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Від укладача 

 

Бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини: 2012 рік» 

є сьомим із серії щорічних покажчиків «Культура Тернопільщини». 

Він складений на основі щотижневої «Інформації з питань культури 

та мистецтва (cторінками періодики)» за 2012 рік. Також використано 

матеріали із всесвітньої мережі Інтернет та бібліографічні джерела, що 

відображають поточну інформацію розвитку галузі культури в регіоні.  

Покажчик містить інформацію із загальних питань культури, 

регіональної культурної політики, правових та економічних аспектів, 

впровадження нових форм і методів роботи з популяризації культурних 

цінностей краю, а також інформацію про роботу закладів та установ 

культури Тернопілля. 

Мета покажчика дати можливість керівним органам влади та 

керівникам установ оцінити стан висвітлення роботи закладів культури у 

засобах масової інформації та створити систематизовану базу даних статей 

про культуру у центральній та обласній пресі з наступним розміщенням 

на сайті бібліотеки за адресою www.library.te.ua. 

Матеріали покажчика подано в 15 розділах. У межах розділів 

згруповано за абеткою авторів і назв. 

Допоміжний апарат посібника складають «Іменний покажчик» і «Зміст».  

До покажчика додано перелік опрацьованих періодичних видань. 

Покажчик розрахований на спеціалістів галузі, викладачів і студентів 

навчальних закладів культури, громадськість. 

Електронний варіант покажчика розміщено на сайті Тернопільської 

обласної універсальної наукової бібліотеки у розділі «Видання бібліотеки» 

(www.library.te.ua). 

Свої зауваження і пропозиції щодо покажчика можна надсилати за 

адресою admin@library.te.ua.  
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Присудження премій у галузі культури 
1. Відзначено переможців обласних премій у галузі культури [за підсумками 

2011 року] [Текст] // Свобода. — 2012. — 4 трав.— С. 3. — (Вітаємо).  
Подано перелік переможців конкурсу в дев’яти номінаціях. 

 

2. Роздали «культурні» премії [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 
23—29 трав.— С. 6 : фотогр.  
Про присвоєння обласних премій у галузі культури за 2011 рік. 

 

*** 

3. Ваврин, А. Відомі лауреати літературно-мистецької премії імені Братів 
Лепких [Текст] / А. Ваврин // Місто. — 2012. — 18 січ. — С. 8 : фотогр.  
Серед лауреатів премії — головний режисер Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Олег Мосійчук за постановку вистави 
«Мазепа» (за творами Богдана Лепкого).  

 

4. Ліберний, О. Нові лауреати премії братів Лепких [Текст] / О. Ліберний; 
фотогр. І. Пшоняка // Свобода. — 2012. — 25 січ. — С. 5 : фотогр. —(Урочини). 
Про 20-річний ювілей громадської ради із вручення літературно-мистецької премії імені братів 
Богдана та Левка Лепких, а також цьогорічних лауреатів.  

 

5. Ліберний, О. Нові лауреати премії імені Братів Лепких [Текст] / О. Ліберний // 
Літературний Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 4 : фотогр. — (Урочини).  
Про творчість нових лауреатів та церемонію вручення премії. 

 

6. Лівінський, О. Вшанували лауреатів премії імені братів Богдана та Левка 
Лепких [Текст] / О. Лівінський; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 
2012. — 25 січ. — С. 8 : фотогр.  

 

7. Михайлюк, М. Лепківські нагороди вручено [Текст] / М. Михайлюк; фотогр. 
В. Хацаюка // Вільне життя плюс. — 2012. — 25 січ. — С.7 : фотогр. — (Вітаємо !).  
Про нових володарів лепківських нагород.  

 

8. Троє достойних із 20-ти [Текст] // Нова Тернопільська газета.— 2012. — 25 — 
31 січ.— С. 5.  
У Тернополі відбулося вручення літературно-мистецької премії імені братів Богдана та Левка 
Лепких.  

 

9. Уніят, В. Лауреати премії ім. Братів Лепких [Текст] / В. Уніят // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 20 січ. — С. 6. — (Відзнаки).  
Про лауреатів премії за 2011 рік, серед яких народний артист України, головний режисер 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 
Олег Мосійчук (за постановку вистави «Мазепа» за творами Б. Лепкого).  
 

10. Уніят, В. Лауреати премії ім. Братів Лепких за 2011 рік [Текст] / В. Уніят // 
Літературна Україна. — 2012. — 19 січ. — С. 6.  
_______________ 

Див. також № 69 
*** 

11. Літературні премії журналу «Літературний Тернопіль» [за 2011 рік] 
[Текст] // Літературна Україна. — 2012. — 5 січ. — С. 5. — (Відзнаки). 
  

12. Мельничук, Б. Премії журналу «Літературний Тернопіль» [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2012. — 26 груд. — С. 6. — (Відзнаки).  
Про вшанування нових лауреатів премій журналу «Літературний Тернопіль».  
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*** 

13. Лауреати конкурсу «Людина року — 2012» на Тернопіллі [Текст] // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 28 груд. — С.1.— (Вітаємо!). 
Серед лауреатів конкурсу є й працівники культури.  

