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ПРЕМІЇ, ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

 

1. Волинська, О. Відзначили і «Пастку для орла» [Текст] / О. Волинська // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 20 верес. — С. 6. — (Знай наших!). 

Казку тернопільських письменників Лілії Костишин та Богдана Мельничука «Пастка для 
орла» відзначено дипломом 2-го ступеня двадцять третього літературно-краєзнавчого 

конкурсу ім. Мирона Утриска. 
 

2. Гаврилюк, В. Премія імені Уласа Самчука [Текст] / В. Гаврилюк // Літературний 

Тернопіль. — 2019. — № 1. — С. 39. — (Вітаємо!). 

У с. Тилявка на Шумщині відбулося вручення міжнародної літературної премії імені 
Уласа Самчука у рамках фестивалю української книжності «На білому коні». Премію 

отримали: тернополянка Ніна Фіалко за серію романів та повістей, 

Марія Лішнянська-Лавренюк за пізнавальний роман «Калина січ на». 

 

3. Деркач, З. Юні тернополянки підкорили Болгарію [Текст] / З. Деркач. // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 лип. — С. 10 : фот. кольор. — (Сторінка 

сімейного читання). 

Учасниці дитячого музичного ансамблю «Дольче» Тернопільського центру творчості 
для дітей та юнацтва здобули призове місце на міжнародному конкурсі–фестивалі «Світ, 
мистецтво, море» у Золотих Пісках (Болгарія). 

 

4. Дмитрук, Г. Ще троє почесних громадян Тернополя [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 23 серп. — С. 1. — (Вітаємо). 

Рішенням позачергової 37-ї сесії міської ради Григорію Драпаку, Дарії Чубатій і поету-
пісняру Сергію Сірому (посмертно) присвоєно звання «Почесний громадянин міста 
Тернополя». 

 

5. Попадюк, О. Танцюристи з Козови підкорили Польщу [Текст] / О. Попадюк // Наш 

день. — 2019. — 25 верес.—1 жовт. — С. 3 : фот. кольор. — (Соціум). 
Учасники хореографічної студії «Первоцвіт» з Козови здобули нагороди 

V Міжнародного фестивалю-конкурсу «SAMOCVITY» («Самоцвіти»). 

Обласні премії в галузі культури 

 

6. Дмитрук, Г. Названо лауреатів обласних премій у галузі культури [Текст] 

/ Г. Дмитрук // Вільне життя плюс. — 2019. — 9 лип. — С. 1. — (Вітаємо). 

Оголошено імена лауреатів обласних премій в галузі культури Тернопільщини за 
підсумками 2018 року. 
 

7. Лауреати обласних премій у галузі культури за 2018 рік [Текст] // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 7 серп. — С. 3 : фот. кольор. 

 

8. Садовська, Г. Премії — творцям культури [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 30 серп. — С. [1] : фот. — (Щаслива мить). 

Уже втретє у день Державного прапора України відбулося вручення обласних премій у 
галузі культури за результатами конкурсу 2018 року. 
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9. Турчак, О. Хто створив «Циганку» такою, як ми її любимо [Текст] / О. Турчак // 

RIA плюс. — 2019. — 14 серп. — С. 17 : фот. — (Досягнення). 

Співавтор проекту «Циганки» Анастасія Джула стала лауреатом обласної премії у галузі 
культури в номінації «Архітектура». 

 

10. Чаплинська, Х. Забуяло культурне суцвіття [Текст]: днями визначено лауреатів 

обласних премій в галузі культури Тернопільщини за підсумками 2018 року / 

Л. Островська // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 14 серп. — 

С. 7 : фот. кольор. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

 

11. Шергей, Г. Григорій Шергей: «Через культуру можна вирішити дуже багато 

питань» [Текст] : [інтерв’ю з начальником управління культури Тернопільської 
облдержадміністрації Г. Шергеєм] / [спілкувалася] Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 21 серп. — С. 4 : фот. кольор. — (Знайомство зблизька). 

 
 

БІБЛІОТЕКИ 
 

12. Миколайчук, Н. Сучасна бібліотека — більше, ніж книгозбірня [Текст] 

/ Н. Миколайчук // Голос України. — 2019. — 7 верес. — С. 9 : фот. — (Суспільство). 

Про діяльність Тернопільської обласної ради у галузі підтримки й розвитку обласних 

бібліотек.  

 

13. Томчишин, Ю. Щоб і спікати, і шпрехати [Текст] : у тернопільських бібліотеках 

стартували безплатні заняття з іноземних мов / Ю. Томчишин // Експрес. — 2019. — 

19—26 верес. — С. 19. — (Тернопільські новини).  

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

14. Бавінська, А. Максим Черкашин: «У Тернополі на базі недобудованої бібліотеки 

створять інноваційний центр» [Текст] / А. Бавінська // Вільне життя плюс. — 

2019. — 3 лип. — С. 4 : фот. кольор. — (Політика). 

Про перспективи довгобуду обласної бібліотеки у Тернополі. 
 

15. Виставки до Дня Незалежності України [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 23 серп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці діє виставка «Омріяна 
віками Незалежність». 

 

16. Віконська, І. Декада відкритих дверей [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 

2019. — 20 верес. — С. 6 — (Книгозбірня поруч). 

17—29 вересня в Тернопільській ОУНБ проходить традиційна декада відкритих дверей, 

приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек. 
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17. Герман, Л. Літературні забавлянки [Текст] / Л. Герман // Вільне життя плюс. — 

2019. — 13 верес. — С. 5. — (Що у вас?) 

У відділі міського абонементу ТОУНБ, в рамках циклу заходів «Недільні зустрічі з 
мистцями», відбулася зустріч з відомою тернопільською поеткою, письменницею, 

авторкою збірок поезій для дітей і дорослих Ольгою Атаманчук . 

 

18. Декада відкритих дверей у бібліотеці [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 13 верес. — С. 2:— (Акценти). 

Прес-реліз про проведення в ТОУНБ 17—30 вересня традиційної декади відкритих 

дверей з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. 
 

19. Заморська, Л. «Ідеальним батьком є Господь» [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2019. — 1 лип. — С. 18 : фот. — (Дискусії). 
З нагоди Дня батька в Україні у Тернопільській ОУНБ відбулася панельна дискусія 
«Ідеальний тато — реальний тато» за участю духівника Міжнародної реколекційної 
спільноти отця Андрія Пиптика та практикуючого психолога, авторки та ведучої онлайн-

марафонів, тренінгів і семінарів Світлани Гліган. 

 

20. Ковалькова, Т. Борщівська сорочка об’єднала Україну [Текст] / Т. Ковалькова // 

Культура і життя. — 2019. — 31 трав. — С. 4. — (Культура і життя). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася виставка унікальних зразків Всеукраїнського 

вишивального проекту «Відродження борщівської сорочки», на якій було презентовано 

фрагменти борщівських автентичних сорочок, відтворених 24 майстринями з різних 

регіонів України. 

 

21. Луговська, Н. Богдан Бастюк — майстер художньої деталі: до 70-річчя від дня 

народження письменника [Текст] / Н. Луговська // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 19 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці (відділ краєзнавчої 
літератури та бібліографії) з 14 липня діє книжкова виставка, приурочена до 70-річчя від 

дня народження Богдана Бастюка — уродженця с. Мишковичі Тернопільського району, 
письменника, лауреата премій ім. Братів Богдана та Левка Лепких (1993 р.), ім. Уласа 
Самчука (2002 р.), ім. Степана Руданського (2004 р.). 

 

22. Миськів, В. «Вирвані з материнської землі» (до 75-річчя від часу депортації 
українців із Польщі (1944–1951) [Текст] / В. Миськів // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 13 верес. — С. 2. — (Акценти). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці діє книжкова виставка 
«Вирвані з материнської землі», приурочена до 75-річчя від часу депортації українців із 
Польщі (1944–1951). 

 

23. Миськів, В. Життя зі словом [Текст] / В. Миськів // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 16 серп. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

З нагоди 70-річчя від дня народження українського поета й літературознавця, професора 
Миколи Ткачука. 
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24. Пайонк, М. Філософські обрії Богдана Дячишина [Текст] / М. Пайонк, 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 13 верес. — С. 6. — (Доповнюючи 

ТЕС). 

Фонд ТОУНБ поповнили нові видання доктора філософських наук, члена Національної 
спілки письменників України, лауреата численних міжнародних та всеукраїнських 

літературно-мистецьких премій, уродженця Тернопільщини Богдана Дячишина. 
 

25. Савчук, Г. «Недоспівана пісня Івана Гнатюка» [Текст] / Г. Савчук // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 16 серп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки діє виставка, приурочена до 90-річчя від дня народження 
українського письменника Івана Гнатюка. 

 

26. Садовська, Г. Ячмінський, якого знаємо і не знаємо [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 5 лип. — С. 5 : фот. — (Таланти і прихильники). 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч з 
Володимиром Ячмінським — народним артистом України, актором Тернопільського 

академічного обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

27. Семеняк, В. Життя на сцені і поза нею [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 7 : фот. 

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч з 
Володимиром Ячмінським. 

 

28. Семеняк, В. Недільні зустрічі з митцями [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 27 верес. — С. [2] : фот. 

У відділі міського абонементу ТОУНБ, в рамках циклу заходів «Недільні зустрічі з 
мистцями», відбулася зустріч з відомою тернопільською поеткою, письменницею, 

авторкою збірок поезій для дітей і дорослих Ольгою Атаманчук . 

 

29. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 5 лип. — С. 2. — (Зверніть увагу). 

У пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації, який діє у Тернопільській 

обласній науковій універсальній бібліотеці, працює Консультативний пункт 
Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(БВПД). 

 

30. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 6 верес. — С. [1]. — (Зверніть увагу). 

У пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації, який діє у Тернопільській 

обласній науковій універсальній бібліотеці, працює Консультативний пункт 
Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(БВПД). 

 

31. Шергей, Ю. Ліс — не лише деревина [Текст] / Ю. Шергей // Вільне життя плюс. — 

2019. — 20 верес. — С. 8. — (Виставки). 

У відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ діє книжкова виставка 
«Лісовий комплекс в умовах ринкового господарювання», присвячена Дню працівника 
лісу. 
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32. Шергей, Ю. Цвітуть іриси на картинах [Текст] / Ю. Шергей // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 5 лип. — С. [1]. — (Що у вас?). 

У читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки діяла 
виставка картин «Чарівний світ ірисів», авторами яких є тернопільські художниці 
Наталія Басараб і Наталія Собкович. 

 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

 
33. Тимчук, Л. І знову «англійське» літо для тернополян [Текст] / Л. Тимчук 

// Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 17 лип. — С. 7 : фот. 

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулися традиційні безкоштовні 
навчання з англійської мови під керівництвом волонтера з Вінніпегу (Канада) Тараса 
Малюжинського. 

 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 

34. Пилипчук, У. Співпраця з Угорщиною [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2109. — 5 лип. — С. 8. — (Що у вас?). 

Тернопільська обласна наукова бібліотека для дітей підписала угоду про співпрацю з 
почесним консульством Угорщини в Україні. 
 

35. Пилипчук, У. «У форматі «печа-куча» [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 13 верес. — С. 8 : фот. — (Ярмарок ідей). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся ярмарок бібліотечних ідей 

«Бібліотека. Інформація. Знання. Успіх», який проходив під егідою обласного відділення 
Української бібліотечної асоціації за ініціативи Тернопільської молодіжної секції. 

 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

36. Бібліофест — з рекордом і літературним батлом! [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 11—17 верес. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

Анонс дев’ятого щорічного бібліотечного фестивалю «Бібліофест: Бібліотеки — 

громаді. Відкритий простір» (25—27 вересня). 
 

37. Вандзеляк, Г. Триденний «Бібліофест» [Текст] / Г. Вандзеляк // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 27 верес. — С. [1] : фот.  

25—27 вересня у Тернополі тривав комплекс заходів у рамках щорічного бібліотечного 

фестивалю «Бібліофест: Бібліотеки — громаді. Відкритий простір». 

 

38. Заморська, Л. Навчать, як вишити свою першу борщівську сорочку [Текст] 

/ Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 28 серп. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 

У Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих «Етноцентр» відбулася лекція «Як вишити 

свою першу борщівську сорочку», яку організували і провели співзасновниці «Школи 

борщівської народної сорочки» Лариса Овчарук, Вікторія Кривоніс і Майя Юркевич. 
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39. Шот, М. Книжка-замок зберігає інформацію про рекорди Тернополя 

[Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2019. — 6 верес. — С. 8 : фот. — (Культура). 

Тернопільські міські бібліотеки єдині в Україні зібрали-виготовили майже 70 артбуків. 
 

Заліщицька централізована бібліотечна система 
 

40. Дяків, В. Нехай котить Дністер хвилі [Текст] / В. Дяків // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 31 лип. — С. 5 : фот.  

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася творча зустріч з Олександром 

Степаненком. 

 

41. Дяків, В. Озвалася історія Заліщиків [Текст] / В. Дяків // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 10 лип. — С. 9 : фот. 

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася презентація творчої 
лабораторії історика-краєзнавця Михайла Сопилюка «Предмети минулого — свідки 

історії». 

 

42. Мадзій, І. Творчий доробок, яким можна пишатися [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 19 лип. — С. 8 : фот. — (Літературне сузір’я Заліщанщини). 
У Заліщицькій центральній районній бібліотеці діє книжкова виставка «Літературне 
сузір’я», на якій представлено друковані видання авторів краю. 

 

43. Михайлюк, О. «Літературне сузір’я краю» [Текст] / О. Михайлюк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 серп. — С. 7 : фот. 

У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася творча зустріч з літераторами 

Заліщанського краю — Петром Дараманчуком, Романом Фестигою, Богданою 

Стефанюк, Наталією Зубик, Світланою Леськів, Оксаною Дяків, Данилом Онищуком, 

Олегом Вістовським та дружиною Петра Ковальчука, Іриною Ковальчук. 

Інші бібліотеки області 

44. Дзісяк, Я. «Осінь, звичайно, дається взнаки…» [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 20 верес. — С. 6. — (Поетичний вернісаж). 
У Чортківській районній бібліотеці відбулася творча зустріч чортківського 

літоб’єднання «Сонячне гроно». 

 

45. Заморська, Л. Книга, що привідкрила розгадку борщівської вишивки [Текст] / 

Л. Заморська // Ria плюс. — 2019. — 18 верес. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
У Борщівській центральній районній бібліотеці відбулася презентація нової книжки 

Людмили та Олексія Покусінських «Борщівська народна сорочка: експедиційні 
матеріали та приватні колекції», а також семінар-лекція «Збереження борщівської 
народної сорочки у етнокультурному просторі України». 

46. Миколаєнко, Н. Поет живопису [Текст] / Миколаєнко, Н // Сільський господар плюс 
Тернопільщина плюс Тернопільщина. — 2019. — 14 серп. — С. 5 : фот. 

У Теребовлянській центральній районній бібліотеці відбувся творчий вечір і виставка 
картин уродженця с. Долина Ярослава Габура. 
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47. Семеняк, В. Душі тайнопис особливий [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 10 : фот. кольор. — (Літературне 
розкрилля). 

У Настасівській сільській бібліотеці відбулася презентація книг Олега Смоляка «Вербне 
голосіння» та «Мишковицька любов». 

 

48. Тимчук, Л. У стародавніх речах наша культура й історія [Текст] / Л. Тимчук // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 10 : фот. кольор.  

У Бучацькій міській бібліотеці діє організована Анною-Марією Леськів народознавча 
світлиця старожитностей «Берегиня». 

 

 

  

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

 

49. Боженко, Н. «За Україну, за її волю…» [Текст] / Н. Боженко // Вільне життя плюс. — 

2019. — 23 серп. — С. 3: фот. — (Виставки). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито фотодокументальну 

виставку, присвячену 28-й річниці проголошення Незалежності України та Дню 

Державного Прапора України. 

 

50. Гаврилюк, О. Козацькая слава не вмре, не загине [Текст] : Зборівська битва та її 
наслідки / О. Гаврилюк, О. Зборівська // Вільне життя плюс. — 2019. — 16 серп. — 

С. 3 : фот. — (З минулого нашого краю). 

 

51. Заморська, Л. Рідкісні композиції — акварелі та скам’янілості [Текст] 

/ Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 11 верес. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито першу у місті 
палеонтологічна виставка доісторичних тварин «Із глибини віків», яку зібрав 
тернополянин Олександр Сталенний. 

