; фотогр. А. Мацейкова // Вільне життя плюс. — 2014. — 17 
груд. — С. 9 : фотогр. кольор. — (Знай наших). 
Про молоду тернопільську співачку Вікторію Ярему. 
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Костишин, Л. Ганна Ткачик. У періоді ангелів [Текст] / Л. Костишин ; 
фотогр. Л. Левицької // Вільне життя плюс. — 2014. — 29 жовт. — С. 4 : 
фотогр. кольор. — (Наша гостя). 
Про видатну тернопільську художницю, члена Національної спілки художників України 
Ганну Ткачик, яка святкує своє 65-річчя. 
 

Мичко, С. Фантастика з непотребу. Майстер-митець із Тернополя 
створює унікальні речі з того, що зазвичай викидають на смітник [Текст] / 
С. Мичко // Україна молода. — 2014. — 18 листоп. — С. 12 : фотогр. — 
(Таланти).  
Про тернопільського митця Сергія Кузнєцова 
 

Пенькало, І. Художник світової слави [Текст] : До 100-річчя з дня 
народження [художника-графіка, уродженця Тернопільщини] 
Я. Гніздовського // Вільне життя плюс. — 2014. — 3 жовт. — С. 6 : фотогр. — 
(Славетні земляки). 
 

Сасанчин, Н. «Наддністрянська горлиця»: з душі — для людей [Текст] / 
Н. Сасанчин // Вільне життя плюс. — 2014. — № 94 (21 листоп.). — С. 6. — 
(На ліричній хвилі).  
Про творчість тернопільської поетеси Ганни Рибцуник.  

 

Семеняк, В. Матриця «Створеної Землі» Ганни Ткачик [Текст] / 
В. Семеняк // Свобода. — 2014. — 24 жовт. — С. 12 : фотогр. — (Творчість 
як спосіб життя). 
Про талановиту тернопільську художницю Ганну Ткачик та її картину «Створення землі». 

 

Семеняк, В. Його рукою малює Господь [Текст] / В. Семеняк ; фотогр. авт. // 
Наша віра. — 2014. — № 10 (жовт.) — С. 10—11 : фотогр. — (Простір дії).  
Про тернопільського художника-іконописця Богдана Ткачика. 

 

Семеняк, В. «Листи без зворотної адреси» [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2014. — 5 листоп. — С. 3. — (Літературні новинки). 
Про нову поетичну зірку тернопільського літератора Арсена Вікарука «Листи без 
зворотної адреси». 
 

Смоляк, О. Поетичні міражі Ярослава Павуляка [Текст] / О. Смоляк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Наші 
земляки). 
Про відомого українського письменника, художника, дисидента Ярослава Павуляка, 
уродженця с. Настасова Тернопільського району. 

 

Стефанишин, О. Співець стрілецтва [Текст] / О. Стефанишин // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 3 жовт. — С. 6. — (Пам’ятаймо!). 
Урочистості з нагоди 120-ї річниці від дня народження українського письменника, 
композитора, громадського діяча, уродженця Тернопільщини Романа Купчинського 
пройшли в с. Розгадові Зборівського району. 
 

Топольницька-Пожарнюк, М. Журавлі несуть його слова по світу 
[Текст] / М. Топольницька-Пожарнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 
31 жовт. — С. 6. — (До ювілею земляка). 
Дослідниця життя та творчості Богдана Лепкого Марія Топольницька-Пожарнюк 
розповідає про письменника. 

 

Чорній, Н. Живописець, що безмежно любив Україну [Текст] / 
Н. Чорній // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 3 : фотогр. — 
(Герої минувшини). 
Про відомого художника, громадсько-політичного діяча, учасника Руху опору 
Андрія Наконечного. 
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Чорній, Н. Майстер пензля Андрій Наконечний [Текст] / Н. Чорній // 
Свобода. — 2014. — 7 листоп. — С. 4. — (На завершення номера). 
Про живописця та громадсько-політичного діяча, уродженця Бережанщини 
Андрія Наконечного. 

 

Шот, М. Насолода народним вбранням [Текст] / М. Шот ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 31 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Захоплення). 
Про талановиту майстриню-лялькарку Людмилу Павлову з Тернополя. 
 