 

14. Назвали лауреатів обласної премії «Людина року — 2011» [Текст] : щорічне 
вручення почесних відзнак традиційно провели у Тернопільському замку // 
Свобода. — 2012. — 22 лют. — С. 3 : фотогр. — (Гордість краю). 
Цього року серед десяти найкращих є й культурно-мистецькі діячі.  

 

15. Садовська, Г. Хоч ніхто не кидався на амбразури [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 17 лют. — С. 6 : фотогр.  
Уже водинадцяте громадськість міста вшановувала лауреатів конкурсу «Людина року». Серед 
нагороджених є й працівники культури.  
 

Організація та управління в галузі культури 
Економіка культури 

16. Новосядлий, Б. Заборгованість зарплати чи бомба сповільненої дії [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2012. — 5 груд. — С. 4. – (Тривожна тема). 
Виступ начальника управління культури ОДА Г. П. Шергея на спільному засідання президії 
обласних організацій профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, 
державних установ, соціальної сфери з єдиним порядком денним: «Про стан оплати праці 
працівників бюджетної сфери». 

 

17. Новосядлий Б. Чи запрацюють програми без грошей [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2012. — 30 берез. — С. 2 : фотогр. — (Із сесії обласної 
ради). 
Виступ начальника управління культури ОДА Г. Шергея на 43-й сесії Тернопільської облради 
з питаннями «Програми поліпшення кінообслуговування населення в області на 2012-2016 рр.» 
та затвердження цієї програми. 
_______________ 

Див. також № 414, 1015 
 

Матеріально-технічна база закладів культури 
18. Чорна, О. Із 60 клубів постійно опалюють у 10, а з 62 бібліотек — тільки у 17 

[Текст] / О. Чорна // Свобода. — 2012. — 5 жовт. — С. 2 : фотогр. — (Пульс).  
Про стан підготовки закладів культури Збаражчини до зими.  

 

19. Чорна, О. Медзаклади та об’єкти АПК грітимуться, а культура — частково 
[Текст] / О. Чорна // Свобода. — 2012. — 12 жовт. — С. 2. — (Пульс).  
Про підготовку до осінньо-зимового періоду закладів культури, зокрема бібліотек, у Шумському 
районі.  
_______________ 

Див. також № 88, 93—98, 543, 547, 586, 587, 589, 593, 1005 
Бібліотеки 

20. Вилегжаніна, Т. Мобільний комплекс інформаційно-бібліотечного 
обслуговування [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — 
С. 4—5. — (Колонка головного редактора).  
Розглядається проблема нестаціонарного бібліотечного обслуговування з точки зору 
українських реалій. Згадується Тернопільська область як лідер з охоплення населення 
бібліотечним обслуговуванням. 
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21. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / 
підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — №4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [7 червня бібліотеки Тернополя отримали 
подарунок — збірник «Сотниківна» від його укладача й автора Надії Білик]. 
 

22. Краснобаев, А. Бібліотекарів навчатимуть Інтернету [Текст] / 
А. Краснобаев // 20 хвилин. — 2012. — 21—22 берез. — С. [4]. 
Директор програми модернізації українських бібліотек Матей Новак розповідає про реалізацію 
проекту в Тернополі. 

 

23. Левицька, Л. Класиків читатимуть мовою оригіналу? [Текст] Л. Левицька // 
Голос України. — 2012. — 6 берез. — С. 13 : фотогр. 
Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до посольств десяти країн (Австрії, 
Великобританії, Італії, Іспанії, Канади, Німеччини, Польщі, США, Франції та Японії) 
з проханням посприяти у поповненні бібліотечного фонду книгами мовою оригіналу.  

 

24. Огородник, Н. Путівник — про історію краю [Текст] / Н. Огородник // 
20 хвилин. — 2012. — 13—14 січ. — С. 4 : фотогр.  
Унікальне видання — «Державний архів Тернопільської області: путівник» передадуть до 
бібліотек міста.  
_______________ 

Див. також № 797 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека  
25. Україна. Президент. (2009 — ; В. Ф. Янукович ). Про відзначення 

державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек [Текст] : 
Указ Президента України від 29 вересня 2012 року № 565/2012 // Бібліотечна 
планета. — 2012. — № 4. — С. 37. — (Офіційні документи). 
Почесне звання «Заслужений працівник культури України» отримав і директор Тернопільської 
ОУНБ Василь Іванович Вітенко.  

*** 
26. Білянська, Н. Світоч української духовності [Текст] / Н. Білянська // Божий 

сіяч. — 2012. — № 3 (берез.). — С. 2.  
У Тернопільській ОУНБ відбулися духовні читання «Світоч української духовності» до 120-ї 
річниці від дня народження Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого. 

 

27. Бучко, О. Навчать іспанської мови безкоштовно [Текст] / О. Бучко // 
20 хвилин. — 2012. — 17—18 верес. — С. 4.  
Декада відкритих дверей у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
проходитиме з 18 до 28 вересня. Окрім заходів на користувачів бібліотеки чекають безкоштовні 
курси вивчення іспанської мови.  

 

28. Вітенко, В. Книгозбірня працює і в неділю [Текст] / В. Вітенко // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 17 лют. — С. 8. — (Коротко).  
Про перехід Тернопільської ОУНБ на шестиденний робочий тиждень.  
 