 

52. Костюк, С. Квітка ромену — Борисові [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 27 верес. — С. 8. — (Вісті з музею). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується виставка фондових 

матеріалів «Ромену синій квіт…», присвячена 55-річчю створення пісні-шлягера «Квіти 

ромену» (слова Бориса Демкова, музика Владислава Толмачова). 
 

53. Костюк, С. Коспекти Сеників [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 

27 верес. — С. 8. — (Вісті з музею). 

Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею поповнили зошити учнів 
Конюхівської сільської школи 1950—1960-х років Богдана, Марії та Надії Сеників, 
подаровані професором педагогіки Анатолієм Вихрущем. 

 

54. Костюк, С. Пісенність слова [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 27 

верес. — С. 8. — (Вісті з музею). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація видання «Моя 
бабуся приповідала…Фольклор села Летяче» фольклориста Віталія Гайсенюка. 
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55. Костюк, С. Читання — втретє [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 

5 лип. — С. 2. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися «Треті Геретівські 
читання». 

 

56. Філателія про Йосипа Сліпого [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

13 верес. — С. 32.— (Акценти). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї до 35-ліття упокоєння Патріарха 
Йосифа Сліпого впродовж 6–13 вересня 2019 року діє тематична філателістична 
виставка «Тернове поле у скорботі». Експонати надано з приватних зібрань історика 
Василя Штокала та філателіста Василя Дідуха. 
 

57. Турчак, О. Показали зворушливі фото дітей [Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 

2019. — 14 серп. — С. 9 : фот. кольор. — (Фотовиставку). 

До кінця серпня в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діятиме фотовиставка 
«Життя без меж». 

 

Ювілейна виставка Наталії Басараб 

 
58. Заморська, Л. Картини з шармом літньої романтики [Текст] / Л. Заморська 

// RIA плюс. — 2019. — 15 лип. — С. 18. — (Арт-кафе). 

До 12 серпня діятиме в обласному краєзнавчому музеї ювілейна виставка тернопільської 
художниці Наталії Басараб. 

 

59. Художниця та її муза [Текст] // Вільне життя плюс. — 2019. — 19 лип. — С. 5 : 

фот. — (Світ нашої духовності). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка творчих робіт Наталії 
Басараб. 

 

60. Шот, М. Випромінює з картин невимовний супокій [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 17 лип. — С. 11 : фот. кольор. — (Вернісаж). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка творчих робіт Наталії 
Басараб.  

 

61. Шот, М. Фіолетові барви доброти та краси [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр — 

2019. — 20 лип. — С. 7 : фот. — (Культура). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї до 12 серпня діятиме персональна 
виставка тернопільської художниці та лялькарки Наталії Басараб. 

Тернопільський обласний художній музей 

62. Балюх, В. 70 картин до свого ювілею [Текст] / В. Балюх // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 7 серп. — С. 10 : фот.  кольор. 

З нагоди 70-річчя від дня народження художника і реставратора Миколи Кліща 
персональна виставка живопису діє в обласному художньому музеї. 

 
63. Заморська, Л. Рідкісні композиції — акварелі та скам’янілості [Текст] 

/ Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 11 верес. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 

3 вересня у Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку картин 

«Акварель» тернопільського художника Миколи Мельника. 
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64. Золотнюк, А. Яка міра тиші? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 

16 серп. — С. 8 : фот. — (Вернісаж). 

У Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація виставки 

результатів Міжнародної програми обмінних мистецьких резиденцій — Україна-
Німеччина, що тривала в мистецькій резиденції ім. Назарія Войтовича, «Міра тиші».  

 

65. Островська, Л. Минуле і майбутнє крізь призму часу [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 серп. — С. 9 : фот. 

У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка результатів Міжнародної 
програми обмінних мистецьких резиденцій — Україна—Німеччина, що тривала в 
мистецькій резиденції ім. Назарія Войтовича «Міра тиші».  

 

Обласний комунальний музей імені Богдана Лепкого в м. Бережани 

 

66. Бідзіля, Т. «Відлітають» журавлі у вирій [Текст] / Т. Бідзіля // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 14 серп. — С. 9 : фот.  

В обласному комунальному музеї імені Богдана Лепкого в м. Бережани відбулася година 
пам’яті «Відлітають журавлі у вирій». 

 
Бережанський музей книги 

 
67. Бідзіля, Т. «Коли долю беруть за барки» [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 13 верес. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У рамках відзначення Дня міста Бережани в музеї книги відбулася презентація книжки 

спогадів почесного громадянина м. Бережани, лауреата премії ім. Братів Лепких, 

краєзнавця Богдана Тихого «Коли долю беруть за барки» . 

 
68. Радість від поетичного слова [Текст] // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 

2019. — 27 верес.. — С. 4 : фот. 
У виставковій залі музею Богдана Лепкого відбулася зустріч школярів та студентів із 
поетами Тернопілля, а також презентація виставки народного художника України 

Богдана Ткачика «Україно, рідний краю, вітчина моя свята». 

 

Борщівський обласний краєзнавчий музей 

 

69. Мадзій, І. Не просто хобі, а поклик душі [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2019. — 31 лип. — С. 4 : фот. кольор. — (Захоплення). 

У Борщівському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки вишитих 

ікон Юрія Дудника. 
 

Обласний комунальний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького в м. 

Кременець 

 

70. Юний художник представив персональну виставку [Текст]: в обласному 

комунальному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в Кременці 
відкрилася виставка художніх робіт Володимира Крутевича // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 26 лип. — С. 3. — (Акценти). 
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Обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка 

 в с. Велеснів Монастириського району 

 

71. Черемшинська, Р. Видатна письменниця, фольклористка й знавець етнографії 
[Текст]: до 170-річчя від дня народження Олени Пчілки / Р. Черемшинська // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 12 лип. — С. 8 : фот. — (Неперебутні). 
В обласному комунальному етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка 
діє книжково-світлинна документальна виставка «Олена Пчілка». 

 

72. Черемшинська, Р. Іван Котляревський і Галичина [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 27 верес. — С. 6 : — (До ювілею). 

Про статті Володимира Гнатюка із фондів музею, що стосуються діяльності та 
вшанування пам’яті Івана Котляревського. 

 

 

73. Черемшинська, Р. Плідна співпраця й творче натхнення 

[Текст] / Р. Черемшинська // Культура і життя — 2019. — 26 лип. — С. 5. — 

(Акцент). 

Про мистецькі роботи видатних художників та скульпторів України з експозиції музею 

ім. В. Гнатюка.  
 

74. Черемшинська, Р. Польський пророк [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 20 верес. — С. 6 : фот. — (Неперебутні). 
З нагоди 210-річного ювілею видатного польського поета, уродженця Кременця Юліуша 
Словацького в музеї розгорнуто виставку «Юліуш Словацький», за матеріалами якої 
проводяться екскурсії «Юліуш Словацький і наш край». 

 

 

Музейний комплекс «Лемківське село» в м. Монастириська 

 

 
 

 

Кременецький обласний історико-меморіальний музей Юліуша Словацького 

75. Ковалик, А. Нове видання про Юліуша Словацького [Текст] / А. Ковалик / 

/Cвобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 11 верес. — С. 4. — (Акценти). 

4–8 вересня тривав Міжнародний літературно-мистецький форум «Діалог двох культур», 

присвячений 210-й річниці від дня народження Юліуша Словацького. 
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Денисівський районний краєзнавчий музей 

 
76. Савак, Б. З історії Денисівського товариства «Просвіти» [Текст] / Б. Савак // 

Літературний Тернопіль. — 2019. — №1. — С. 88–94 : фот., іл. — (Ювілеї). 
 

77. Савак, Б. Світлої пам’яті Івана Кужди [Текст] / Б. Савак, О. Шмига // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 31 лип. — С. 10 : фот. кольор. 

 
Інші музеї 

 

78. Бідзіля, Т. Борщівські вишиванки у Бережанах [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 20 верес. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Бережанському краєзнавчому музеї триває виставка «Борщівська сорочка», 

організована за сприяння Клубу бережанських вишивальниць, місцевого музею та 
приватного колекціонера Віри Матковської. 
 

79. Бідзіля, Т. Навчання за незвичними методами [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 16 серп. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

Бережанський краєзнавчий музей і Товариський клуб «Дискусія» приймали гостей, 

викладачів музичних шкіл із Бережан, Бучача, Монастириська, Івано-Франківська і 
навіть з Казахстану. Методою рідної мови японського педагога й філософа Шінічі Сузукі 
ділилася бережанка, сертифікований вчитель віолончелі Методи Сузукі І-го ступеня у 
Варшаві Олена Журова-Цьолка. 

 

80. Відзначили 100-річчя почесних громадян [Текст] // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 16 серп. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

У Бережанському краєзнавчому музеї відбувся вечір пам’яті з нагоди відзначення 100-

річчя від дня народження почесних громадян міста Бережани Степана Дудара — 

ініціатора створення Бережанського краєзнавчого музею та Михайла Любуня — 

ініціатора встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку в Бережанах і меморіалу 
Українським січовим стрільцям на горі Лисоня. 
 

81. Костишин, Л. Музей без приміщення [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 

2019. — 25 верес. — С. 3. — (Порушуємо проблему). 
Про проблеми реконструкції нового приміщення Козівського районного краєзнавчого 

музею. 

 

82. Марчик, О. Скарбниця історії у столітньому будинку [Текст] / О. Марчик 

// Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 25 верес.. — С. 10 : 

фот. кольор. 

Про експонати  історико-краєзнавчого музею «Зборівська битва  з нагоди 370-ї річниці 
Зборівської битви). 

 

83. Томчишин, Ю. 200 мелодій одного музею [Текст]: [інтерактивний музей музичних 

інструментів «Камертон» працює в с. Ішків Козівського району] / Ю. Томчишин // 

Експрес. — 2019. — 25 лип. — 1 серп. — С. 2 : фот. кольор. — (Тернопільські 
новини). 
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84. Філь, Є. Дружина Дмитра Гайдука передала в Бишки родинну бібліотеку [Текст] / 

Є. Філь // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 25 верес. — С. 4 : 

фот. — (Акценти). 

Уродженець Бишок Козівського району Дмитро гайдук заповів свою бібліотеку музею 

національно-визвольної боротьби ОУН і УПА ім. генерала УПА Миколи Арсенича, що 

діє у с. Бишки Козівського району і є структурним підрозділом Музею національно-

визвольної боротьби Тернопільщини. 

 

85. Шот, М. На Тернопіллі американці навчали молодь англійської мови [Текст] / 

М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2019. — 21 серп. — С. 16. — (Вісті звідусіль). 

У Музейно-меморіальному комплексі ім. Патріарха Йосифа Сліпого в с. Заздрість 
Теребовлянського району діяла літня школа англійської мови. 

 

 

ТЕАТРИ 

 

Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр імені Т. Г. Шевченка 
 

86. Вершигора, С. Зі сміхом та гріхом приїхали львів’яни до Файного міста [Текст] / 

С. Вершигора // Номер один. — 2019. — 10 лип. — С. 14 : фот. кольор. — (Культура). 

На сцені Тернопільського обласного академічного драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра вистави Львівського обласного академічного 

музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича «І сміх і гріх» з подружжям Надії й 

Адама Цибульських у головних ролях (режисер-постановник — Олег Мосійчук). 

 

87. Кльоб, О. Вільний дипломат ООН Олена Кльоб: «Переробила систему 

Станіславського під свою методику» [Текст] : [інтерв’ю з керівником першої в 

Тернополі приватної дитячої театральної студії «Театр маленького актора» 

О. Кльоб] / [спілкувалася] С. Вершигора // Номер один. — 2019. — 10 лип. — С. 14 : 

фот. кольор. — (Культура). 

 

88. Миколайчук, Н. Подвиг кожного добровольця — у нашій пам’яті / 

Н. Миколайчук // Урядовий кур’єр. — 2019. — 3 лип. — С. 7 : фот. — (Новини). 

У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка 
вперше відбувся культурно-просвітницький захід «Лицарський хрест добровольця 
Тернопільщини». 

 

89. Народна нагорода «Лицарський хрест добровольця» знайшла своїх героїв у 

Тернополі [Текст] // Номер один. — 2019. — 3 лип. — С. 12 : фот. — (Герої). 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка 
вперше відбувся культурно-просвітницький захід «Лицарський хрест добровольця 
Тернопільщини». 
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90. Островська, Л. Творчий старт молодих [Текст] / Л. Островська // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 3 лип. — С. 7 : фот. 

У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка 
випускники кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка (викладач — народний артист 
України В’ячеслав Хім’як), представили свою дипломну роботу — виставу «Наше 
містечко». 

 

91. Садовська, Г. «Варшавська мелодія» для матері й доньки [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 24 лип. — С. 7 : фот. кольор. — (Наші гості). 
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 

імені. Т. Г. Шевченка відбулася постановка вистави Ахтема Сеітаблаєва «Варшавська 
мелодія-2» за участю Ади Роговцевої та Катерини Степанкової. 

 

92. Шот, М. Глядачі дізнавалися, чому Олена не прийшла додому [Текст] / М. Шот // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 5 лип. — С. 5. — (На завершення сезону). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені. 
Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра вистави «Олена не прийшла додому» сучасного 

українського драматурга Олександра Володарського (режисер-постановник — 

заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила). 
 

93. Шот, М. Тернопіль дізнавався, чому Олена не прийшла додому [Текст]: місцевий 

драмтеатр завершив творчий сезон новою виставою / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 6 лип. — С. 6 : фот. — (Театр). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені. 
Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра вистави «Олена не прийшла додому» сучасного 

українського драматурга Олександра Володарського (режисер-постановник — 

заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила). 

Фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» 

 
94. Вересневі «Театральні вечори» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 

21—27 серп. — С. 7 : фот. — (Panorama). 
15—22 вересня відбудеться фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

95. Заморська, Л. За «Приборкання норовливої» отримали 10 дипломів» [Текст] / 

Л. Заморська// RIA плюс. — 2019. — 25 верес. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе 

Про підсумки XVII Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. 

Дебют». 

 

96. Заморська, Л. Свої вистави покажуть у Тернополі сім театрів [Текст] / 

Л. Заморська// RIA плюс. — 2019. — 4 верес. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 

З 15 по 22 вересня у Тернопільському академічному обласному українському 

драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбудеться XVII Всеукраїнський фестиваль 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют». 
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97. Островська, Л. Мистецьке сяйво театральних вечорів [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 11 верес. — С. 7 : фот. 

З 15 по 22 вересня у Тернопільському академічному обласному українському 

драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбудеться XVII Всеукраїнський фестиваль 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

98. Сагаль, О. «Тернопільські театральні вечори»: головні відзнаки поїхали до 

Хмельницького [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. —  

11—17 верес. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 
Підсумки XVII Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

99. Садовська, Г. Вічний Шекспір ще може дивувати [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 27 верес. — С. [1]. : фот. — (Тернопільські театральні 
вечори). 
Про підсумки XVII Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. 

Дебют». 

 

100. Садовська, Г. До нас їдуть вісім театрів [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 6 верес. — С. [1]. — (Пофестивалимо). 
Анонс XVII Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют», 

який проходитиме з 15 по 22 вересня в Тернополі, на сцені академічного обласного 

українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
 

101. Садовська, Г. Містерія. Детектив і комедія, в якій не до сміху. [Текст] / Г. Садовська 

// Вільне життя плюс. — 2019. — 20 верес. — С. [1]. — (Тернопільські театральні 
вечори). 
Підсумки перших чотирьох днів XVII Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют». 

 

102.  Собуцька, В. Прощаємося з вдячністю, чекаємо з надією [Текст] / В. Собуцька // 

Наш день. — 2019. — 25 верес.—1 жовт. — С. 4 : фот. — (Нотатки театралки). 

Про XVII Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

103. Томчишин, Ю. Тернопільські театральні вечори — 2019: вистави про сьогодення, 

пошуки таємниць і колоритна містерія [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 

2019. — 4—10 верес. — С. 5 : фот. — (Культура). 
З 15 по 22 вересня у Тернопільському академічному обласному українському 

драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбудеться XVII Всеукраїнський фестиваль 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

104. Федір Стригун: «Тернопіль повинен стати Меккою для українських театрів» 

[Текст] // Нова тернопільська газета. — 2019. — 18—24 верес. — С. 6 : фот. — 

(KULTURA). 

Про XVII Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 
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До 70-річчя від дня народження В’ячеслава Хім’яка 

 

105. Вовчанська, В. Вершина українського духу [Текст] / В. Вовчанська, Б. Мельничук // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 23 серп. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

З нагоди 70-річчя В’ячеслава Хім’яка — народного артиста України, актора 
Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, 
професора. 
 