Юрса, Г. Щедро обдарована талантом [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 24 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Знай наших!). 
Про Аліну Лису — лауреата першої премії Всеукраїнського конкурсу «Червона калина», 
який відбувся у Тернополі. 
 

До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка 
[У Ланівцях відбулися творчі звіти народних та зразкових аматорських 

колективів, приурочені до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 
 

Шот, М. Тут з нами розмовляє сам Кобзар [Текст] : Гімназисти з 
Підволочиська та Тернопіллі стали навчатися у Шевченківській світлиці  / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2014. — 28 жовт. — С. 7 : фотогр. — (Освіта). 
У Підволочиській гімназії ім. Івана Франка за ініціативи громадського діяча Бориса 
Войцихівського відкрито Шевченківську світлицю. 
 

Ющук, І. У неділю в Тернополі [Текст] / І. Ющук // Слово Просвіти. — 
2014. — 23—29 жовт. — С. 7 : фотогр. — («Просвіта» сьогодні). 
Своїми враження від поїздки в Тернопіль та участі в урочистій академії «Тарас Шевченко 
і «Просвіта», присвяченій 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, ділиться 
заслужений діяч науки і техніки України Іван Ющук. 
 

Інше 
Бастос, О. Невже тільки гроша запорука щасливого життя [Текст] / 

О. Бастос // Свобода. — 2014. — 24 жовт. — С. 12. : фотогр. — 
(Заробітчанська доля у призмі дивослова). 
Про збірку «Вікно думок» Заліщицької поетеси Оксани Дяків. 
 

Богданюк, Т. «Душа тисячоліть шукає себе в слов» [Текст] / 
Т. Богданюк // Свобода. — 2014. — 5 груд. — С. 4 : фотогр. — (Щойно з 
літературної робітні). 
Побачила світ четверта книжка заліщанки Оксани Дяків. 

 

Борисюк, І. Ірина Борисюк: «Хай мені заздрять всі ті, хто живе у 
столиці!» [Текст] : [інтерв’ю зі співачкою, учасницею телевізійного шоу «Х-
фактор» І. Борисюк] / [спілкувалася] М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2014. — 5—11 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Kultura). 
 

«Буковинський журнал», №4 (94), 2014 [Текст] // Літературна Україна. — 
2014. — 18 груд. — С. 16 : фотогр. — (Гортаючи журнали). 
Огляд журналу. Згадується дослідження тернопільського письменника і краєзнавця 
Богдана Мельничука «Тарас Шевченко у художніх літературах зарубіжжя».  
 

Василишин, О. Свіжий виклик «Скороморозу» віщує гарний настрій 
[Текст] / О. Василишин, І. Фарина // Свобода. — 2014. — 7 листоп. — С. 4. — 
(Нотатки на берегах книги). 
Про книгу уродженки Кременеччини Надії Панчук «Скоромороз», яка нещодавно 
побачила світ. 
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Вихристюк, Н. Слова впереміж із акордами [Текст] / Н. Вихристюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 4. — (Коротко). 
У мистецькій галереї «Бункермуз» відбулося засідання літературної студії «Сім Герц». 
 

Грицишин, А. Під обкладинкою — «Бабайко» [Текст] / А. Грицишин // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 4. — (Коротко). 
У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація книжки Руслана Гуменюка 
«Бабайко». 
 

Грицишин, А. Посмертний подарунок [Текст] / А. Грицишин // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 4. — (Коротко). 
У Тернополі презентували книжку тернопільського журналіста Дениса Захарчука, який 
загинув у зоні АТО. 

 

Густенко, О. «Коза-дереза» копитцем запалює зірки на ялинці [Текст] : 
Тернопільські майстри шиють іграшки з ароматом кави та базиліку / 
О. Густенко // Номер один. — 2014. — 24 груд. — С. [15] : фотогр.  
Про тернопільську етномайстерню «Коза-дереза». 

 

Золотнюк, А. Іванна Блажеквич дивиться на нас [Текст] / А. Золотнюк ; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. —12 груд. — С. 6 : 
фотогр. — (Незнищенна пам’ять). 
У Тернопільській школі-економічному ліцеї № 9  відкрили барельєф Іванни Блажкевич. 

 

Золотнюк, А. Поезія може допомогти [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 31 жовт. — С. 5. — (А що у вас?). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» відбулося засідання літературної студії «87». 
 