29. Вітер, В. Бібліотека відкриває двері [Текст] / В. Вітер // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 14 верес. — С. 3. — (Коротко).  
З 18 до 28 вересня в Тернопільській ОУНБ триватиме Декада відкритих дверей, приурочена 
Всеукраїнському дню бібліотек.  
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30. Гідна шани та любові [Текст] // Соломія. — 2012. — № 3 (лип.—верес.). — 
С. 1. — Зі змісту: [19 вересня в Тернопільській ОУНБ була представлена 
літературно-музична композиція «Сонет для Соломії» у виконанні студентів та 
викладачів Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької]. 
Про заходи, приурочені 140-річчю від дня народження Соломії Крушельницької, в закладах 
культури області. 

 

31. Гончарук, О. Бібліотека — це не тільки книги [Текст] / О. Гончарук // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 21 груд. — С. 3. — (Нове).  
Про роботу центру «Вікно в Америку», що діє у відділі літератури іноземними мовами 
Тернопільської ОУНБ.  
 

32. Горлиця, О. Український Паваротті [Текст] / О. Горлиця; фотогр. 
І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 15 лют. — С. 8 : фотогр.  
Про директора обласної філармонії та презентацію нової книги про нього в Тернопільській ОУНБ.  
 

33. Давиденко, Т. «Душа, обернена до пісні» [Текст] / Т. Давиденко // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 28 верес. — С. 8. — (Ювілеї). 
З нагоди 140-річчя від дня народження видатної оперної співачки, нашої землячки Соломії 
Крушельницької в Тернопільській ОУНБ відбувся літературно-мистецький вечір «Душа, 
обернена до пісні».  
 

34. Данилків, І. «Критик повинен мати відвагу казати не тільки про приємні 
речі...» [Текст] / І. Данилків // Свобода. — 2012. — 16 берез. — С. 8 : фотогр. — 
(Варто прочитати).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч із відомою письменницею, літературним критиком, 
музикантом і журналістом Тетяною Дігай. Вона презентувала свою нову книгу «Післямова: 
літературна критика».  

 

35. Датівник — 2012 [Текст] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 2. — 
С. 150 : фотогр. — (Поличка бібліофіла). 
Про бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 
2012 рік», підготовлений фахівцями відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 
Тернопільської ОУНБ. 

 

36. Дворська, Л. І буде жити пісня поміж нас [Текст] / Л. Дворська // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 28 верес. — С. 5. — (30 вересня — Всеукраїнський день 
бібліотек). — Зі змісту: [про роботу відділу абонементу Тернопільської ОУНБ 
розповіла його завідувачка Т.П. Ковалькова]. 
Про особливості роботи тернопільських бібліотек.  

 

37. Дворська, Л. Музика, поезія і проза злилися воєдино на творчій зустрічі 
з Євгеном Зозуляком [у Тернопільській ОУНБ] [Текст] / Л. Дворська // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 28 верес. — С. 6. — (Творчий вечір). 

 

38. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2012 р.] / 
підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — 
С. 152—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: [28 березня в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбувся вечір пам’яті поета-дисидента, лауреата Національної премії України ім. 
Т. Г. Шевченка Степана Сапеляка]; [25 квітня відбулася презентація збірки 
інтимної лірики поетів Тернопілля «Цілунок троянди»]. 
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39. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / 
підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі 
часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [30 травня в обласній універсальній 
науковій бібліотеці письменниця зі Зборова Леся Білик репрезентувала свої 
романи «Душі в екзилі» та «Сьоме небо леді Арс»]; [протягом травня-серпня у 
читальному залі Тернопільської ОУНБ — виставка екслібрисів заслуженого 
художника України Я. Омеляна»]; [12 липня в Тернопільській ОУНБ відбулася 
презентація роману Марії Лавренюк і Сергія Синюка «Де скарб твій »]. 
 

 

40. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень—листопад 
2011 р.] / підгот. : Є. Безкоровайний та ін. // Літературний Тернопіль. — 2012. — 
№ 1. — С. 153—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [21 вересня у рамках підготовки до Всеукраїнського дня 
бібліотек у затишній залі обласної універсальної наукової книгозбірні йшлося про 
нову книжку почесних краєзнавців України, співтворців «Тернопільського 
Енциклопедичного Словника» Богдана Мельничука та Віктора Уніята «Іван 
Франко і Тернопільщина»]; [16 листопада проведено краєзнавчі читання «Мирон 
Кордуба зблизька»].  

 

41. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад—грудень 
2011 р. ; січень—лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 154—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі 
часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [25 січня 2012 року Тернопільська обласна 
універсальна наукова бібліотека зібрала шанувальників таланту народного 
артиста України Ярослава Лемішки на презентацію книги про нього «Піснею 
покликаний»] ; [2 лютого працівники відділу краєзнавчої літератури та 
бібліографії запросили шанувальників журналу «Літературний Тернопіль» із 
нагоди виходу його 50-го числа] ; [16 лютого з нагоди 120-річчя від дня 
народження Патріарха Йосифа Сліпого відбулися громадські читання].  
 