106. Гонта, М. Партнер, з яким легко й надійно на сцені [Текст] / М. Гонта // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 16 серп. — С. 1 : фот. — (Ювілей). 
З нагоди ювілею В’ячеслава Хім’яка. 
 

107. Островська, Л. Магічні цифри життєвого сценарію [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 14 серп. — С. 10 : фот. кольор. 

З нагоди ювілею В’ячеслава Хім'яка. 
 

108. Садовська, Г. В’ячеслав Хім’як : «Виходжу на сцену, як на молитву» [Текст] / 

Г. Садовська// Вільне життя плюс. — 2019. — 4 верес. — С. 4 : фот. кольор. — 

(Акторські силуети). 

З нагоди ювілею В’ячеслава Хім’яка. 
 

109. Хім’як, В. В’ячеслав Хім’як: «Якби не артистом, став би письменником чи 

журналістом» [Текст] : [інтерв’ю] з народним артистом України В’ячеславом 

Хім’яком / [спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. —  

4—10 верес. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

 

 

*** 

 

 

110. У Тернополі — гурт «Скрябін» із…голосом Юрка Юрченка [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 18—24 верес. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

Анонс концерту гурту «Скрябін» та вокаліста Юрія-Юркеша Юрченка 24 вересня у 
Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
імені. Т. Г. Шевченка. 
 

 

 

Тернопільський академічний театр актора і ляльки 

 

111. Волянюк, Н. Відкриття театрального сезону [Текст] / Н. Волянюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 13 верес. — С. 8 : фот. — (Не прогавте!). 
15 вересня відбудеться відкриття 40-го ювілейного театрального сезону виставою «Кіт у 

чоботях» за п’єсою Давида Самойлова (режисер — народний артист України Володимир 

Лісовий). 
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112. Запрошують актори лялькарі // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

13 верес. — С. [1]. 
15 вересня відбудеться відкриття 40-го ювілейного театрального сезону виставою «Кіт у 

чоботях» за п’єсою Давида Самойлова (режисер — народний артист України Володимир 

Лісовий). 

 

 

Інші театри 

 
113.  Юрса, Г. Сватання у Буцневі, як на Гончарівці [Текст] / Г. Юрса // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 серп. — С. 10 : фот. кольор. — (Театр піднімає 
завісу). 
У будинку культури с. Буцнів Тернопільського району відбулася прем’єра музичної 
комедії. Григорія Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці» у постановці 
сільського аматорського драматичного театру. 

 

ФІЛАРМОНІЯ. КОНЦЕРТИ 

 

Тернопільська обласна філармонія 
 

114. До 80-річчя Тернопільської обласної філармонії [Текст]// Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 26 лип. — С. 1 : фот.  
Анонс концерту філармонійного симфонічного оркестру під орудою Мирослава Кріля та 
заслуженої артистки України Оксани Рапіти. 

 

115. Костишин, Л. «Юність» — окрайчик України в діаспорі. [Текст] / Л. Костишин // 

Вільне життя плюс. — 2019. —27 верес. — С. 8 : фот. — (Відгомін свята). 
У Тернопільській філармонії відбувся концерт танцювального ансамблю «Юність» з 
Нью-Йорка (керівник і балетмейстер — Григорій Момот, уродженець Жеребків на 
Підволочищині). 
 

116. Садовська, Г. Гопак на два континенти [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 30 серп. — С. [1]. — (Вечори у філармонії). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся спільний концерт Академічного 

танцювального ансамблю «Надзбручанка» і танцювального колективу Забутних 

(Zabutnyy dance company) з Канади, а також аматорського танцювального ансамблю 

«Юність» (Нью-Йорк) під керівництвом уродженця Тернопілля Григорія Момота. 
 

117. Садовська, Г. «Залишатимусь завжди українцем» [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 27 верес. — С. 5 : фот. — (Герої не вмирають!). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся вечір пам’яті українського оперного 

співака, Героя України Василя Сліпака. 
 

118. Садовська, Г. Потужний фінальний акорд [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 12 лип. — С. 5 : фот. — (Закриття сезону). 
Закриття сезону в обласній філармонії здійснили спільним концертом камерного хору 
«Чернівці» Чернівецької обласної філармонії ім. Д. Гнатюка, філармонійних 

симфонічного оркестру та камерного хору «Brevis». 
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119. Стець, Н. Тернополяни на Святій землі [Текст] / Н. Стець // Вільне життя плюс. — 

2019. — 23 серп. — С. 3: фот. — (Мистецтво). 
Філармонійний оркестр, академічний ансамбль танцю «Надзбручанка» та солісти взяли 

участь у міжнародному Джераському фестивалі культури і мистецтва, що відбувся в 
йорданському місті Джераш. 

 

120. Чубата, Д. На відкриття сезону — музика Брамса й Борткевича [Текст] / Д. Чубата // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 13 верес. — С. [1]. — (Вечори у філармонії). 
Тернопільська обласна філармонія відкрила 81-й концертний сезон. 

 

121. Чубата, Д. Україна є, Україна буде [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2019. — 6 верес. — С. [1]. — (Вечори у філармонії). 
З нагоди 28-ї річниці Незалежності України відбувся мистецький звіт колективів та 
солістів Тернопільської обласної філармонії. 
 

 

 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 

 

 

Український дім «Перемога» 

 

122. Миколайчук Н. Брати з минулого вогонь, а не попіл [Текст] / Н. Миколайчук // 

Голос України. — 2019. — 19 верес. — С. 6 : фот. — (Новини). 

В Українському домі «Перемога» відбувся Всеукраїнський форум «Совєтська окупація 
Західної України 1939: погляд через 80 років». 

 

123. Презентували історію дивовижних людей [Текст] // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 30 серп. — С. 3 : фот. — (Про важливе). 
24 серпня в Українському домі «Перемога» відбулася перша презентація «Книги 

рекордів Тернополя» для делегацій з різних українських міст. 
 

124. Цне ми ся за тобом, мій лемківский краю» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 11—17 верес. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

В Українському домі «Перемога» відбувся перегляд документального фільму» 

Орнаменти долі», присвяченого 75-річчю з часу початку депортації Українців з Польщі. 
 

125. Чубата, Д. Музична мозаїка від Галицького камерного [Текст] / Д. Чубата // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 5 лип. — С. 5. — (Закриття сезону). 
В Українському домі «Перемога», з нагоди закриття свого 27-го концертного сезону, 
Тернопільський Муніципальний Галицький камерний оркестр виступив з концертною 

програмою «Музична мозаїка». 
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Інші клубні заклади 

 

126. Дуфенюк, І. Історія одного клубу: як будинок культури об’єднує село 70 років 

[Текст] / І. Дуфенюк // Наш день. — 2019. — 11 верес.–17 верес. — С. 3 : фот. 

кольор. — (Суспільство). 

У с. Вікторівка Козівського району відзначили 70-річчя від часу заснування Будинку 
культури. 

 

127. Лівінський, О. У Кудобинцях відсвяткували День села [Текст] / О. Лівінський // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 7 серп. — С. 5. — (Ми — українці). 
У Борщеві провели «Містичний літературний пікнік» за участю журналістки, 

письменниці Марії Довгошиї. 
 

128. Середюк, М. Творчого злету тобі, Іванку [Текст] / Середюк, М. // Вільне життя 

плюс. — 2019. —7 лип. — С. 7 : фот. — (Враження). 
Творчий вечір Івана Семківа «З любов’ю до вас» відбувся в Кобиловоцькому сільському 

будинку культури з ініціативи його директорки Оксани Гойсалюк. 

 

129. Юзва, Ж. Слово про Лесю [Текст] / Ж. Юзва // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 19 лип. — С. 4. — (Неопалима купина). 
З ініціативи та організації завідувачки сільського клубу в с. Кудобиці Наді Возінькевич 

і художнього керівника Присівецького клубу Людмили Новосад, в Кудобинцях на 
Зборівщині відсвяткували День села. 

 

 

КІНО 
 

130. Вершигора, С. Режисер-сценарист Максим Мельник: «Ми повинні жити тут і зараз, 
але жити по правді, а не піддаватися короткочасній спокусі» [Текст] : у Тернополі 
на мобільний телефон знімають фільм «Одне життя» / С. Вершигора // Номер 

один. — 2019. — 4 верес. — С. 9 : фот. кольор. — (Культура). 
 

131. Калачик, Ю. «Фокстер і Макс»: у головних ролях — тернополяни! [Текст] / 

Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 11— 17 верес. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 

У Тернополі відбулася презентація першого українського фільму з елементами 3-D 

графіки «Фокстер і Макс», у головних ролях — тернополяни Богдан Козій та Віталія 
Турчин. 

 

132. Макс Кідрук везе до Тернополя роман з доповненою реальністю [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 14— 20 серп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

25 вересня у Тернополі, в Палаці Кіно, відбудеться презентація нового роману Макса 
Кідрука «Доки світло не згасне назавжди». 

 

133. Миколаєнко, Г. Михайло Бойчук оживе на кіноекрані [Текст] / Г. Миколаєнко 

// Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 25 верес.. — С. 10 : 

фот. кольор. 

Про проект Українського культурного фонду із створення художнього фільму про 

художника-монументаліста, уродженця Романівки Теребовлянського району Михайла 
Бойчука. 
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134. Олійник, Д. Триває прокат фільму з 3D графікою, де знялися тернопільські 
школярі [Текст] // RIA плюс. — 2019. — 25 верес. — С. 8 : фот. — (Кіно). 

У Тернополі відбулася прем’єра пригодницького фільму «Фокстер&Макс». Стрічку 
представили творче подружжя: режисер-постановник Анатолій Матешко, його дружина, 
автор ідеї і співсценаристка Анастасія Матешко, а також виконавці головних ролей — 

тернопільські школярі Богдан Козій та Віталія Турчин. 

 

135. Серіал «Кріпосна»: знімали у Вишнівецькому палаці, а б’є рекорди переглядів… у 

Польщі! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 14— 20 серп. — С. 6 : 

фот. — (Kultura). 

 

136. Томчишин, Ю. Українське кіно під зорями [Текст]: показ фільмів просто неба 

започаткували в Байковецькій ОТГ / Ю. Томчишин // Експрес. — 2019. — 25 лип.—

1 серп. — С. [1] : фот. кольор. — (Тернопільські новини). 
 

137. Ясній, І. Іван Ясній: «У Португалії над «Міфом» ридали, а в Мексиці чотири 

покази — і жодної сльозинки» [Текст] : [інтерв’ю з українським кінорежисером, 

уродженцем Тернопільщини Іваном Яснієм, який вдруге привіз у Тернопіль свій 

документальний фільм «Міф» про Василя Сліпака — видатного оперного співака, 

учасника АТО] / [розмовляла] Г. Садовська. — Вільне життя плюс. — 2019. — 

3 лип. — С. 7 : фот. кольор. — (Інтерв’ю ВЖ плюс). 
 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 

Початкові мистецькі навчальні заклади 

 

138. Дяків, В. Музика полонить душу [Текст] / В. Дяків // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 21 серп. — С. 10. 

У Заліщицькій музичній школі відбувся вечір пам’яті Теодора Хмурича. 
 

139. Золотнюк, А. У Чорткові навчатимуть медіаграмотності [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 23 серп. — С. 2 : фот. — (А що у вас?). 
За підтримки УКФ на базі Чортківської музичної школи здійснюється освітній проект 
«АнімаМедія» режисерки-аніматорки Тетяни Ясінчук. 

 

140. Турчак, О. З вересня збільшать батьківську плату [Текст] / О. Турчак // 

RIA плюс. — 2019. — 14 серп. — С. 3. — (Школа). 
Рішенням виконкому Тернопільської міської ради прийнято рішення про збільшення 
батьківської плати в початкових спеціалізованих мистецьких закладах міста. 
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ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

 
141. [Багато з нас чули про районний центр у Тернопільській області Гусятин…] 

[Текст]: [про колонаду на березі Збруча, що розділила містечко між двох держав] // 

Україна молода. — 2019. — 24 лип. — С.5 : фот.  

 

142. Балюх, В. Блогерфест у Чорткові [Текст] / В. Балюх // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 3 лип. — С. 10 : фот. кольор. 

Про екскурсію для гостей міста визначними місцями Чорткова. 
 

143. Бурма, В. Раю, Раю, зелен розмаю… [Текст]: / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2019. — 14 серп. — С. 6 : фот. кольор. — (Вікно в природу). 
З історії Палацу Синявських і Раївського парку. 
 

144. Волинець, Н. Загублена стежка Ракоці [Текст] / Н. Волинець // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 20 верес — С. 5 : фот. — (Запрошення на свято). 
Про історію проєкту «Бережани: загублена стежка Ференці II Ракоці» у рамках 

культурно-мистецького конкурсу «Малі міста — великі враження). 
 

145. Єпур, В. Не можуть реставрувати «Випадкову зустріч», бо немає майстра 

[Текст] /В. Єпур // RIA плюс. — 2019. — 14 серп. — С. 15 : фот. — (Місто). 
Про стан скульптури «Випадкова зустріч» у центрі Тернополя.  
 

146. Золотнюк, А. Майже казковий палацик у Личківцях [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 24 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (Фотомандри). 
 

147. Золотнюк, А. Неоготика костелу в Постолівці [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 14 серп. — С. 7 : фот. кольор. — (Фотомандри). 
Про костел в с. Постолівка Гусятинського району. 
 

148. Мадзій, І. Кам’яна хранителька живих і мертвих [Текст] / І. Мадзій. // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 20 верес— С. 8 : фот. — (Cторінками історії краю). 
Про Бабинецький менгір, або бабу — геологічну пам’ятку природи місцевого значення 
в с. Бабинцях на Борщівщині. 
 

149. Золотнюк, А. Прогулянка Бучачем [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 9 серп. — С. 8 : фот. — (Фотомандри). 
 

150. Хмелик, О. Казкова історія Теребовлі в деталях [Текст] : [інтерв’ю з художницею із 
Теребовлі Олесею Хмелик] / [розмовляла] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 30 серп. — С. 8 : фот. — (Інтерв’ю для «ВЖ плюс»). 

 

151. Карпович, В. Казки старих млинів [Текст] / В. Карпович // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 4 : фот. — (Історія нашого краю). 

З історії водяних млинів на Тернопільщині. 
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152. Кулик, В. У понад 50 населених пунктах празникують… [Текст] / В. Кулик 

// Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 28 серп. — С. 3 : фот. — (Історія нашого 

краю). 

Історія знищення та відновлення церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Тернополі, а 
також інших храмів Успіння Тернопільщини. 

 

153. Мадзій, І. Костелу в Скалі-Подільскій — 300 років / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 4 серп. — С. 7 : фот. кольор. — (Історія святині). 
 

154.  Миськів, В. Пам’ятник жертвам депортації [Текст] / В. Миськів // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 16 серп. — С. 1.  

Перемогу в конкурсі на кращий ескізний проект пам’ятника жертвам депортації 
українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, 

Західної Бойківщини здобув творчий колектив архітекторів Ярослави та Богдана Дудяків 
(м. Чортків) і скульптора Володимира Репецького (м. Львів). 

 

155. Огородник, М. Три хрести в Шманьківцях [Текст] / М. Огородник // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 28 серп. — С. 8 : фот. кольор. — (На завершення 

номера). 

У с. Шманьківці Чортківського району є подорожні хрести, що залишилися від польської 
влади, встановлені на честь знаменних дат і подій. 

 

156. Самець, О. Містична західна Україна: де знайти «замки з привидами»[Текст] 

/ О. Самець // Наш День. — 2019. — 18—25 верес. — С. 13 : фот. кольор. — 

(Подорожуємо Україною). 

Про Кременецький замок. 

 

157. Скасків, М. Графський палац, таємничий підземний хід та церква у скелі [Текст] 

/ М. Скасків // Наш День. — 2019. — 17—23 лип. — С. 15 : фот. кольор. — 

(Подорожуємо Україною). 

Про історичні пам’ятки у селі Струсів Теребовлянського району, котре ввійшло до 

топ-10 унікальних сіл Західної України. 

 

158. Слободян, В. Архітектурні перлини Чорткова [Текст] / В. Слободян // Літературний 

Тернопіль. — 2019. — № 1. — С. 54—87 : фот., іл. — (Краєзнавство). 
Про дерев'яні церкви та Свято-Троїцький Василіанський монастир у Чорткові. 

 

159. Сотник, В. У Тернополі врятують один із символів міста [Текст]: неподалік 

Тернопільського замку розпочали реконструкцію альтанки / В. Сотник // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 26 лип. — С. 3 : фот. — (Люди і час). 