Золотнюк, А. Таких треба пам'ятати [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 21 листоп. — С. 6. — (Презентація).  
Про презентацію в Державному архіві Тернопільської області книги  Андрія Юркевича 
«Моя революція». 
 

Іванчук, В. Як льодовик Росію вкрив [Текст] / В. Іванчук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 6. 
У книгарні «Є» відбулась зустріч із тернопільським письменником  О. Вільчинським. 
 

Катола, В. «…Щоби проріс крізь уламки стерні Метрополь» [Текст] / 
В. Катола // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 6. — (Рецензія). 
Про збірку молодого тернопільського поета Юрія Матевощука «Метрополь», яка 
нещодавно побачила світу у видавництві «Крок». 

 

Костишин, Л. «Куферок» підтримати не можна закрити [Текст] / 
Л. Костишин // Високий замок. — 2014. — 3 груд. — С. 7. — (Порушуємо 
проблему). 
Про проблеми Чортківськоїетно-майстерні «Куферок». 

 

Костишин, Л. Написано журбою, а на душі світлішає [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 листоп. — С. 6 : фотогр. 
кол. — (Ювілеї).  
Про творчий вечір поетеси з Чортківщини Ольги Журби та презентацію  збірки її поезій 
«Я жінка!» 
 

Красновська, О. Вшанували скульптора [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2014. — 27 листоп. — 4 груд. — С. 18. — (Тернопільські новини). 
У Бучачі відкрили пам’ятник Іоану Георгію Пінзелю. 
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Крочак, І. Презентували книгу загиблого Героя України [Текст] / І. Крочак // 
Тернопіль вечірній. — 2014. — 12 листоп. — С. 8 : фотогр. кол. — (Art).  
У Державному архіві Тернопільської області презентували книгу Андрія Юркевича «Моя 
революція»  
 

Лівінський, О У 9 школі відкрили барельєф незламній духом землячці 
[Текст] /О. Лівінський ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2014. — 
10 груд. — С. 1,10 : фотогр. кольор.  
У ТНВК «Школа-економічний ліцей № 9 ім. Іванни Блажкевич» відкрили барельєф 
пам’яті видатній землячці, чиє ім’я носить заклад. 
 

Михлик, З. Увіковічено ім’я митця [Текст] / З. Михлик // Сільські 
вісті. — 2014. — 28 листоп. — С. 5. — (На зв’язку — Тернопільщина). 
У м. Бучачі відкрили пам’ятник всесвітньо відомому скульпторові ХVІІІ століття Іоану 
Георгу Пінзелю. 

 

Павленко, М. Під невсипущим оком Бони або форум у Кременці [Текст] / 
М. Павленко // Українська літературна газета. — 2014. — 10 жовт. — С. 6 : 
фотогр. — (Історія і сучасність). 
Про літературно-мистецький форум «Діалог двох культур», що відбувся у Кременці. 

 

Погорецький, В. Пробудження крізь призму любові [Текст] / 
В. Погорецький // Вільне життя плюс. — 2014. — 10 груд. — С. 3 : фотогр. — 
(На книжкову полицю). 
У Тернопільському видавництві «Крок» побачила світ поетична збірка В. Погоренького 
«Пробудження». 

 

Савак, Б. На світлу пам'ять Іванни Блажкевич [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2014. — 12 груд. — С. 3 : фотогр. — (Наші незабутні). 
На будинку Тернопільського школи-економічного ліцею№ 9 відкрили меморіальну дошку 
з барельєфом Іванни Блажкевич. 

 

У Бучачі відкрили пам'ятник Іоану Георгу Пінзелю [Текст] // Номер 
один. — 2014. — 19 листоп. — С. 6.  

 

[У Збаражі провели духовно-патріотичне дійство «Багаття калини»] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Шкляр, В. Василь Шкляр про новий роман, націоналізм та містику 
Майдану [Текст] : [інтерв’ю з українським письменником В. Шклярем] / 
[розмовляла] З. Гарасимів // Номер один. — 2014. — 5 листоп. — С. 12 : 
фотогр. — (Персона). 
У Тернополі український письменник Василь Шкляр презентував свій історичний роман 
«Маруся». 

 
 

 
 

Підготувала О. Я. Проців  