42. Дзісяк, Я. День поезії з Олександром Смиком [Текст] / Я. Дзісяк // 
Чортківський вісник. — 2012. — 30 берез. — С. 3 : фотогр. 
21 березня, у Міжнародний день поезії, в Тернопільській обласній універсальній науковій 
бібліотеці відбулася творча зустріч з Олександром Смиком — поетом, бардом, композитором, 
драматургом, лауреатом премій ім. В. Стуса та Братів Лепких.  
 

43. Дригайло, С. Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних 
бібліотеках України [Текст] / С. Дригайло // Вісник Книжкової палати. — 2012. — 
№ 8. — С. 21—25. — Бібліогр.: 16 назв. 
У статті розкрито значення газетних фондів бібліотек у житті суспільства, особливості їх 
формування, організації, збереження, реклами, використання, впровадження інформаційних 
технологій в бібліотеках, де проводилось дослідження. Є дані й по Тернопільській ОУНБ. 
 

44. Журавлюк, В. Екологічні проблеми природокористування [Текст] / 
В. Журавлюк // Подільське слово. — 2012. — 16 листоп. — С. 10. — (Факт 
і коментар).  
Про книжкову виставку, присвячену екологічним проблемам природокористування, у відділі 
сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ, розповідає бібліотекар відділу 
Валентина Журавлюк. 
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45. Журавлюк, В. Зарадить вакцинація [Текст] / В. Журавлюк // Подільське 
слово. — 2012. — 23 берез. — С. 7. 
Про книжкову виставку, присвячену темі небезпеки захворювання на сказ, у відділі 
сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ. 

 

46. Журавлюк, В. Органічне землеробство [Текст] / В. Журавлюк // Подільське 
слово. — 2012. — 2 берез. — С. 10.  
Про виставку літератури на тему «Органічне землеробство» у відділі сільськогосподарської 
літератури Тернопільської ОУНБ розповідає бібліотекар Валентина Журавлюк.  

 

47. Журавлюк, В. Рибна галузь: основні тенденції [Текст] / В. Журавлюк // 
Подільське слово. — 2012. — 24 серп. — С. 3. — (Це важливо).  
Про книжкову виставку, присвячену Дню працівників рибного господарства, у відділі 
сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ.  

 

48. [З 1 лютого Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
перейшла на шестиденний робочий тиждень…] [Текст] : [оголошення] // 
Свобода. — 2012. — 22 лют. — С. 2.  
 

49. Запрошує Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека [Текст] // 
Свобода. — 2012. — 14 верес. — С. 5.  
Програма Декади відкритих дверей у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці.  

 

50. Захарчук, Д. Віце-консул Посольства США в Україні розповів про «Зелену 
карту» [Текст] / Д. Захарчук ; фотогр. автора // Свобода. — 2012. — 18 квіт. — С. 4 : 
фотогр. — (Актуально). 
У Тернопільській ОУНБ відбулась зустріч з віце-консулом Посольства США в Україні Вільямом 
Хамнікі, який розповів про особливості еміграційної лотереї «Грін-кард», програми навчання та 
обміну студентами.  

 

51. Земанський, І. В обласному архіві презентували путівник [Текст] / 
І. Земанський // Місто. — 2012. — 4 січ. — С. 2 : фотогр.  
Про презентацію путівника, авторів-упорядників та тих, хто прийшов привітати тернопільських 
архівістів. Серед присутніх був і директор Тернопільської ОУНБ Василь Вітенко.  

 

52. Золотнюк, А. Битви навколо історії [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 27 квіт.— С. 6 : фотогр. — (Репрезентації).  
Про презентацію посібника «Історія України» завідувача кафедри гуманітарних дисциплін 
Львівського державного університету фізичної культури Олега Полянського в Тернопільській 
ОУНБ. 
 

53. Золотнюк, А. Життя із кулею в грудях [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 2 берез. — С. 5. — (У пам’ять про Леся Курбаса).  
Про вечір-портрет «Режисер майбутнього», присвячений 125-річчю від дня народження Леся 
Курбаса, в Тернопільській ОУНБ.  

 

54. Золотнюк, А. Книга кохання [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2012. — 27 квіт.— С. 8. — (Коротко).  
Поетичну збірку, до якої ввійшли твори 77 сучасних поетів з Тернопільщини, репрезентували 
в Тернопільській ОУНБ. 

 

55. Золотнюк, А. Найкраще з літератури та живопису краю [Текст] : 50-ий 
номер журналу «Літературний Тернопіль» репрезентували днями в обласній 
універсальній науковій бібліотеці / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 
8 лют. — С. 3 — (Щойно з друку). 
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56. Золотнюк, А. Суниці для Патріарха [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 24 лют. — С. 3. — ( Постаті ).  
Чимало цікавого дізналися всі, хто зібрався в читальному залі Тернопільської ОУНБ. Саме там, 
під егідою відділу міського абонементу, відбулися читання «Світоч української духовності», 
присвячені патріарху Йосифові Сліпому.  

 

57. Іванків, М. Лідія Пустовідко: співпричетність часу та долі [Текст] / 
М. Іванків // Бібліотечна планета. — 2012. — № 2. — С. 38 : фотогр. — (Ювілеї та 
ювіляри).  
Про діяльність бібліотекознавця, бібліотекаря-бібліографа, з іменем якої пов’язано становлення 
бібліотечної справи на Тернопіллі, Лідію Федорівну Пустовідко. До 90-річчя від дня 
народження.  