 

160. Томчишин, Ю. Таємниці минулого [Текст]: на Шумщині археологи віднайшли 

давні поховання / Ю. Томчишин // Експрес. — 2019. — 18—25 лип. — С. 2 : фот. 

кольор. — (Тернопільські новини). 
У с. Кордишів Шумського району археологічна експедиція виявила чотири давні 
поховання, три з яких датують часами Русі (XII—XIII ст.) а четверте — епохою 

Комарівської культури (XVI—XV ст. до нашої ери). 

 

161. У Тернополі врятують один із символів міста [Текст]: неподалік Тернопільського 

замку розпочали реконструкцію альтанки // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 

24—30 лип. — С. 6 : фот. — (PEOPLE). 
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162. Чаплинська, Х. «Це — наша історія, тому ми лише можемо її зберегти!» [Текст]: у 

Ланівцях встановили пам’ятну дошку на честь розстріляного нацистами 

священика Миколи Малюжинського / Х. Чаплинська // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 7 серп. — С. 2 : фот. — (Події. Факти…). 

 

163. Чудеса нашої області [Текст] / інформ. з сайту «7 чудес України» // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 14 серп. — С. 6 : фот. кольор. — (Відвідайте!). 
Свято-Успенська Почаївська лавра, Збаразький замок, Теребовля, печера 
«Оптимістична» та Дністровський каньйон — серед переможців Загальнонаціональної 
акції «Сім чудес України». 

 

164. Цицюра, Р. Палац кохання [Текст] / Р. Цицюра // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 21 серп. — С. 10. 

Історії Микулинецького палацу.  
 

165. Якель, Р. Княжий Данилів у знахідках і піснях [Текст] / Р. Якель // Дзеркало 

тижня. — 2019. — 27 лип. — С. 15 : фот. — (Архіваріус). 
Про давньоруське городище Данилів на території сучасного Шумського району. 

Пам’ятник Герою України генералу Сергію Кульчицькому в м. Чортків 

 

166. Мичко, С. Простіть нас, пане генерале… [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 

2019. — 6 серп. — С. 3 : фот. — (ІнФорУМ). 
У Чорткові встановили пам’ятник Герою України генералу Сергію Кульчицькому. 

 

167. Чаплинська, Х. Мужній, вольовий, справедливий… [Текст]: у Чорткові встановили 

пам’ятник Герою України генералу Сергію Кульчицькому / Х. Чаплинська // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 7 серп. — С. 2 : фот. — (Події. Факти…). 

 

168. Шот, М. Постав у бронзі на рідній землі [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр — 

2019. — 7 серп. — С. 4 : фот. — (Події та коментарі). 
У Чорткові встановили пам’ятник Герою України генералу Сергію Кульчицькому. 
 

ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 

 

Тернопільська художня галерея 

 

 

Тернопільська галерея сучасного мистецтва Бункермуз 

169. Заморська, Л. Створив десять метафоричних образів лісу [Текст] / Л. Заморська // 

Ria плюс. — 2019. — 21 серп. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 

У мистецькій галереї «Бункермуз» діє виставка великоформатних графічних робіт 
полтавського художника Вартана Маркар’яна. 
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170. Золотнюк, А. Експерименти митців із трьох країн [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 6 верес. — С. 5 : фот. — (Виставка). 
У Тернопільській галереї сучасного мистецтва «Бункермуз» відкрито 

мультидисциплінарну виставку учасників Міжнародної обмінної програми Мистецької 
резиденції ім. Назарія Войтовича «Розширення ландшафту». 

 

171. Золотнюк, А. Живопис смутних почуттів [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 20 верес. — С. 8 : фот. — (Що у вас?). 

У мистецькій галереї «Бункермуз» відкрито виставку картин київського художника 
Дмитра Красного «Як я провив минулого лютого». 

 

172. Золотнюк, А. Роман про малі території та глобальні речі [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 25 верес. — С. 7 : фот. кольор. — (Презентація). 
У мистецькій галереї «Бункермуз» відбулася презентація нового роману «Вічний 

календар» письменника, уродженця Чорткова Василя Махна.  
 

173.  Золотнюк, А. Живопис смутних почуттів [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 20 верес. — С. 8 : фот. — (Що у вас?). 

 

Мистецька резиденція ім. Назарія Войтовича 

(с. Травневе, Збаразький район) 

174. Золотнюк, А. Іншопланетні пейзажі Олега Марчака [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 24 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (Виставка). 
У Тернопільській галереї «Бункермуз» відбулася мистецька зустріч з учасниками 

Міжнародної програми Мистецької резиденції ім. Назарія Войтовича. 
 

175. Золотнюк, А., Митці творили у Травневому [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 26 лип. — С. 8. — (Резиденція). 
 

176. У мистецькій резиденції в Травневому — гості з Німеччини [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 3—9 лип. — С. 7. : фот. — (PEOPLE).  
Мистецька резиденція імені Назарія Войтовича у с. Травневе на Збаражчині з 4 липня 
2019 року починає співпрацю з міжнародними організаціями в рамках Міжнародної 
програми для молодих митців, за підтримки Українського Культурного Фонду. 
 

177. Островська, Л. Щирість буття крізь призму філософії [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 31 лип. — С. 7 : фот.  
Третій рік на базі Мистецької резиденції ім. Назара Войтовича, організованій в 
с. Травневе Збаразького району, працює міжнародна програма для молодих митців. 
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Інші виставки 

 

178. Виставка живопису [Текст] / підгот. О. Михайленко  // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 31 лип. — С. 9 : фот.  
У Чортківській міській раді відбулося відкриття виставки живопису Тетяни та 
Михайла Витягловських. 

 

179. Мельничук, Б. Талант, натхнення, фантазія [Текст]: [про персональну виставку 

Анатолія Дністрового в Київській галереї AVSart] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 12 лип. — С. 8 : фот. — (Знай наших!). 
 

180. Тимчук, Л. Білий берег козацької слави [Текст] / Л. Тимчук // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 4 верес. — С. 10: фот. кольор. — (Історія, 

збережена в картинах). 
З 16 по 19 серпня у м, Зборові тривав художньо-мистецький пленер «Зборівська 
битва» — «Zboriv Art Battle», присвячений 370-річчю Зборівської битви. 

 

 

 

Філателія 

 

181. Патріарха Йосифа Сліпого вшанували філателістичною виставкою [Текст] // 

Номер один. — 2019. — 11 верес. — С. 4 : фот. — (Новини). 

6 вересня, до 35-ліття упокоєння Патріарха Йосифа Сліпого, у Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї освячено тематичну філателістичну виставку приватних 

зібрань тернопільського дослідника Василя Штокала та збирача Василя Дідуха — 

«Тернове поле у скорботі». 

 

Національний заповідник «Замки Тернопілля» 

 

182. Брега, В. Європейська кераміка в інтер’єрах Вишневецького палацу 

[Текст] / В. Брега // Вільне життя плюс. — 2019. — 16 серп. — С. 4 : фот. — (Говори, 

історіє!). 
 

183. Данилейко, В. Знайдено скарб на території монастиря у Збаражі [Текст] / 

В. Данилейко // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 14 серп. — С. 5 : фот. — 

(Цікаво). 
Під час земляних робіт на території збаразького костелу бернардинів знайдено скарб з 
Текст]польськими монетами початку ХХ століття, який поповнить запасники НЗ «Замки 

Тернопілля». 

 

184. Дмитрук, Г. Монастир відреставрують [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя плюс. — 

2019. — 20 верес. — С. 5 : фот. — (Що у вас?). 
Національний заповідник «Замки Тернопілля» провів тендер на реставрацію келій 

Бернардинського монастиря — пам’ятки архітектури національного значення 
XVII століття, що у Збаражі. 
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185. Дмитрук, Г. Срібний скарб викопали у Збаражі [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 14 серп. — С. 7 : фот. кольор. — (Знахідка). 
Під час земляних робіт на території збаразького костелу бернардинів знайдено скарб з 
польськими монетами початку ХХ століття, який поповнить запасники НЗ «Замки 

Тернопілля». 

 

186. Мазуранчик, З. Національний заповідник «Замки Тернопілля» став переможцем 

конкурсу «Малі міста — великі враження [Текст] / З. Мазуранчик // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. —11 верес. — С. 4 : фот. — (Акценти). 

Проект «Битва за незалежність. Збараж 1649 р.» виборов перше місце у конкурсі «Малі 
міста — великі враження», оголошеному Міністерством культури України. 

 

187. Шиян, Л. Трипільська культура в колекціях Вишнівецького палацу 

[Текст] / Л. Шиян // Вільне життя плюс. — 2019. — 23 серп. — С. 8 : фот. — 

(Виставка). 
Експозицію унікальних артефактів з трипільського поселення в с. Бодаки розгорнуто у 

Вишнівецькому замку. 
 

188. Яремчук, С. У Збаражі знайшли скарб [Текст] / Яремчук, С. // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 14 серп. — С. 7 : фот.  

 

 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 

 

189. Балюх, В. Від «Бабусиної хати» — до мистецького фестивалю [Текст] / В. Балюх 

// Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 4 верес. —С. 3 : фот. кольор. 

Уже втретє у с. Дітківці на Зборівщині відбувся мистецький етнофестиваль 
«Дітковецький». 

 

190. Бершадська, Г. Яскраве свято в Більче-Золотому / Г. Бершадська // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 4 верес. — С. 10 : фот. кольор. 

Про відзначення дня с. Більче Золоте у Більче-Золотецькому ландшафтному парку та 
стадіоні. 
 

191. Бідзіля, Т. Вони пролили кров за нашу честь і волю! [Текст] / Т. Бідзіля // Шлях 

перемоги. — 2019. — 17 лип. — С. 7 : фот. — (Героям слава) ; Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 11 : фот. — (Традиції). 
На хуторі Кулеби біля Нараєва (Бережанщина) відбувся фестиваль патріотичної пісні 
«Чорна вишиванка». 

 

192. Бідзіля, Т. Лемківська говірка звучала у селі Гутисько [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 23 серп. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

У селі Гутисько Бережанського району відбувся фестиваль лемківської культури 

«Єднаймося, братове з лемківського роду». 
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193. Бідзіля, Т. У Надрічному — забава аж до ранку / Т. Бідзіля // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 11 верес. — С. 3 : фот. кольор. — (Тернопілля 

фестивальне). 
У с. Надрічному Бережанського району п’ятий рік поспіль пройшов День села. 
 

194. Водарська, О. А в Байківцях…День Америки! [Текст] / О. Водарська // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 28 серп. — 3 верес. — С. [12] : фот. кольор. 

25 серпня у с. Байківцях Тернопільського району з нагоди 10-річного ювілею компанії 
MOST-Україна провели День Америки. 

 

195. Гаврилюк, В. «Співоче поле калинове» — єдине на Шумщині під час фестивалю 

відкрили у Биківцях [Текст] / В. Гаврилюк // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 28 серп. — С. 10 : фот. кольор. 

З нагоди Дня Села у с. Биківці Шумського району відкрито «Співоче поле калинове». 

 

196. Гошій, І. «Буковель надихає! [Текст] / І. Гошій // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 18—24 верес. — С.[12] : фот. кольор. 

На медіафестивалі у Буковелі журналісти «Нової Тернопільської газети» отримали 

нагороди конкурсу публікацій під рубриками «Дій активно — живи позитивно!» та 
«Поспішай творити добро». 

 

197. Гудима, П. Буде хліб і до хліба! [Текст] / П. Гудима // Сільський господар плюс 
Тернопільщина плюс Тернопільщина. — 2019. — 21 серп. — С. 1 : фот. кольор. 

У Настасові відбулося Свято хліба. 
 

198. Дзвони Лисоні [Текст] // Шлях перемоги. — 2019. — 11 верес. — С. 7 : фот. — 

(Фестиваль). 

8 вересня завершився XIV районний фестиваль стрілецької, повстанської та сучасної 
військово-патріотичної пісні «Дзвони Лисоні». 

 

199. Дяків, О. Від симфонії — до параплану [Текст] / О. Дяків // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 4 верес. — С. 10. — (Вісті Заліщанщини). 

У Заліщиках, на стадіоні «Дністер» відбувся фестиваль камерно-інструментальної 
симфонічної музики «InStrum Fest». 

 

200. Жовтень — з обжинками! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 

 18—24 верес. — С. 6. — (KULTURA). 

4—6 жовтня в парку імені Тараса Шевченка у Тернополі відбудеться фестиваль 
«Обжинки 2019». 

 

201. Кавка, Г. Вівся — село стрілецької та повстанської пісні Текст] / Г. Кавка // 

Наш день. — 2019. — 11—17 верес. — С. 8 : фот. кольор. — (Духовність). 

У с. Вівся Козівського району відбулося патріотичне свято «Вівся — село стрілецької та 
повстанської слави». 

 

202. Калачик, Ю. «Борщ’їв»… аж дванадцять разів! [Текст] / Ю. Калачик // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 11—17 верес. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

У Борщеві відбулися традиційний фольклорно-мистецький фестиваль »Борщівська 
вишиванка» та гастрономічний –— «Борщ’їв — 2019» 
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203. Киричук, Г. Творчість має літати… [Текст] / Г. Киричук // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 17 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера). 

Про міжнародний дитячий театральний фестиваль «Птах», що відбувся у Нижньому 

Селищі Хустського району Закарпаття. Участь у ньому взяли актори дитячого зразкового 

театру «Дивосвіт» Козівського районного будинку культури (художній керівник — 

Людмила Ткаченко). 

 

204. Коломійчук, М. Селу Ванжулів — 577 років [Текст] / М. Коломійчук // Наш день. — 

2019. — 11—17 верес. — С. 13 : фот. кольор. — (Люди). 

 

205. Корпан, Н. RIA media зібрала тернополян на велику зустріч читачів 

[Текст] / Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 1 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (Свято). 

У Парку імені Тараса Шевченка в Тернополі відбувся 17-й фестиваль RIA Fest, в якому 

взяли участь найкращі музичні й танцювальні колективи міста. 
 

206. Корпан, Н. Тернопіль три дні розважався на фестивалі [Текст] / Н. Корпан // 

Ria плюс. — 2019. — 8 лип. — С. 12 : фот. — (Арт-кафе). 
28—30 червня в Тернополі відбувся 3-денний Ria fest. 

 

207. Костишин, Л. 26-ий Book Forum: що читати, аби «зробити» завтра [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2019. — 25 верес. — С. 4 : фот. кольор — 

(Враження). 

Про підсумки та враження від 26-го Book Forum у Львові. 
 

208. Кулик, В. Байковецька громада одягнула ошатні «Серпневі барви» 

[Текст] / В. Кулик // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 21 серп. — С. 3 : фот. 

кольор. — (Акценти). 
У Байковецькій об’єднаній територіальній громаді відбувся мистецький фестиваль 
«Серпневі барви». 

 

209. Кулик, В. 3-й «Дітковецький етнофестиваль» [Текст] / В. Кулик // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 6 верес. — С. 4 :фот. — (Неопалима купина). 
1 вересня в с. Дітківці Збаразького району втретє пройшов Дітковецький етнофестиваль,. 
 

210. Кулик, В. На вихідні на Тернопільщині святкували Дні сіл і фестивалили [Текст] / 

В. Кулик // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 30 серп. — С. 3 :фот. — (Про 

важливе). 
З нагоди Дня Незалежності та Дня села відбулися святкові масові заходи у селах 

Ладичині, Стегниківцях, Великому Ходачкові, Нагірянці та Колодіїівці на 
Тернопільщині. 
 

211. Кулик, В. Найщиріше та найгучніше: у Борщові відсвяткували День міста [Текст] / 

В. Кулик // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 11 верес. — С. 3 :фот. 

кольор. — (Про важливе). 
 

212. Кулик, В. Перелив свою долю у Слово [Текст] / В. Кулик // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 25 верес. — С. 3: фот. кольор. — (Наш край). 
19 вересня відзначили День селища Мельнице-Подільської громади. 
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213. Мадзій, І. Мадзій, І. Край унікальних вишивок і смачного борщу [Текст] 

/ І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2019. — 11 верес. — С. [1] : фот. кольор. — 

(Фестиваль у Борщеві). 
У Борщеві відбулися традиційний фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська 
вишиванка» та гастрономічний — «Борщ’їв — 2019». 

 

214. Миколаєнко, Г. Веселі та азартні посиденьки [Текст] /Г. Миколаєнко // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 25 верес. — С. 10 : фот. кольор. — 

(Народні традиції).  
Громада Микулинецької ОТГ відзначила «Микулинецькі запусти». 

 

215. Макух, Г. Скалат ряснів різнобарв’ям вишиванок і посмішок [Текст]: Скалатська 

ОТГ відзначила 516-річчя міста і свято замку / Г. Макух // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 серп. — С. 10 : фот. кольор. — (Село моє 

найкраще в Україні!). 
 

216. Миколаєнко, Г. Ювілейний Фестиваль [Текст] / Г. Миколаєнко // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 28 серп. — С. 10 : фот. кольор. 
У с. Золотники Теребовлянського району з нагоди 560-річчя від часу першої письмової 
згадки про село, відбувся муніципальний фестиваль «Фантастична сім’я — 2019».  

 

217. Мичко, С. Буде битва! [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 2019. — 25 верес. — 

С. 3. — (Реконструкція). 
Анонс реконструкції битви за Збаразький замок 1649 року, яка відбудеться у м. Збаражі 
в рамках проекту «Битва за незалежність. Збараж 1649 р.» — одного з переможців 
конкурсу «Малі міста — великі враження» Міністерства культури України. 

 

218. Мичко, С. Не святі горшки ліплять [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 2019. — 

23 лип. — С. 3 : фот. — (Традиції). 
У Тернополі, в парку імені Тараса Шевченка, відбувся фестиваль майстрів гончарства 
«Не святі горшки ліплять», провідною темою якого була трипільська культура. 
 

219. Мойсеєнко, Н. Відгомін Залозецького замку [Текст]: нещодавно перлина 

Залозеччини — мальовничий став — зібрав на своєму березі сотні гостей і жителів 

краю на мистецько-розважальний фестиваль «На хвилях Серету. Відгомін 

Залозецького замку» / Н. Мойсеєнко // Вільне життя плюс. — 2019. — 14 серп. — 

С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера). 
 

220. Мойсеєнко, Н. На хвилях Серету — до Залозецького замку [Текст]: 27— 28 липня у 

Залізцях Зборівського району відбувся мистецько-розважальний фестиваль «На 

хвилях Серету. Відгомін Залозецького замку» / Н. Мойсеєнко // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 серп. — С. 10 : фот. кольор. — (Село моє 

найкраще в Україні!). 
 

221. На Івана Купала у Дубівцях шукали квітку папороті [Текст] // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 10 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера). 
6—7 липня в с. Дубівці Тернопільського району відбувся «Купала фест». 
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222. На три дні Чортків перетворився на байкерську столицю [Текст] / І. Мадзій // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 23 серп. — С. 8 : фот. — (Подія). 
У Чорткові відбувся 3-денний мото-рок-пікнік. 
 

223. Огородник, М. З днем народження, Шманьківчики [Текст]: 234-у річницю від часу 

заснування відсвяткувало мальовниче село Шманьківчики Чортківського 

району  / М. Огородник // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 

7 серп. — С. 10 : фот. кольор. — (Село моє найкраще в Україні!). 
 

224. Огородник, М. «Моє село — найкраще місце на землі» [Текст]: Шманьківчики 

Чортківського району відсвяткували 234-річчя від часу заснування / 

М. Огородник // Наш день. — 2019. — 2 серп. — С. 3 : фот. кольор. — (Соціум). 

 

225. Островська, Л. Акорди літнього зеніту [Текст]: «Яблуневий Спас» на Гусятинщині 
зібрав широке коло шанувальників / Л. Островська // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 14 серп. — С. 10 : фот. кольор. 

 

226. Островська, Л. Все починається з любові до землі [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 31 лип. — С. 10 : фот. 

кольор. — (Село моє найкраще в Україні!). 
У с. Мала Плавуча Козівського району відсвяткували день села. 
 

227. Островська, Л. Де коза ходить, там земля гарно родить [Текст] / Л. Островська // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 3 : фот. кольор. 
Анонс ІV фольклорного аграрно-мистецького фестивалю «Коза-фест» у м. Козова. 
 

228. Островська, Л. Її величність книга [Текст] / Л. Островська // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 25 верес.. — С. 3 : фот. кольор. 

Про участь літераторів Тернопільщини у 26-му Book Forum (м. Львів). 
 

229. Островська, Л. Олексинці відсвяткували іменини [Текст] / 

Л. Островська // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 31 лип. — 

С. 10 : фот. кольор. — (Село моє найкраще в Україні!). 
За сприяння Богдана Завитія в с. Мала Плавуча Козівського району відсвяткували День 
села. 

 

230. Островська, Л. Птахами в небо злітали мелодії [Текст] / Л. Островська // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 17 лип. — С. 10 : фот. кольор. 
Ярослава Декалюк, Іван Кушнір і місцеві творчі колективи взяли участь у святковому 
концерті з нагоди 571-річчя від часу заснування с. Олексинці Більче-Золотецької 
об’єднаної територіальної громади. 

 

231. Романів, Д. У Серетці святкували день села [Текст] / Д. Романів // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 31 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (НА завершення номера). 
Мистецькі колективи Серетецького сільського будинку культури взяли участь у 

святковому концерті з нагоди свята. 
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232. Савчук, Г. У Підзамочку спекли 1000-кілограмовий коровай [Текст] / Г. Савчук // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 верес. — С. 12: фот. кольор — (На 

завершення номера. 

У С. Підзамочок Бучацького району відбувся п’ятий фестиваль «Свято в Старому 
замку». 

 

233. Свята, які запам’ятаються надовго [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 16 серп. — С. 1 : фот. 

Огляд фестивальних і культурних програм Тернопілля. 
 

234. Синенька, Б. «Радуйся, матінонько, візьме шлюб дитинонька…» 

[Текст] / Б. Синенька // Вільне життя плюс. — 2019. — 5 лип. — С. 3 : фот. — 

(Традиції народу). 
В парку культури ім. Т. Шевченка м. Тернополя відбувся регіональний фестиваль 
народних ремесел, фольклору та хореографії «Тернопільські обереги». 

 

235. Тимчук, Л. В автентичних вишиванках смакували запашним борщем 

[Текст] / Л. Тимчук // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 

11 верес. — С. 3 : фот. кольор. — (Тернопілля фестивальне). 
У Борщеві відбулися традиційний фольклорно-мистецький фестиваль »Борщівська 
вишиванка» та гастрономічний –— «Борщ’їв — 2019». 

 

236. Тимчук, Л. На березі благословенної Восушки  [Текст] / Л. Тимчук // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 21 серп. — С. 3 : фот. кольор. 

У Козлові відзначили Дня селища. 
 

237. Тимчук, Л. Про Червону шапочку, парад кіз і туристичні перспективи [Текст]: у 

мальовничому містечку Козова відбувся грандіозний аграрно-мистецький 

фестиваль «КозаФест» / Л. Тимчук // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 

2019. — 14 серп. — С. 1 : фот. кольор. 

 

238. Тимчук, Л. «Тут народився я, Буцнів — любов моя!» [Текст]: / Тимчук, Л. // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 25 верес.. — С. 3 : фот. 

кольор. 
У с. Буцнів Тернопільського району відзначили 555-ту річницю від дати першої писемної 
згадки про нього. 

 

239. У Борщові знову пригощали борщами [Текст] // Наш день. — 2019. — 

11— 17 верес.— С. 20 : фот. кольор. 

У Борщеві відбулися традиційний фольклорно-мистецький фестиваль »Борщівська 
вишиванка» та гастрономічний –— «Борщ’їв — 2019». 

 

240. [Учасники фолькльорно-етнографічного фестивалю «Бабусина скриня» в 

Дітківцях Збаразького району] [Ізоматеріал] : фоторепортаж / В. Балюх // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 6 верес. — С.[ 1]. — (Відлуння свята). 

 

241. Ушакова, В. У Настасові вшанували хліб і хліборобів [Текст] / В. Ушакова // Номер 

один. — 2019. — 21 серп. — С. 14 : фот. кольор. — (Свято). 
У Настасові відбувся фестиваль «Свято хліба». 
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242. Чемера, Г. «Живи, моє Вікно» [Текст] / Г. Чемера // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 10 : фот. кольор.  
У с. Вікно на Гусятинщині відзначили 550-річчя з часу заснування та День села. 
 

243. Чорна, С. З Несебра з перемогою [Текст] / С. Чорна // Голос України. — 2019. — 

29 серп. — С. [16] : фот. — (Світ без кордонів). 
Народний ансамбль «ГлоріяБай» із с. Байківці Тернопільського району здобув диплом 

переможця IX Міжнародного артфестивалю «Сузір’я в Несебрі», що проходив у Болгарії. 
 

244. Чубата, Д. «Бабусина скриня» приймала гостей [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 4 верес. — С. 12 : фот. кольор. — (Фестивалі). 
У с. Дітківці Зборівського району за підтримки Тернопільської обласної 
держадміністрації відбувся третій фольклорно-етнографічний фестиваль «Бабусина 
скриня». 

 

245. Чортків мотофестом шаленів [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 21—

27 серп. — С. 6 : фот. — (Panorama). 
У Чорткові відбувся всеукраїнський мото-рок-пікнік. 

 

246. Юрса, Г. Послання козаків і…штовхання макогона [Текст] / Г. Юрса // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 11 верес. — С. 3 : фот. кольор. — 

(Тернопілля фестивальне). 
У с. Смиківці Тернопільського району відбувся День села під назвою «Гріє душу село, 

моє рідне село». 

 

247. Як діди святкували: Тернопіль кличе на обжинки [Текст] / / Наш день. — 2019. — 

25 верес.—1 жовт. — С. 20. 

Анонс фестивалю «Обжинки 2019», що відбудеться 4—6 жовтня в Тернополі в Парку 

імені Тараса Шевченка. 

ХХ Міжнародний фестиваль лемківської культури  

«Дзвони Лемківщини» 

248. Вандзеляк, Г. «Дзвони Лемківщини» вийшли на міжнародний рівень [Текст] / 

Вандзеляк, Г. // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 7 серп. — С. 1 : фот. 

кольор. 
 

249. Калачик, Ю. Як на Монастирищині ювілейні «Дзвони Лемківщини» дзвонили: на 

повітряній кулі катали, ватру палили! [Текст] / Ю. Калачик // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 14—20 серп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

 

250. Корпан, Н. На Тернопільщині пролунали «Дзвони Лемківщини» [Текст] / 

Н. Корпан // Ria плюс. — 2019. — 7 серп. — С. 1, 15 : фот. кольор. — (Репортаж). 
65 мистецьких колективів взяли участь у фестивалі «Дзвони Лемківщини», що відбувся 
з 2 по 4 серпня в урочищі Бичова на Монастирищині. 
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251. Миколайчук, Н. Любов до рідної Лемківщини передали нащадкам [Текст] / 

Н. Миколайчук // Голос України. — 2019. — 7 серп. — С. 10 : фот. — (Новини). 
Про фестиваль «Дзвони Лемківщини».  

 

252. Мичко, С. Лемки жиют! [Текст]: самобутній фестиваль Тернопільщини удостоївся 

міжнародного статусу / С. Мичко // Україна молода. — 2019. — 6 серп. — С. 3 : 

фот. — (ІнФорУМ). 
 

253. Мурашка, З. Зібрались лемки «ген до купи» [Текст] / Мурашка, З. // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 7 серп. — С. 1 : фот. кольор. — (Міжнародний фестиваль). 
З 2 по 4 серпня в урочищі Бичова на Монастирищині відбувся фестиваль «Дзвони 

Лемківщини».  

 

254. Олександр Венгринович: «Лемки розсіяні світом, але лемківська ватра збирає всіх 

ген до купи» [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 26 лип. — С. 1 : 

фот.  
 

255. «Родинонько моя, зостаньте мі здрави…» [Текст] // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 2 серп. — С. 1.  : фот. 

Програма XX міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 

256. Фестиваль «Дзвони Лемківщини» — перший Міжнародний [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 17—23 лип. — С. 10 : фот. кольор. — (PEOPLE). 
Анонс двадцятого та водночас першого Міжнародного фестивалю лемківської культури 

«Дзвони Лемківщини», котрий відбудеться з 2 по 4 серпня на Ватряному полі в урочищі 
Бичова, що біля Монастириська. 
 

257. Шот, М. На Тернопільщині вдвадцяте запалили лемківську ватру [Текст]: журба 

та радість : фестиваль «Дзвони Лемківщини» присвятили 75-річчю примусового 

переселення лемків / М. Шот // Урядовий кур’єр — 2019. — 14 серп. — С. 5 : фот. — 

(Культура). 
Про фестиваль «Дзвони Лемківщини».  

 

258. Ювілейний фестиваль «Дзвони Лемківщини» відбудеться на Тернопільщині 
[Текст] // Наш день. — 2019. — 2 серп. — С. 1.  

Олександр Венгринович про цьогорічний фестиваль. 
 

Міжнародний музичний фестиваль «Файне місто» 
 

259. Всі на «Файне…»! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 10— 16 лип. — 

С. 10 : фот. кольор. — (Panorama). 
Анонс VII мистецького фестивалю «Файне місто». 

 

260. Корпан, Н. Територія вільних людей: що буде на «Файному місті» [Текст] / 

Н. Корпан, М. Дохват // Ria плюс. — 2019. — 22 лип. — С. 15 : фот. — (Фестиваль). 
Про VII фестиваль «Файне місто» розповідають співорганізатор Рустам Ергешов і 
координатор проектів ГО Файне.UA Юрко Кулик. 

 

261. Корпан, Н. «Із старих пісень робимо нову музику» [Текст]: YUKO виступили на 

«Файному місті» / Н. Корпан // Ria плюс. — 2019. — 7 серп. — С. 15 : фот. — (Люди). 
Український музичний гурт «YUKO» взяв участь у VII фестивалі «Файне місто». 
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262. Музика, любов і гріхи: чим жило «Файне місто 2019» [Текст] // Ria плюс. — 2019. — 

29 лип. — С. 11—13 : фот. кольор. — (Репортаж). 
 

263. Островська, Л. Енергія свободи, шалений драйв [Текст]: незабутнє яскраве 
чотиридення «Файного міста» / Л. Островська // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 31 лип. — С. 3 : фот. кольор.  
 

264. Сагаль, О. «Файне місто» на низькому старті [Текст] / О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. — 2019. — 3—9 лип. — С. 5 : фот. — (POLITYKA). 
Анонс міжнародного музичного фестивалю «Файне місто» 25—28 липня 2019 року у 
Тернополі. 
 

265. «Файне місто» — не лише файне, а й інклюзивне [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 17—23 лип. — С. 10 : фот. кольор. — (PEOPLE). 
Анонс музичного фестивалю «Файне місто», що відбудеться 25—28 липня поблизу 
Тернополя. 
 

266. «Файне місто — 2019» — як це було? [Текст] // Номер один. — 2019. — 21 серп. — 

С. 14 : фот. кольор. — (Культура). 

 

ІІІ Міжнародний фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» 

 

267. Балюх, В. Творили глиняні дива в Тернополі [Ізоматеріал] / В. Балюх  // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 31 лип. — С. 10 : фот. кольор. 
У Тернополі відбувся ІІІ Міжнародний фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять». 

 

268. Балюх, В. У парку горшки ліпили [Текст] / В. Балюх // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 10 : фот. кольор. — (Фестиваль гончарів). 
Подружжя гончарів Микола й Людмила Полякови з Волинської області взяли участь у 
ІІІ Міжнародному фестивалі гончарів «Не святі горшки ліплять». 

 

269. ГонЧАРУЮТЬ усі! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 17— 23 лип. — 

С. 10 : фот. кольор. — (PEOPLE). 
Анонс ІІІ Міжнародного фестивалю гончарів «Не святі горшки ліплять», котрий 

відбудеться 18—21 липня у парку імені Тараса Шевченка м. Тернополя. 
 

270. З Америки до Тернополя — глину місити, або ГонЧАРУЮТЬ всі по-тернопільськи! 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 24— 30 лип. — С. 6 : фот. — 

(PEOPLE). 
 

271. Заморська, Л. У Тернополі фестивалитимуть гончарі [Текст] / Л. Заморська / Ria 

плюс. — 2019. — 8 лип. — С. 18 : фот. — (Арт-кафе). 
Анонс ІІІ Міжнародного фестивалю гончарів «Не святі горшки ліплять», котрий 

відбудеться 18—21 липня у парку імені Тараса Шевченка м. Тернополя. 
 

272. Золотнюк, А. Тернопіль гончаритиме чотири дні [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 17 лип. — С. 11 : фот. кольор. — (Не прогавте!). 
Анонс ІІІ Міжнародного фестивалю гончарів «Не святі горшки ліплять». 
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273. Миколайчук, Н. Не святі горшки ліплять [Текст] / Н. Миколайчук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 31 лип. — С. 7 : фот. — (Новини). 
Про фестиваль «Не святі горшки ліплять». 