 

58. Карпенко, Ю. Про Підгайці — на 800 сторінках! [Текст] / Ю. Карпенко // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 3—9 жовт. — С. 9. 
У переддень Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській ОУНБ відбулася презентація 
науково-краєзнавчого збірника «Підгайці та Підгаєччина», присвяченого 20-річчю відновлення 
Підгаєцького району. 

 

59. Ковалькова, Т. П. Не всі люблять читати електронні книги [Текст] : 
[інтерв’ю із завідувачкою відділу міського абонементу Тернопільської ОУНБ 
Тетяною Ковальковою] / спілкувався І. Мельник // Вільне життя плюс. — 2012. — 
7 груд. — С. 6. — (З життя бібліотеки).  
Про проблеми читання, комп’ютеризацію бібліотек та заходи, які приваблюють молодих людей 
до бібліотеки.  
 

60. Коляда, А. 77 поетів про любов… [Текст] / А. Коляда // Свобода. — 2012. — 
11 трав. — С. 8 : фотогр. — (Доторкнутися словом). 
У Тернопільській ОУНБ презентували книгу «Цілунок троянди». До неї увійшли вірші про 
кохання 77 місцевих авторів. 
 

61. Кондра, С. «Душі в екзилі», або Невигадана історія про заробітчанство 
[Текст] / С. Кондра // Свобода. — 2012. — 15 черв.— С. 8. — (Варто прочитати).  
У Тернопільській ОУНБ відбулась творча зустріч із подружжям письменників зі Зборова Лесею 
та Леонідом Біликами, під час якої презентували роман «Душі в екзилі». 
 

62. Коропецька, У. Про культуру — найголовніше з усіх видань [Текст] / 
У. Коропецька, Б. Мельничук // Свобода. — 2012. — 19 жовт. — С. 8 : фотогр. — 
(Щойно з друку). 
Огляд шостого випуску бібліографічного покажчика «Культура Тернопільщини: 2011 рік», 
підготовленого спеціалістами відділу інформації Тернопільської ОУНБ. 

 
 

63. Красуляк, І. Поверніть книжки! [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 2012. — 
20—27 верес. — С. 14. 
У Тернопільській ОУНБ в рамках Декади відкритих дверей проходить акція «Пробачимо 
боржникам», яка дає можливість повернути заборговані видання без сплати пені.  

 

64. Крещик, Н. Ще більше про Острозьку академію [Текст] / Н. Крещик // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 10 лют. — С.1. — (Зустрічі).  
Зустріч із доктором філософських наук, проректором Національного університету «Острозька 
академія» Петром Кралюком відбулася в читальному залі Тернопільської ОУНБ.  
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65. Левіт, О. Вісті коротко [Текст] / О. Левіт // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
11 квіт. — С. 3. — Зі змісту: [12 квітня Тернопіль відвідає Консул Сполучених 
Штатів Америки. Зустріч з ним відбудеться в Тернопільській обласній 
універсальній науковій бібліотеці].  

 

66. Ліберний, О. Архівний путівник — до послуг краєзнавців, істориків… 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода — 2012. — 4 січ. — С. 6. — (Нововидання). 
У ДАТО відбулася презентація нового путівника, в обговоренні якого взяв участь і директор 
Тернопільської ОУНБ Василь Вітенко. 

 

67. Ліберний, О. Йосиф Сліпий — великий подвижник Української церкви 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2012. — 24 лют. — С. 2. — (Громадські 
читання).  
У Тернопільській ОУНБ з нагоди 120-річчя від дня народження Йосифа Сліпого відбулися 
громадські читання, в яких взяли участь представники духівництва, рідні патріарха та 
працівники книгозбірні.  
 

68. Ліберний, О. Нововидання Степана Колодницького [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 12 жовт. — С. 10. — (На книжкову полицю). 
Презентація краєзнавчого збірника підгайчанина Степана Колодницького «Підгайці та 
Підгаєччина» в Тернопільській ОУНБ стала помітною подією для шанувальників історії та 
сьогодення цього містечка.  

 

69. Ліберний, О. Побачив світ п’ятдесятий номер журналу «Літературний 
Тернопіль» [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2012. — 17 лют. — С. 5 : фотогр. — 
(Ювілеї).  
З нагоди виходу у світ 50-го номера літературно-мистецького, громадсько-політичного журналу 
«Літературний Тернопіль» в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася зустріч із 
творцями журналу, письменниками, художниками, лауреатами премії ім. братів Богдана та 
Левка Лепких під назвою «Творчі роздуми з журналом «Літературний Тернопіль».  

 

70. Лісовська, Н. «Не вірте, що поезія — слова…» [Текст] : цей рядок із вірша 
тернопільського поета, драматурга, композитора і барда Олександра Смика дав 
назву традиційним щорічним поетичним читанням, присвяченим Всесвітньому 
дню поезії / Н. Лісовська // Свобода. — 2012. — 28 берез. — С. 3 : фотогр. — 
(Доторкнутися до прекрасного). 
Поетичні читання, гостем яких був Олександр Смик, відбулися в Тернопільській ОУНБ.  
 