 

274. Томчишин, Ю. Ліпили трипільську жінку, гончарили наосліп і купалися в 

глиняному басейні [Текст]: у Тернополі зібралося 37 гончарів із різних куточків 

України, а також США на Міжнародному фестивалі «Не святі горшки ліплять / 

Томчишин, Ю. // Наш День. — 2019. — 24—30 лип. — С. 3 : фот. кольор. — (Наші 
традиції). 

Фестиваль духовної та патріотичної пісні «Білий Берег» 

275. Бурма, В. Віє над Зборовом вітер історії [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2019. — 21 серп. — С. 4 : фот. кольор. — (Тих подій не згасне слава). 
Про святкування 370-річчя Зборівської битви, фестиваль духовної та патріотичної пісні 
«Білий Берег» та День міста у Зборові. 
 

Фестиваль сучасної камерно-інструментальної музики InStrum Fest 

 

276. Заліщикам — гідний статус [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

14 серп. — С.1.  
Анонс фестивалю сучасної камерно-інструментальної музики InStrum Fest у Заліщиках. 

 

277. Заліщики кличуть на InStrum Fest [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 

14—20 серп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Анонс фестивалю сучасної камерно-інструментальної музики InStrum Fest у Заліщиках. 

 

278. Островська, Л. Зустріч історії та музики: чекає на заліщан і гостей міста на 

фестивалі InStrum Fest [Текст] / Л. Островська // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 14 серп. — С. 7.  

 

279. Мадзій, І. Заліщики запрошують на фестиваль [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 14 серп. — С. 3. — (Ініціативи). 
Анонс фестивалю сучасної камерно-інструментальної музики InStrum Fest у Заліщиках. 

 

280. Мичко, С. Дністер інструментальний [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 

2019. — 21 серп. — С. 3 : фот. — (Фестивальний синдром). 
Про фестиваль сучасної камерно-інструментальної музики InStrum Fest у Заліщиках. 
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Фестиваль трипільської культури «Вертеба» 

 

281. Мадзій, І. Моя колиско, моє село! [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2019. — 

16 серп. — С. 3. — (Традиції). 
Про День села і фестиваль трипільської культури «Вертеба» в Більче-Золотому. 
 

282. Миколайчук, Н. День села і свято трипільців [Текст] / Н. Миколайчук // Голос 
України. — 2019. — 15 серп. — С. 3 : фот. — (Політика). 
Про День села і фестиваль трипільської культури «Вертеба» в Більче-Золотому. 

 

283. Свято трипільської культури та українських традицій [Текст]: у Більче-Золотому 

організували фестиваль «Вертеба» та відсвяткували 537-й день народження села // 

Наш день. — 2019. — 14—20 серп. — С. 3 : фот. кольор. — (Люди). 
Про День села і фестиваль трипільської культури «Вертеба» в Більче-Золотому. 

*** 

284. Біла, Х-М. Мистецька тайстра Мовчанівки [Текст] / Х-М. Біла // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 3 лип. — С. 16 : фот. кольор. — (День села). 
У с. Мовчанівка Підволочиського району відбулася святкова музична імпреза 
«Мистецька тайстра Мовчанівки» з нагоди Дня села. 

 

285. Біла, Х-М. Моє село! Моя краплинка щастя…[Текст] / Х-М. Біла // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 3 лип. — С. 10 : фот. кольор. 
У Підволочиському районі відбулася святкова музична імпреза «Мистецька тайстра 
Мовчанівки» з нагоди Дня народження села. 

 

286. Біла, Х-М. Моє село, тут мами колискова…[Текст] / Х-М. Біла // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 5 лип. — С. 3 : фот. — (Акценти). 
У Підволочиському районі відбулася святкова музична імпреза «Мистецька тайстра 
Мовчанівки» з нагоди Дня народження села. 
 

287. Жук, Г. «Камінно сплять історії вітри під містом, де гриміла рать Богдана…» 

[Текст] / Григорій Жук // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 16серп. — С. 3 : 

фот. — (Акценти). 

З нагоди 370-річчя Зборівської битви й діяльність музею «Зборівська битва». 

 

288. Семенина, О. «Камінно сплять історії вітри під містом, де гриміла рать Богдана…» 

[Текст] / О. Семенина // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 

21 серп. — С. 3 : фот. кольор. 

У Зборові відзначили 370-річчя Зборівської битви. 

 

289.  370-річчя Зборівської битви [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

21 серп. — С. 3 : фот. кольор. — (Урочини). 
Святкові заходи з нагоди 370-річчя Зборівської битви відбулися у Зборові. 
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АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА  

ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

Тернопільський муніципальний духовий оркестр «Оркестра волі» 
 

290. Гошій, І. Маестро махнув… стільцем [Текст]: чому директор «Оркестри волі» 

Володимир Грицай вдарив музиканта? / І. Гошій // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 17—23 лип. — С. 9 : фот. — (SKANDAL). 

Про конфліктну ситуацію у колективі Тернопільського Муніципального духового 

оркестру «Оркестра волі». 

 

*** 

291. Безкоровайна, М. Ягільницька краса підкорила Ждиню [Текст]: Ірина Березовська 

з Ягільниці Чортківського району стала найкращою лемкинею на міжнародному 

фестивалі «Лемківська ватра», що проходив у польській Ждині / 

М. Безкоровайна // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 7 серп. — 

С. 12 : фот. кольор. 
 

292. Богуцька, В., Село на Тернопільщині танцює вже 20 років [Текст]: навчитися 

запальним па сюди приїжджають із сусідніх сіл і містечок / В. Богуцька // Наш 

День. — 2019. — 24—30 лип. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура). 
У Котюжинському сільському будинку культури відбувся святковий концерт з нагоди 

20-річчя з часу заснування Євдокією Тимошенко аматорського танцювального ансамблю 

«Пролісок» з с. Котюжини Збаразького району. 
 

293. Бурма, В. Люди йдуть у засвіти, а пісні безсмертні [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 24 лип. — С. 7 : фот. кольор. — (На крилах творчості). 
З історії організованого Ольгою та Володимиром Ткачами фольклорного ансамблю 

Кудринецького будинку культури. 

 

294. Дяків, О. Творча перемога під сонцем Болгарії [Текст] / О. Дяків // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 9 : фот.  

Диплом і відзнаку за І місце в наймолодшій віковій групі (діти віком до 11 років) 
Міжнародного конкурсу «Несебр — острів мистецтв» (Болгарія) здобув танцювальний 

колектив «Усмішка» Заліщицького районного будинку дитячої та юнацької творчості. 
 

295. Корпан, Н. «Наша музика — це постійний експеримент» [Текст] / Н. Корпан // 

RIA плюс. — 2019. — 29 лип. — С. 19 : фот. — (Хобі). 
Про тернопільський музичний гурт ZSUF. 

 

296. Костишин, Л. «Любисток»: продовження легенди [Текст] / Костишин, Л. // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 31 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (Фанати своєї справи). 
Народному аматорському ансамблю танцю «Любисток» (керівник — Тарас Руневич) 

Теребовлянського центру культури і дозвілля присвоєно ім’я його засновника та 
організатора Ігоря Николишина. 
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297. Студентка ТНЕУ стала фіналісткою Національного фестивалю-конкурсу в Польщі 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 10—16 лип. — С. 10 : фот. 

кольор. — (Panorama). 
Солістка народного театру пісні «Для Тебе», гурту «Кралечки» Елеонора Атаманчук 

увійшла у фінал Національного фестивалю-конкурсу в Польщі. 
 

298. [У музиці — життя, любов, печаль…] [Ізоматеріал] / І. Пшоняк // Наш день. — 

2019. — 2 серп. — С. 8 : фот. кольор. 

Учасники народного аматорського обрядово-фольклорного ансамблю «Білівчанка» з 
села Біла Тернопільського району. 
 

 

ТВОРЧІ СПІЛКИ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 
 

 

299. Волянюк, Г. Провідники духовного життя [Текст] / Г. Волянюк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 17 лип. — С. 7 : фот. 
Про діячів товариства «Просвіта» с. Борсуки на Кременеччині, керівників селянського 

та церковного хорів, священиків Никанора та Василя Лісневичів. 
 

300. Дігай, Т. Ілля Яремчук: «Я — син землі, де колисала ненька» [Текст] / Т. Дігай // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 19 лип. — С. 6 : фот. — (Наші славні земляки). 
Про книжку Олени Рутецької «Я — син землі, де колисала ненька», присвячену Іллі 
Яремчуку — уродженцю Збаражчини, активному діячеві товариства «Просвіта» в 
Канаді, меценату, почесному громадянину Збаража. 
 

ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, 

 НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ, ВИКОНАВЦІВ ТА  

ПИСЬМЕННИКІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

301. Астаф’єв, О. Сонце на перекладині [Текст]: до 70-річчя від дня народження 

композитора Ярослава Злонкевича / О. Астаф’єв // Літературний Тернопіль. — 

2019. — № 1. — С. 96—105 : фот. — (Ювілеї). 
 

302. Безкоровайна, М. На одному диханні з природою [Текст] / М. Безкоровайна // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 12 : фот. кольор.  
Про художника, скульптора й кераміста, працівника Лановецького міського будинку 

дитячої та юнацької творчості Олега Яцулу. 
 

303. Борсук, Я. Наш оскароносець [Текст] / Я. Борсук // Сільські вісті. — 2019. —

17 верес. — С. 3 : фот. — (Люди мого села). 

Про видатного американського аніматора українського походження, нащадка вихідців з 
Тернопільщини Володимира Титла. 
 

304. Бурма, В. Незабутня Іванна Блажкевич [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2019. — 26 лип. — С. 2 : фот. — (З архівної скарбниці). 
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305. Вандзеляк, Г. Її руки і на фортепіано грають, і картоплю збирають [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 21 серп. — С. 3 : фот. 

кольор. — (Наші таланти). 
Про співачку, композитора, лауреата всеукраїнських і міжнародних конкурсів, 
викладача вокалу й диригування Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу 

ім. О. Барвінського Наталію Стець. 
 

306. Вовчанська, В. Жити — значить творити [Текст] / В. Вовчанська, Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 5 лип. — С. 6. — (Новинка). 
Про творчість Петра Мельника — поета з с. Угриньків Заліщицького району, лауреата 
крайової літературно-мистецької премії ім. П. Ковальчука в номінації «Газетно-

редакційна діяльність та журналістська творчість». 

 

307. Воля, О. Петрик [Текст]: пам’яті Петра Сороки / О. Воля // Українська літературна 

газета. — 2019. — 5 лип. — С. 13. — (Робітня). Режим доступу: 

https://litgazeta.com.ua/prose/petryk, вільний. 
Про Петра Сороку. 
 

308.  Головчак, О. Він зводив знакові споруди Тернополя [Текст] : [інтерв’ю з відомим 

тернопільським архітектором, головою Тернопільської обласної організації 
Національної спілки архітекторів України (1998—1999 та 2014—2017 рр.) Олегом 

Головчаком] / [спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 

28 серп. — С. 7  : фот. кольор. — (Актуальне інтерв’ю). 
 

309. Гудима, О. Поетичний сад на полотні [Текст] : [інтерв’ю з художницею 

О. Гудимою] / [спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 

2 серп. — С. 5 : фот. — (Натхнення). 

 

310. Гудима, П. Двадцять років як один день… [Текст] / П. Гудима // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 лип. — С. 10 : фот. 
Пам’яті фотокореспондента Степана Чарвінського. 

 

311. Доскоч, А. Анжела Доскоч: «Кожну перемогу «Зоринки» я присвячую чоловіку» 

[Текст] : [інтерв’ю з художнім керівником Народної хорової капели «Зоринка». 

директором дитячої хорової школи «Зоринка», заслуженим працівником освіти 

України Анжелою Доскоч] / [розмовляла] О. Коверко // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 28 серп—3 верес. — С. [1], 5 : фот. кольор. 
 

312. Дяків, В. Мистецька легенда УНР [Текст] / В. Дяків // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 7 : фот.   
Про композитора М. Гайворонського. 

 

313. Дяків, В. Окрилено читає власні вірші [Текст] / В. Дяків // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 25 верес. — С. 7 : фот. кольор. 
До 85-річчя від дня народження Павла Мамалиги — громадського діяча, поета, 
музиканта, педагога, уродженця Заліщиків. 
 

314. Жданкін, В. «За натурою я — трошки авантюрист» [Текст] : [інтерв’ю з відомим 

українським бардом із Кременця Василем Жданкіним] / [спілкувався] 

Б. Бондаренко // Експрес. — 2019. — 5—12 верес. — С. 13 : фот. кольор. 
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315. Жук, Г. Воїн-стрілець, поет-пісняр, або Про те, як Роман Купчинський працював у 

газеті «Свобода» / Г. Жук // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 

27 верес. — С. 3: фот. — (Про важливе). 

 До 125-річчя від дня народження Романа Купчинського — поета, прозаїка. журналіста, 
композитора, критика, громадського діяча, вояка УСС. уродженця с. Розгадова (тепер 

Зборівського району). 
 

316. Жук, Г. Роман Купчинський: київські письменники у Львові / Г. Жук // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 27 верес. — С.5. — (До 125-ї річниці з дня народження). 

Фрагменти спогадів поета, журналіста, вояка УСС з Тернопільщини Романа 
Купчинського про перебування українських письменників у Львові 1939 року. 
 

317. Зарівна, Т. Поезія світу в китайській провінції [Текст] : [інтерв’ю з уродженкою 

Тернопільщини, письменницею Теодозією Зарівною про міжнародний фестиваль 

поезії «Шовковий шлях», що відбувся в китайському місті Сичуань] / [розмовляла] 

Л. Таран // День. — 2019. — 12— 13 лип. — С. 32. : фот. — (Українці — читайте!). 

 

318. Золотнюк, А. Іншопланетні пейзажі Олега Марчака [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 24 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (Виставка). 

 

319. Золотнюк, А. Сто портретів від Івана Поливоди [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 30 серп. — С. 8 : фот. — (Це цікаво). 
Про творчий проект тернопільського поета й фотографа Івана Поливоди «Стіна» — 

серію із ста фотопортретів. 
 

320. Золотнюк, А. Українські Пікуй та Красія на Красія на Кіпрі [Текст] / А. Золотнюк 

// Вільне життя плюс. — 2019. — 2 серп. — С. 8 : фот. — (Знай наших). 

У Музеї сучасного мистецтва столиці Турецької Республіки Північного Кіпру 
м. Лефкоші відкрито персональну виставку графіки Володимира Чорнобая. 
 

321. Його голос пішов до Бога [Текст] : у Кременці в ДТП загинув знаменитий кобзар 

Василь Жданкін // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 4—10 верес. — С. [1],3 : 

фот. кольор. — (Пам’ять). 
 

322. Капустін, В. «Чуєш, брате мій» [Текст] / В. Капустін // Вільне життя плюс. — 2019. — 

6 верес. — С. 6. — (З історії наших пісень). 
Про історію створення стрілецької пісні «Чуєш, брате мій…» на вірш Богдана Лепкого 

«Журавлі» (музика Левка Лепкого), яку вважають народною. 

 

323. Карачинцев, В. Богдан Чепурко. Безвечірнє [Текст] / В. Карачинцев // Слово 

Просвіти. — 2019. — 22—28 серп. — С. 6 : фот. — (З роси й води!). 
До 70-річчя поета, уродженця Тернопільщини, Богдана Чепурка. 
 

324. Карпович, В. Австрійський архікнязь Вільгельм фон Габсбург (Василь 

Вишиваний) та Тернопільщина [Текст] / В. Карпович // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 13 верес. — С. [1] : фот. 

 

325. Кващук, В. Щедра муза Володимира Вернея [Текст] / В. Кващук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 30 серп. — С. 3. — (Прочитане). 
До 85-річчя Володимира Вернея — музиканта, диригента, педагога, заслуженого 

працівника культури України. 
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326. Клим’юк, М. Народознавець із Горошової [Текст] / М. Клим’юк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 12 лип. — С. 8 : фот. — (Наші славні земляки). 
Про заслуженого працівника культури України, уродженця с. Горошова Борщівського 

району Авксентія Яківчука. 
 

327. Коломоєць, Д. В ім’я Пінзеля та України [Текст] / Д. Коломоєць // День. — 2019. — 

29 серп. — С. 12 : фот. кольор. — (Подія). 
У с. Годовиця під Львовом відбувся мистецький проект «Пінзель. Ukrainian Live у 

Годовиці», присвячений генію західноукраїнського бароко, скульптору Йогану Георгу 

Пінзелю, який довгий час жив і творив у Бучачі (Тернопільщина). 
 