71. Мала, С. Фільми англійською покажуть без перекладу [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 2 квіт. — С. 6 : фотогр.  
Удосконалити свої знання з англійської мови та покращити їх сприйняття допоможе перегляд 
англомовних фільмів у Тернопільській ОУНБ.  

 

72. Михайленко, М. Майже все про великого Леся [Текст] / М. Михайленко // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 6. — (Репрезентації). 
Про презентацію бібліографічного покажчика «Лесь Курбас: «Поворот до історії і до самих 
себе» в Тернопільській ОУНБ.  
 

 

73. Моліцька, Г. Дорога до себе… [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя плюс. — 
2012. — 23 листоп. — С. 6. — (Зустрічі).  
Працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ запросили всіх 
бажаючих на презентацію книги Богдана Мельничука «Дорога до себе».  
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74. Моліцька, Г. Шана геніальному Лесеві [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 7 листоп. — С. 6. — (Книжкові новинки). 
Про новий бібліографічний покажчик «Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих себе», 
присвячений 125-річчю від дня народження видатного діяча української культури, театрального 
режисера-новатора, актора, нашого земляка Леся Курбаса, підготовлений спеціалістами 
Тернопільської ОУНБ. 
 

75. Моліцька, Г. Що закарбовано в слові [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 20 лип. — С. 7. — (На книжкову полицю).  
Огляд бібліографічного покажчика «Культура Тернопільщини: рік 2011», виданого обласною 
універсальною науковою бібліотекою.  

 

76. Николишин, С. Бібліотека сьогодення [Текст] / С. Николишин // Воля. — 
2012. — 24 жовт. — С. 2.  
Про зустріч директорів обласних бібліотек зі студентами Теребовлянського вищого училища 
культури. Про основні напрями діяльності бібліотек області, оснащення їх комп’ютерною 
технікою, інтернет-ресурси розповіла заступник директора з наукової роботи та інформатизації 
Тернопільської ОУНБ Олександра Ліскова. 
 

 

77. Ониськів, М. Датівник — 2012 [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 
2012. — 20 січ. — С. 5 : фотогр. — (Зверніть увагу).  
Про бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 
2012 рік», підготовлений працівниками відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 
Тернопільської ОУНБ. 

 

78. Ониськів, М. «Книга ця тепла, глибока і людська» [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 5 жовтня. — С. 6.  
Про презентацію книги «Підгайці та Підгаєччина» у Тернопільській ОУНБ. 

 

79. Осадчук, Л. Тернопіль відкриває таланти молодих режисерів [Текст] / 
Л. Осадчук // День. — 2012. — 5 груд. — С. 10.  
Про Х Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 8 грудня в рамках 
фестивалю в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка представлять бібліографічний покажчик «Лесь Курбас: «Поворот до Європи 
і до самих себе», підготовлений спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 
 

80. Осуховська, С. Подарунок Маестро [Текст] / С. Осуховська // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 13 квіт. — С. 3. — (Коротко).  
Директор обласної філармонії, народний артист України Ярослав Лемішка подарував 
Тернопільській ОУНБ та бібліотекам області книгу «Покликаний піснею», що вийшла з нагоди 
його ювілею.  

 

81. Пайонк, М. Дорога до себе [Текст] / М. Пайонк // Свобода. — 2012. — 
9 листоп. — С. 8. — (На книжкову полицю). 
Під такою назвою в Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги нашого знаного земляка, 
письменника, заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука.  
 

82. Попович, Ж. «Березольська» посмішка «людини-сонця» [Текст] : рік 
Курбаса митця політики не помічають, а згадують лише митці / Ж. Попович // 
Номер один. — 2012. — 10 жовт. — С. [15] : фотогр. 
Про те, як на Тернопільщині відзначають 125-річчя від дня народження Леся Курбаса та 
презентацію бібліографічного покажчика «Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих себе» 
в Тернопільській ОУНБ. 
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83. Путівник крізь роки та відстані [Текст] / підгот.: У. Коропецька, 
Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 1. — С. 146—147. — 
(Поличка бібліофіла).  
Про ретроспективний бібліографічний покажчик «Література про Тернопільську область за 
2000—2004 роки», підготовлений спеціалістами відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 
Тернопільської ОУНБ.  
 

84. Раківський, В. Нові можливості — в оновленому інтернет-центрі / 
В. Раківський // Вільне життя плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 5. — (У бібліотеці). 
Про оновлення інтернет-центру в Тернопільській ОУНБ. 
 

85. Смільська, О. У Тернополі вчать англійської безкоштовно [Текст] / 
О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 29 серп.—7 верес. — С. 6 : 
фотогр.  
У Тернопільській ОУНБ проводяться волонтерські курси з підвищення знань із англійської 
мови.  

 

86. У колекції — понад двісті екслібрисів [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2012. — 6 квіт. — С. 3.  
У читальному залі Тернопільської ОУНБ діє виставка книжкових знаків заслуженого художника 
України Ярослава Омеляна.  

 

87. Фотофакт [Образотворчий матеріал] // Місто. — 2012. — 5 груд. — С. 4.  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація нової книжки Богдана Мельничука «Дорога до 
себе».  
 