328. Корольова, Я. Вшанували великого українця [Текст] / Я. Корольова // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 4 верес. — С. 4 : фот. — (Про важливе). 
У с. Буданові Теребовлянського району відкрили та освятили меморіальну таблицю 

відомому українському поетові, політв’язню Борису Павлівському. 
 

329.  Корпан. Н. «Музика зцілює душу»: співачка DEDIU про пізній дебют [Текст] / 

Н. Корпан // RIA плюс. —  2019. —11 верес. — С. 21 : фот. кольор. — (Хобі). 
Компанія «Moon Records» презентувала новий кліп «Забери мене» тернопільської 
композиторки та співачки Люсі Качало. 

 

330. Корпан, Н. «Я там, де музика»: чи важко створювати свій продукт [Текст] / 

Н. Корпан // RIA плюс. —  2019. —28 серп. — С. 8 : фот. — (Музика). 
Про творчість тернопільського музиканта Назара Сапяка. 
 

331. Костишин, Л. Дві історії Миколи Ткачука [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 14 серп. — С. 4 : фот. — (Сторінками історії). 
З нагоди 80-річчя від дня народження поета й літературознавця Миколи Ткачука. 
 

332. Костишин, Л. Сузір’я любові Ореста Савки [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 18 верес. — С. 4 : фот. кольор — (Ювілеї). 
У Тернопільській обласні філармонії відбувся творчий вечір заслуженого діяча мистецтв 
України Ореста Савки з нагоди 80-річчя митця та 60-річчя його творчої діяльності. 
 

333. Костишин, Л. Поєднані музикою [Текст]: українсько-мексиканське подружжя 

розкриває секрети сімейного щастя / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2019. — 

21 серп. — С. 5 : фот. кольор. — (Біля родинного вогнища). 
Про мистецьке подружжя музикантів, викладачів Вищої музичної школи Національного 

інституту витончених мистецтв у Мехіко, уродженки Теребовлі Мирослави Шептак і 
Бенхаміна Ед-Гардо Кароне Трехо з Мехіко. 

 

334. Костишин, Л. Талант, як Вікнини — без дна [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 18 верес. — С. 5 : фот. кольор. — (Наша гостя). 
Про громадсько-культурну діячку, засновницю і директорку краєзнавчого музею 

с. Вікна Гусятинського району, письменницю Ганну Чемеру. 
 

335. Лисий, С. Альберто Лисий у Львові і Вербівці [Текст] / С. Лисий // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 2 серп. — С. 8. — (Скрипкові пасажі). 
Про скрипаля, диригента, педагога, композитора, Альберто Лисого з сім’ї аргентинських 

емігрантів із с. Вербовець Лановецького району. 
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336. Лівінський, О. Ярослав Бачинський — людина з великим добрим серцем і широкою 

щирою творчою душею [Текст] / О. Лівінський // Номер один. — 2019. — 11 верес. — 

С. 10–11 : фот. кольор. — (Пам’ять). 

Пам’яті відомого тернопільського журналіста Ярослава Бачинського. 

 

337. Марцинківський, О. Олег Марцинківський: «Тернопільщина залишилася в моєму 

серці назавжди» [Текст] : [інтерв’ю з народним артистом України, співаком, 

композитором, колишнім керівником тернопільського фольк-гурту «Медобори» 

Олегом Марцинківським / [розмовляла] Л. Островська // Сільський господар плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 18 верес. — С. 10 : фот. кольор. — (Таланти твої, 
Україно). 
 

338. Мельничук, Б. Бенефіс Ігоря Фарини [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 5 лип. — С. 8. — (Знай наших!). 
Про творчу діяльність Ігоря Фарини — письменника, літературного критика, журналіста 
із с. Загір’я на Зборівщині 

 

339. Мельничук, Б. Вертикальне коло Івана Демчишина [Текст] / 

Б. Мельничук // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 5 лип. — С. 4 : фот. — 

(Пам’ять). 
Пам’яті Івана Демчишина (1948—2009) — літератора, члена Національної спілки 

письменників України, уродженця Гусятинщини. 

 

340. Мельничук, Б. «Все життя його цькували й шарпали…» [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 30 серп. — С. 6 : фот. — (Пам’ять). 
Про життя й творчість письменника, уродженця Тернопільщини Бориса Харчука 
(1931— 1988). 

 

341. Мельничук, Б. Дівчинка і пам’ятник [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 26 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Про Ігоря Ґерету. 

 

342. Мельничук, Б. Маска на колючому дроті, або Історія однієї обкладинки [Текст] / 

Б. Мельничук // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 26 лип. — С. 4. — (Із 
тайстри бувальщин). 
Про народного артиста України, уродженця Тернопільщини Бориса Міруса. 

 

343. Мельничук, Б. Нова роль — у 91 рік! [Текст] / Б. Мельничук // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 28 серп. — С. 10 : фот. кольор. — (Знай наших!). 
Про народного артиста України, уродженця Тернопільщини Бориса Міруса. 
 

344. Мельничук, Б. Перлинки-драпакинки [Текст] / Б. Мельничук // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 19 лип. — С. 4. — (Із тайстри бувальщин). 
Про народного артиста України, артиста гумористичного жанру Григорія Драпака. 

 

345. Мельничук, Б. «… Пішов зі сцени під шквал оплесків!» [Текст]: [бувальщина з 
виступу провідного актора Тернопільського драмтеатру В. Кирилова на концерті в 

ПК «Березіль» на початку 1990-х рр. / Б. Мельничук // Домашня газета. —2019. — 

11 лип. — С. 8. — (Невідоме про відомих). 
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346. Мельничук, Б. Спогади, новинки, роздуми [Текст]: «Літературний 

Тернопіль», 2019 / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 12 лип. — С. 8 : 

фот. — (Щойно з друку). 
 

347. Мельничук, Б. Талант на ймення Валентина Гуменюк [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 13 верес. — С. 6 : фот. — (Прочитане). 
Творчий портрет поетки, редакторки, громадської діячки з Ланівців Валентини Гуменюк. 

 

348. Мірус, Б. Борис Мірус: «Бандерівець» — це було найгірше клеймо у сталінському 

таборі» [Текст] : [інтерв’ю з провідним актором Національного академічного 

українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, в’язнем ГУЛАГу, 

уродженцем Тернопільщини Борисом Мірусом] / [розмовляв] Р. Новакович // 

Дзеркало тижня. — 2019. — 13 лип. — С. 14 : фот. кольор. — (Людина. Культура). 
 

349. Павлік, В. «Іноді почуваюсь мавпочкою на пляжі» [Текст] : [інтерв’ю з відомим 

співаком, народним артистом України Віктором Павліком] / [спілкувався] 

Б. Бондаренко // Експрес. — 5—12 верес. — С. 17 : фот. кольор. 
 

350. Півненко, Б. Драйвова Богдана [Текст]: [інтерв’ю з скрипалькою, дочкою Івана 

Марчука Богданою Півненко] / [розмовляв] О. Рудяченко // День. — 2019. — 19—

20 лип. — С. 22 : фот. — (Культура). 
 

351. 5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку [Текст] // Наш день. — 2019. — 

25 верес.—1 жовт. — С. 6 : фот. — (Культура). 

До 147-ї річниці від дня народження Соломії Крушельницької. 
 

352. Садовська, Г. Сестро моя, Дарусю, доземно Вам нині вклонюся [Текст] / 

Г. Садовська// Вільне життя плюс. — 2019. — 2 серп. — С. 1 : фот. — (Десята!). 

Про Дарію Чубату. 
 

353. Святненко, В. «Дарничанка» поєднує континенти [Текст] / В. Святненко // Слово 

Просвіти. — 2019. — 22—28 серп. — С. 15 : фот. — (Культура). 
Свято народного хорового мистецтва «Дарничанка» скликає друзів», ініційоване 
мистецьким колективом «Дарничанка» під керівництвом Петра Андрійчука, відбулося в 
Київському Центрі художньої творчості «Печерськ». 

 

354. Семеняк, В. Перелив свою долю у Слово [Текст] / В. Семеняк // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 верес. — С. 10 : фот. кольор.  

Про тернопільського поета, перекладача, літературознавця редактора, кінематографіста 
Ярослава Гевка. 
 

355. Семеняк, В. Світ людини з надчутливим серцем [Текст] / В. Семеняк // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 25 верес. — С. 5 : фот. — (Життя, як воно 

є). 
У Тернопільській обласні філармонії відбувся творчий вечір заслуженого діяча мистецтв 
України Ореста Савки з нагоди 80-річчя митця та 60-річчя його творчої діяльності. 
 

356. .Смоляк, О. Символіка води у поезіях Ярослава Павуляка [Текст] / О. Смоляк // 

Літературний Тернопіль. — 2019. — № 1. — С. 130—137. — (Літературознавство). 
Про поетичний стиль поета з Тернопільщини Ярослава Павуляка. 
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357. Солонер, М. «У мистецтві нема законів, кожен митець творить їх сам!» [Текст] : 

[інтерв’ю зі скульптором і графіком Миколою Солонером] / [спілкувалися] 

Г. Федун, Є. Удін // Літературний Тернопіль. — 2019. — № 1. — С. 34—39 : фот., 

[4 стор. іл.] — (Скульптор номера). 

 

358. Три імені Тернопіль вписав у свою історію // Сільський господар плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 28 серп. — С. 10 : фот. кольор. 
На сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення про присвоєння звання 
«Почесний громадянин Тернополя» трьом тернополянам: артистові розмовного жанру 
Григорію Драпаку, громадській діячці Дарії Чубатій та поету-пісняру Сергієві Сірому 

(посмертно). 

 

359. Хомчук, І З лікаря в…письменники [Текст] / І. Хомчук // Ваше здоров’я. — 

6 верес. — С. 22—23 : фот. кольор. — (Лінія професії). 
Про відомого тернопільського хірурга та письменника детективного жанру Олексія 
Волкова. 
 

360. Циклиняк, Т. «Тернопіль — місто, яке треба покинути»: Тарас Циклиняк [Текст] : 

[інтерв’ю з тернопільським краєзнавцем, екскурсоводом, автором та упорядником 

серїї книжок про історію Тернополя Тарасом Циклиняком] / [розмовляла] 

О. Турчак // RIA плюс. — 2019. —11 вер. — С. 17 : фот. — (Інтерв’ю). 
 

 

361. Чубата, Д. Незборима сила слова [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2019. — 20 верес. — С. 5 : фот. — (Неперебутні).  
До 90-річчя від дня народження українського літературного критика, перекладача, поета, 
публіциста Івана Світличного. 

 

362. Юрса, Г. П’ятдесятий вересень Юрія Ліского [Текст] / Г. Юрса // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 25 верес. — С. 10 : фот. кольор. — 

(Ювілеї). 
З нагоди 50-річчя Юрія Ліского — громадсько-культурного діяча, просвітянина, 
керівника народного театрального колективу «Відгомін», лауреата багатьох 

регіональних та міжрегіональних конкурсів і фестивалів, уродженця с. Смиківці 
Тернопільського району. 
 

363. Янкевич, В. «Любовний роман написав на спір» [Текст] : [інтерв’ю з 
письменником-детективістом з Кременця Віктором Янкевичем] / [розмовляла] 

Л. Пуляєва // Високий замок. — 2019. — 27—29 верес. — С. 8 : фот. кольор — (Гість). 

 

364. Ярема, К. Залишаймо слід на землі [Текст] : до 80-річчя від дня народження Богдана 

Кусеня — педагога, художника, публіциста, громадського діяча, голови 

Тернопільського обласного літературно-просвітницького товариства ім. Богдана 

Лепкого / К. Ярема // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 

17 лип. — С. 7 : фот. 
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365. Ярема, К. Продовжувач добрих лепківських справ [Текст]: до 80-річчя від дня 

народження Богдана Кусеня — педагога, художника, публіциста, громадського 

діяча, голови Тернопільського обласного літературно-просвітницького товариства 

ім. Богдана Лепкого / К. Ярема // Вільне життя плюс. — 2019. — 19 лип. — С. 3 : 

фот. — (Ювілеї) ; Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 19 лип. — С. 3 : фот. — 

(Акценти). 
 

366. Фаєр, І. Життєпис митця, закодований у його слові [Текст] / І. Фаєр // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 10 : фот. кольор. — (Наші 
незабутні). 
З нагоди 70-річчя від дня народження Богдана Бастюка. 
 

До 90-річчя від дня народження Івана Гнатюка 

 

367. Татарський, С. Франкова земля — Гнатюкова земля [Текст] / 

С. Татарський  / Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 26 лип. — С. 4. — 

(Акценти). 
З нагоди 90-річчя від дня народження Івана Гнатюка. 
 

368. Проць, Л. Моя «Гнатюкіана» [Текст]: до 90-ліття Івана Гнатюка / Л. Проць // 

Українська літературна газета. — 2019. — 2 серп. — С. 13 : фот. — (Робітня). 
З нагоди 90-річчя від дня народження Івана Гнатюка. 
 

До 163-річчя від дня народження Івана Франка 

369. Бандурка, І. Незабутнє : оповідання [Текст] / І. Бандурка // Свобода плюс 
Тернопільщина. — 2019. — 30 серп. — С. 4 : іл. — (Неопалима купина). 
Про історію перебування Івана Франка у с. Яблуневі Гусятинського району. 

370. Кулик, В. Франко та Тернопільщина: 13 цікавих фактів [Текст] / В. Кулик // 

Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 28 серп. — С. 3. — (Історія нашого краю). 
 

371. Мичко, С. Слідами Каменяра : Франкові 163 роки в Тернополі і Нагуєвичах 

[Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 2019. — 28 серп. — С. 12. — (До дати). 
З нагоди 163-ї річниці від дня народження Івана Франка у Тернополі відбулася мистецька 
імпреза «Франкові сліди в Тернополі». 

 

372. Чемера, Г. Вікнянські стежки Івана Франка [Текст] / Г. Чемера // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 4 верес. — С. 7 : фот. 
Про історію перебування Івана Франка у с. Вікно Гусятинського району. 
 

373. Чистух, В. «Два образи в церкві завалівській» [Текст] / В. Чистух // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 20 верес. — С. 3 : фот. — (Про важливе). 

Про перебування Івана Франка в с. Завалові на Підгаєччині у 1883 році та його враження 
від двох образків із старовинного іконостасу місцевої церкви. 
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ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 

 

374. Безкоровайна, М. Вишиване захоплення отця Романа [Текст] / М. Безкоровайна // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 4 верес. — С. 12 : фот. кольор. 
Настоятель Храму Вознесіння Господнього з с. Настасова Тернопільського району отець 
Роман Габрилей вишиває ікони, чоловічі сорочки, жіночі блюзки та сукні. 
 

375. Безкоровайна, М. За що не візьметься — усе вдається [Текст] / М. Безкоровайна // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 14 серп. — С. 12 : фот. кольор. 
Про мистецтво казанші від ланівчанки Алли Ремезюк. 

 

376. Безкоровайна, М. Мистецтво з паперової лози [Текст] / М. Безкоровайна // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 11 верес. — С. 12 : фот. 

кольор. 
Галина Зарайчик з с. Оришківці Гусятинського району займається паперовим 

лозоплетінням. 

 

377. Безкоровайна, М. Оксанині дивотвори [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 3 лип. — С. 13 : фот. кольор.  
Про творчість майстрині зі Збаража Оксани Садової. 
 

378. Безкоровайна, М. Паперове задоволення [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 17 лип. — С. 12 : фот. кольор. 
Про творчість чортків’янина Віктора Дудяка — майстра з паперового моделювання, 
педагога. 

 

379. Вандзеляк, Г. Кременчанин Ярослав Єфремов створив мангал у вигляді… 

комбайну [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

31 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера). 
 

380. Вандзеляк, Г. Ляльки-мотанки, віночки і вишивані сорочки…[Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 верес. — С. 3 : 

фот. кольор. — (Захоплення). 
Про майстриню-вишивальницю з Тернополя Наталію Лазор. 

 

381. Вандзеляк, Г. Наталя Гуль вишиває, мов малює… [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 3 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення 

номера). 
Про творчість майстрині художньої вишивки Наталії Гуль зі Збаража. 
 

382. Жук, Г. Священний оберіг української нації [Текст]: [про українську вишивку] / 

Г. Жук // Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 21 серп. — С. 3 : фот. 

кольор. 