88. Чайківська, Я. Зміна обличчя міста — справа всіх тернополян [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 листоп. — С. 12 : 
фотогр.  
Начальник управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик ви-
словлює свої зауваження щодо вдосконалення зовнішнього виду міста, особливо закладів куль-
тури. Вміщено фотографію фасаду Тернопільської ОУНБ, що потребує капітального ремонту. 

 
 

89. Чистух, В. Презентація збірника «Підгайці та Підгаєччина» 
[в Тернопільській ОУНБ] [Текст] / В. Чистух // Земля Підгаєцька. — 2012. — 
2 листоп. — С. 3 : фотогр.  
 

 

90. Шот, М. «Не так багато щирої сповіді в молодій режисурі» [Текст] / 
М. Шот // Свобода. — 2012. — 12 груд. — С. 8 : фотогр. — (Тернопільські 
театральні вечори).  
Огляд вистав, представлених на X ювілейному фестивалі «Тернопільські театральні вечори. 
Дебют». Презентація бібліографічного покажчика «Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих 
себе», підготовленого спеціалістами Тернопільської ОУНБ. 
 

91. Юрчик, С. Сучасна книгозбірня: якою їй бути? [Текст] / С. Юрчик // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 15 черв. — С. 6. — (Бібліотечні новини).  
Науково-методичний відділ Тернопільської ОУНБ провів виїзну обласну школу методиста на 
базі Чортківської центральної бібліотеки.  

 
 

Будівництво нового приміщення 
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 

92. Вузи відмовились фінансувати бібліотеку-довгобуд [Текст] // Номер один. — 
2012. — 15 лют. — С. 3.  
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Ситуацію з найбільшим довгобудом Тернополя коментує міський голова Сергій Надал.  
 

93. Земанський, І. Губернатор попросить в уряду 330 мільйонів [Текст] / 
І. Земанський // Місто. — 2012. — 7 берез. — С.3.  
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Хоптян попросить в уряду 
330 мільйонів гривень на реалізацію соціальних проектів, зокрема на добудову обласної 
бібліотеки. 
 

94. Знову хочуть добудувати обласні бібліотеку та архів [Текст] // Місто. — 
2012. — 21 листоп. — С. 3 : фотогр.  
Голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда не тільки ознайомився зі станом 
будівництва нової обласної бібліотеки, але й як народний депутат, буде лобіювати завершення 
цього довгобуду на найвищому законодавчому рівні.  
 

95. Лавришин, Г. Олексій Кайда ознайомився зі станом будівництва обласних 
бібліотеки та архіву [Текст] / Г. Лавришин // Вільне життя плюс. — 2012. — 
23 листоп. — С. 2 : фотогр.  
Голова обласної ради про лобіювання інтересів Тернополя і Тернопільщини в новому складі 
парламенту, зокрема фінансування будівництва довгобуду обласної бібліотеки.  
 

96. Олексій Кайда ознайомився зі станом будівництва обласних бібліотеки та 
архіву [Текст] // Свобода. — 2012. — 21 листоп. — С. 3 : фотогр.  

Те ж // Тернопіль вечірній. — 2012. — 21 листоп. — С. 5. 
Про завершення будівництва нового приміщення Тернопільської ОУНБ та потреби 
у фінансуванні цього об’єкта.  
 

97. Олійник, Ю. Юрій Олійник: «Проблема архіву й бібліотеки — не в грошах, 
а в амбіціях політиків» [Текст] : [ інтерв’ю з кандидатом у депутати Верховної 
Ради України Ю. Олійником] / [вела] М. Загайська // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 5—11 верес. — С. 5 : фотогр.  
Те ж // Вільне життя плюс. — 2012. — 5 верес. — С. 5 : фотогр. 
Згадується проблема добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ.  

 

98. У Скалаті відновлять замок [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 6—7 лют. — 
С. 4.  
Голова ОДА Валентин Хоптян під час робочої поїздки до Києва передав лист уряду із 
проханням підтримати виконання угоди між Кабміном і нашою областю в частині добудови 
нового приміщення обласної бібліотеки. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді  

99. Бобрик, А. Подорож до себе із Катериною Крупніцькою [Текст] / А. Бобрик // 
Свобода. — 2012. — 9 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Терапія кольором). 
Дебютну виставку молодої тернопільської художниці Катерини Крупніцької відкрили в обласній 
бібліотеці для молоді.  

 

100.  Гривас, С. Діти зробили власноруч 18 книг про міста [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2012. — 21—22 трав. — С. 6. 
Про проведення спільного проекту Гете-Інституту та Тернопільської обласної бібліотеки для 
молоді «Я створюю книгу. Відомі міста Німеччини».  

 

101. Гривас, С. Кличуть у бібліотеку на експрес-побачення [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2012. — 8 — 9 лют. — С. 5.  
Знайти свою половинку чи просто поспілкуватися із цікавою людиною може кожен молодий 
тернополянин чи тернополянка в обласній бібліотеці для молоді.  
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102. Гривас, С. Німецьку допомагає вивчити «Гете-Інститут» [Текст] / 
С. Гривас // 20 хвилин. — 2012. — 3—4 лют. — С.4.  
Багато можливостей для вивчення німецької мови, знайомства з культурними традиціями, 
письменниками та філософами пропонує тернопільським учням Тернопільська обласна 
бібліотека для молоді. 
 