 

383. Золотнюк, А. Наперстки зі всього світу [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 11 верес. — С. 7 : фот. кольор. — (Хобі). 
Знана вишивальниця Наталія Грицишин із Теребовлі зібрала понад сто колекційних 

наперстків. 
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384. Золотнюк, А. Розмальовані пацьорки від тернополянки [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 7 лип. — С. 7 : фот. — (Хобі). 
Тернополянка Ліліана Антонів створює намиста-«венеційки». 

 

385. Коверко, О. Тернопіль на…ґердані! : Неля Чухрай творить прикраси з краєвидами 

рідного міста [Текст] / О. Коверко // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 

31 серп.—3 верес. С. [12] : фот. кольор. 
Про творчість майстрині народної творчості художнього бісероплетіння, тернополянки 

Нелі Чухрай. 

 

386. Тимчук, Л. Витвір мистецтва із… пучка соломи [Текст] / Л. Тимчук // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (Родинне 
перевесло). 
Про майстриню з соломоплетіння Софію Стрикулу з с. Білокриниця Кременецького 

району. 
 

387. Яремчук, С. … І найбільша лялька-мотанка [Текст] / С. Яремчук // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 лип. — С. 9 : фот. — (Фестивалі). 
Найбільшу ляльку-мотанку висотою до двох метрів презентувала на виставці 
«Тернопільських оберегів» більче-золотецька майстриня Катерина Бутовська. 
  

388. Якель, Р. Живий світ кераміки Уляни Шкром’юк [Текст] / Р. Якель // Свобода 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 7 серп. — С. 4. — (Творчість наших земляків). 
Про майстриню косівської мальованої кераміки, керівника творчих майстерень кераміки 

при Косівській регіональній організації НСХУ, уродженку с. Нагірянка Чортківського 

району Уляну Шкром’юк. 

 

*** 

389. Безкоровайна, М. Вишиванка для політв’язня [Текст] / М. Безкоровайна // 

Сільський господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 10 лип. — С. 12 : фот. 

кольор. — (Родинне перевесло). 
Майстрині з Борщівщини Уляна Яремій і Тетяна Дяківнич вишили сорочку для 
Володимира Балуха. 
 

390. Безкоровайна, М. Картини з насінин [Текст] / М. Безкоровайна // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 31 лип. — С. 12 : фот. кольор.  
Про творчість майстра з с. Королівка Борщівського району Романа Шиманського. 

 

391. Борщівська вишиванка для кремлівського політв’язня [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 17—23 лип. — С. 10 : фот. кольор. — (PEOPLE). 
Українець Володимир Балух, політв’язень Кремля, подякував майстриням з Борщова 
Тетяні Дяківнич та Уляні Яремій за вишиту для нього сорочку. 
 

392. Мадзій, І. Два кольори мої, два кольори [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2019. — 5 лип. — С. 3 : фот. — (Вишитий оберіг для політв’язня). 
Народні майстрині Тетяна Доківнич та Уляна Яремій з Борщівщини вишили «Сорочку 

надії» для Володимира Балуха — українського громадського активіста, в’язня Кремля.  
 

393. Мадзій, І. Політв’язень подякував борщівським майстриням [Текст] / І. Мадзій // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 12 лип. — С. 3 : фот. — (Вдячне слово). 

Володимир Балух подякував скала-подільським майстриням за вишиту сорочку. 
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394. «Малі міста — великі враження» [Текст] / В. Миськів // Свобода плюс 

Тернопільщина. — 2019. — 16 серп. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

Проекти Збаразької міської ради «Битва за Незалежність. Збараж 1649», Байковецької 
сільської ради «Створення музею-скансену черняхівської культури. Перші кроки» в 
с. Чернелів-Руський й Державного історико-архітектурного заповідника в м. Бережани 

«Бережани: загублена стежка Ференца Ракоці» — серед переможців конкурсу 

Міністерства культури України «Малі міста — великі враження». 

 

395. Решетило, І. Володимир Балух подякував за вишиванку /І. Решетило // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 17 лип. — С. 10 : фот. кольор. 
Український політв’язень у РФ Володимир Балух подякував у листі українській 

активістці в Латвії Тетяні Лазді, усім, хто допоміг йому виконати його мрію — отримати 

сорочку з борщівським візерунком.  

 

396. Самець, О. Сумки-веселунки від Юлії Тарасюк [Текст] / О. Самець // Наш день. — 

2019. — 11—17 верес. — С. 13 : фот. кольор. — (Люди). 

Майстриня з Тернополя Юлія Тарасюк створює незвичайні сумки-веселунки. 

 

397. Сивак, І. Майстриня вишивки Іванна Сивак: «Вишиванка — це спадок наших 

предків, магія та реальність» [Текст] : [інтерв’ю з майстринею вишивання, 

тернополянкою Іванною Сивак] / [розмовляла] С. Вершигора // Номер один. — 

2019. — 25 верес. — С. 14 : фот. кольор. — (Хобі). 
 

ІНШЕ 

 

398. Балюх, В. Більче-Золоте у престижній двадцятці [Текст] / В. Балюх // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 24 лип. — С. 3 : фот. кольор. 
Одне з найстаріших і найбільших сіл Борщівського району Більче-Золоте увійшло у 

список 20 найкращих ІV Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України — 2019». 

 

399. «Вікі любить пам’ятки» — допоможи ілюструвати Вікіпедію та виграй призи! 

[Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 16 серп. — С. 1 : фот.  

З 1 по 30 вересня триватиме щорічний міжнародний конкурс фотографій об’єктів 
культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки». 

 

400. Гугушвілі, Т. Літературний міст між Грузією та Україною [Текст] : [інтерв’ю з 
Тамтою Гугушвілі — грузинською журналісткою та перекладачкою, котра вже 

понад десять років живе в Тернополі] / [розмовляла] А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 5 лип. — С. 6. — (Розмова). 
 

401. Колеснік, Т. Бабусю, тепер твоя хата — музей [Текст]: тернополянка відновлює 
батьківську глиняну оселю / Т. Колеснік // Експрес. — 2019. — 8—15 серп. — 

С. 21. — (Тернопільські новини). 

У с. Дітківці Зборівського району тернополянка Марія Молодика збирає в батьківській 

хаті історичну спадщину про побут минулих поколінь, влаштовує фестивалі, виставки та 
майстер-класи. 
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402. Костишин, Л. Занурення у віру й науку  [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 11 верес.— С. 12. : фот, кольор — (Благодійність). 
У музейно-меморіальному комплексі ім. Патріарха Йосифа Сліпого «Рідна хата», за 
сприяння Релігійного товариства українців-католиків «Свята Софія» (США), вп’яте 
відбулася благодійна школа англійської мови для дітей та родин учасників АТО, 

переселенців, сиріт та семінаристів. 
 

403. Мадзій, І. Містичний пікнік від Марії Довгошиї [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 9 лип. — С. 2 : фот. — (У колі друзів). 
У Борщеві провели «Містичний літературний пікнік» за участю журналістки, 

письменниці Марії Довгошиї. 
 

404. «Містичний літературний пікнік» [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 9 серп. — С. 4. — (Неопалима купина). 

У Борщеві провели «Містичний літературний пікнік» за участю журналістки, 

письменниці Марії Довгошиї. 
 

405. Попович, В. Тернополянин ініціював випуск унікальної марки [Текст] / 

В. Попович // Номер один. — 2019. — 21 серп. — С. 2 : фот. — (Новини). 

З нагоди 50-річчя від часу освячення Папою Римським і Патріархом Йосифом Сліпим, 

тернопільський історик і філателіст Василь Штокало ініціював випуск марки «Собор 

Святої Софії в Римі», спецпогашення якої відбулося в Києві. 
 

406. Сагаль, О. З Бережан — до Відня! [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 11—17 верес. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 

Житловий смарт-проект, очолюваний уродженцем Бережан Ростиславом Бортником, 

номінований на найпрестижнішу архітектурну премію Австрії. 
  

407. Федорович, І. «Моделі у пелюшках» і наймиліша робота в сіті [Текст] : [інтерв’ю з 
ньюборн-фотографом, тернополянкою Іриною Федорович] / [розмовляла] 

О. Сагаль /// Нова Тернопільська газета. — 2019. — 11— 17 верес. — С. [12] : 

фот. кольор. 

 

408. Шот, М. Музей національної слави відкрили в Тернопільському коледжі [Текст] / 

М. Шот // Урядовий кур'єр. — 2019. — 31 серп. — С. 20. — (Вісті звідусіль). 
У Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола у Тернополі урочисто відкрили 

Музей національної слави. 

 

409. Якубова, Т. Атрибуція книжкових знаків на книгах Яна Снядецького [Текст]: за 

матер. Фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту 

книгознавства НБУВ ім. В. І. Вернадського / Т. Якубова // Вісник книжкової 
палати. — 2019. — № 6. — С. 44—47 : іл. — (Історичні розвідки). — Бібліогр. у кінці 
ст. 
У статті досліджено книги Я. Снядецького, який, будучи ректором Вільненського 

університету, сприяв становленню та розвиткові Кременецької гімназії (від 1819 р. — 

Кременецького ліцею) із фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій 

Інституту книгознавства НБУВ ім. В. І. Вернадського. 
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Заходи з відзначення Дня Державного прапора, 

 Дня Незалежності України й Дня міста в Тернополі 

 

410. Балюх, В. Сто ударів дзвона — сто ударів серця [Текст] / В. Балюх // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 28 серп. — С. 3 :фот. кольор. 
З нагоди Дня Незалежності України у Тернополі відбулися міжконфесійний молебень на 
вшанування пам’яті полеглих воїнів та акція «Дзвони, що об’єднують Україну». 

 

411. Вершигора, С. Святковий Тернопіль — з музикою і танцями, перегонами на воді і 
гастрономічними фестивалем [Текст] / С. Вершигора // Номер один. — 2019. — 

28 серп. — С. 14 : фот. кольор. — (Свято). 
Про відзначення Дня Незалежності та Дня міста у Тернополі. 
 

412. Готуємося до державних свят [Текст] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 

16 серп. — С. 1 : фот.  

Затверджено план заходів з нагоди Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці 
Незалежності України. 

 

413. День прапора та День Незалежності — основні заходи на Тернопільщині [Текст] : 

програма // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 23 серп. — С. 1. — (Акценти). 
 

414. Заходи з відзначення Дня Державного Прапора, 28-ої річниці Дня міста Тернопіль 

[Текст]// Нова Тернопільська газета. — 2019. — 21—27 серп. — С. 3, 6—7 : фот. — 

(Panorama). 

 

415. Калачик, Ю. Свято… з вогником! [Текст]: шестиденний святковий марафон у 

Тернополі: із фаєр-шоу, підйомами на кулі і навіть… рок-оркестром! / 

Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 21—27 серп. — С. 6—7 : 

фот. — (Panorama). 

 

416. Концерти, вечірки, мистецькі батли і польоти на кулях: що не пропустити у 

Тернополі на свята? [Текст] // Номер один. — 2019. — 21 серп. — С. 4 : фот. — 

(Новини). 

 

417. Макух, Г. Незалежність у кожному з нас [Текст] / Г. Макух // Сільський господар 

плюс Тернопільщина. — 2019. — 28 серп. — С. [1] : фот. кольор. 
Про відзначення Дня Незалежності на Тернопільщині 

 

418. Рикун, У. Свято усіх поколінь [Текст] / У. Рикун // Свобода плюс Тернопільщина. — 

2019. — 28 серп. — С. 3 : фот. — (…За її волю!). 
23 серпня працівники музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини спільно 

з добровольцями-учасниками бойових дій на Донбасі прикрасили двір історико-

меморіального музею політичних в’язнів державним прапором України завдовжки понад 

50 метрів. 
 

  



53 

 

419. Свято BEZ ОБМЕЖЕНЬ [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

28 серп.— 3  верес. — С. 3 : фот. кольор. — (PODIYA). 

З нагоди Дня Незалежності 24 серпня у Тернополі відбувся святковий концерт за участю 

гуртів «Perfect boys band», «BEZ ОБМЕЖЕНЬ», а також Володимира Трача та Андрія 
Підлужного. 

 

420. Смик, О. Тернопіль у повній «бойовій» готовності та гучно обіцяє відсвяткувати 

свій день [Текст] / О. Смик // Номер один. — 2019. — 21 серп. — С. 5 : фот. — 

(Актуально). 
 

421. Тимчук, Л. «Україна рідна мов калини цвіт» [Текст] / Л. Тимчук // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 28 серп. — С. [1] : фот. кольор. 
24 серпня у Бучачі відбулися святкові заходи з нагоди 28-ї річниці Незалежності України. 

 

422. Турчак, О. У центрі міста «горіла» школа, було чутно постріли та зібрались сотні 
тернополян [Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 4 верес. — С. 16 : фот. 

кольор. — (МІСТО). 
З нагоди Дня міста у Тернополі 28 серпня відбулася відкрита театралізована екскурсія 
«Тарнополь: вже або ніколи…». 

 

423. У Тернополі урочисто підняли національний стяг [Текст] // Наш день — 2019. — 

28 серп.—3 верес. — С. 3 : фот. кольор — (Суспільство). 
Про відзначення Дня Державного Прапора України на Театральному майдані Тернополя. 
 

424. Шкула, А. Кого із тернополян нагородять відзнаками до Дня міста [Текст] / 

А. Шкула // Ria плюс. — 2019. — 21 серп. — С. 10 : фот. — (Місто). 
 

425. Як у Тернополі святкуватимуть День Незалежності та День міста [Текст] // 

Ria плюс. — 2019. — 21 серп. — С. 15 : фот. — (Свято). 

Тернопільська Алея зірок 
 

426. Ізидор Доскоч, Андрій Пушкар, Ігор Пелих… [Текст]: на тернопільській «Алеї 
зірок» з’являться нові імена // Наш день. — 2019. — 14—20 серп. — С. 2 : 

фот. кольор. — (Люди). 
Новими зірками на Алеї зірок вшанують 30-річчя товариства «Вертеп» та імена Ігоря 
Пелиха, Андрія Пушкаря та Ізидора Доскоча. 
 

427. Миколайчук, Н. На алеї запалають нові зірки [Текст] / Н. Миколайчук // Голос 

України. — 2019. — 7 серп. — С. 7 : фот. — (Новини). 
Новими зірками на Алеї зірок вшанують 30-річчя товариства «Вертеп» та імена Ігоря 
Пелиха, Андрія Пушкаря та Ізидора Доскоча.  
 

428. На Алеї стане більше зірок [Текст]: [новими зірками на Алеї зірок вшанують 

30-річчя товариства «Вертеп» та імена Ігоря Пелиха, Андрія Пушкаря та Ізидора 

Доскоча] // Свобода плюс Тернопільщина. — 2019. — 2 серп. — С. 4. — (Неопалима 

купина). 
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429. Садовська, Г. Диригент, спортсмен і «класний чувак» [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 4 серп. — С. 7 : фот. кольор. — (Поповнення на Алеї 
зірок). 

У День міста на Алеї зірок у Тернополі з’явилося чотири зірки: іменні — Ізидора 
Доскоча, Андрія Пушкаря та Ігоря Пелиха, а також Тернопільського міського товариства 
«Вертеп» (з нагоди 30-річчя від часу заснування). 
 

430. Соломія Пелих: «Тато був дуже класним чуваком…» [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 4—10 верес. — С. 6 : фот. — (KULTURA). 
У День міста на Алеї зірок у Тернополі з’явилося чотири зірки: іменні — Ізидора 
Доскоча, Андрія Пушкаря та Ігоря Пелиха, а також Тернопільського міського товариства 
«Вертеп» (з нагоди 30-річчя від часу заснування). 

 

431. Томчишин, Ю. Люди, що варті зірки [Текст]: на тернопільській Алеї зірок 

з’являться нові відзнаки / Ю. Томчишин // Експрес. — 2019. — 8—15 серп. — 

С. [1]. — (Тернопільські новини). 

Новими зірками на Алеї зірок вшанують 30-річчя товариства «Вертеп» та імена Ігоря 
Пелиха, Андрія Пушкаря та Ізидора Доскоча. 
 

432. «Файному місту» — святкування, Алеї — зірок [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 14—20 серп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

 

Друк. Огляди. Презентації 

 

433. Війтик, Ю. «Гомін віків» про духовні скарби [Текст] / Ю. Війтик // Сільський 

господар плюс Тернопільщина. — 2019. — 18 верес. — С. 7 : фот. — (Репрезентації). 
Вийшов друком четвертий випуск науково-краєзнавчого літописного збірника 
Заліщанщини «Гомін віків». 

 

434. Вовчанська, В. Головне — то мелодія [Текст] / В. Вовчанська // Вільне життя 
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