103. Гривас, С. Привезли «живі» книги-театри [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2012. — 26—27 верес. — С. 4 : фотогр.  
Колекцію німецькомовних об’ємних книжок у стилі Рор-Up можна переглянути в -
Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 

 

104. Гривас, С. У Тернополі — німецький клуб [Текст] / С. Гривас // 
20 хвилин. — 2012. — 26—27 берез. — С. 1.  
У рамках спільного проекту Тернопільської обласної бібліотеки для молоді та Гете-Інституту діє 
Клуб спілкування німецькою мовою Guten Tag.  
 

105. Грищук, Л. Поспілкуємось німецькою [Текст] /Л. Грищук // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 30 берез. — С. 5 : фотогр. — (Інновації). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді понад чотири роки діє клуб спілкування 
англійською мовою, а нещодавно відкрився такий же клуб з удосконалення вивчення німецької.  
 

106. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2012 р.] / 
підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — 
С. 152—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: [3 квітня у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, у секторі 
мистецької літератури відбувся вечір класичної музики «Музична спадщина 
Миколи Лисенка», в якому взяли участь студенти Тернопільського обласного 
державного музичного училища ім. С. Крушельницької]; [19 квітня відкрито 
виставку творчих робіт студентів ІІІ курсу спеціалізації «дизайн та обладнання 
інтер’єру» Тернопільського коледжу Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна»]. 
 

107. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / 
підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — № 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі 
часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [30 травня Тернопільська обласна 
бібліотека для молоді зібрала гостей на літературну імпрезу «Твої таланти, 
Тернопілля!», під час якої презентували компакт-диск із 20 відеосюжетами 
«Провесінь Тернопілля»]. 
 

108. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень—листопад 
2011 р.] / підгот. : Є. Безкоровайний [та ін.], Т. Дігай, У. Коропецька, 
Б. Мельничук // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 1. — С. 151—159 : 
фотогр. — (Тернопіль у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [11 жовтня 
обласна бібліотека для молоді запросила шанувальників художньої прози на 
презентацію повісті тернопільських письменників Богдана Мельничука та Ніни 
Фіялко «Роксоляна, декан і жлоби»] ; [27 жовтня репрезентували збірник «Жива 
легенда», який впорядкував професор Арсен Гудима, а видрукувало видавництво 
«Терно-граф»]. 
 

109. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад—грудень 
2011 р. ; січень—лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
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Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 154—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі 
часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [8 грудня 2011 року в Тернопільській 
обласній бібліотеці для молоді відбулася презентація документальної повісті 
Богдана Мельничука «Соломія Крушельницька» ] ; [13 грудня репрезентовано 
книгу поезій і статей Богдана Берези з Підволочиська «Маєстат слова»] ; 
[15 грудня відбулася репрезентація книги Миколи Проціва «Маркіян»] ; [20 
лютого 2012 року репрезентовано проект «Творчість молодих в он-лайн: 
літературний відеоподкаст «Провесінь Тернопілля», який відбувся в рамках 
ініціативи «Лідер бібліотечної справи» програми «Бібліоміст»].  

 

110. Зарічна Н. Бібліотека підтримує молодих літераторів [Текст] : 
[у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться літературна імпреза 
«Твої таланти, Тернопілля!» та презентація компакт-диску із серією 
відеоподкастів «Провесінь Тернопілля»] // Місто. — 2012. — 30 трав. — С. 7. 

 

111. Золотнюк, А. Поети в Неті [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2012. — 24 лют. — С. 6. — (Справи бібліотечні).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася репрезентація проекту «Творчість 
молодих в он-лайн: літературний відеоподкаст «Провесінь Тернопілля», який здійснюється в 
рамках ініціативи «Лідер бібліотечної справи — II» програми «Бібліоміст». На репрезентації 
виступив начальник управліня культури Тернопільської облдержадміністрації Г.П. Шергей. 
 

112. Краснобаєв, А. Закохатися у бібліотеці — за п’ять хвилин [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 15 — 16 лют. — С. [ 4] : фотогр.  
Про експрес-побачення, що відбувалися в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  

 

113. Краснобаєв, А. На стажування — у Верховну Раду [Текст] : [форми заявок 
можна заповнити у Пункті доступу громадян до інформації органів держ. влади 
Терноп. обл. б-ки для молоді] / А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 25 черв. — 
С. 2. — (Новини).  

 

114. Краснобаєв, А. Своє рукоділля не хоче нікому продавати [Текст] : 
майстриня народної творчості [Людмила Павлова] створює колекцію ляльок-
мотанок у костюмах всіх регіонів України. Більшу її частину вона представила на 
виставці у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді / А. Краснобаєв // 
20 хвилин. — 2012. — 20—21 січ. — С. 22 : фотогр.  

 

115. Краснобаєв, А. Студентам бракує друкованих підручників [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 7—8 берез. — С. [6] : фотогр.  
Порушується питання відсутності у бібліотеках ВНЗ Тернополя підручників для студентів. 
Завідувачка міського абонементу Ірина Лавецька запрошує кожного, якщо йому бракує книжок, 
до Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.  

 

116. Краснобаєв, А. Читальний зал відкрили на вулиці [Текст] / А. Краснобаєв // 
20 хвилин. — 2012. — 25—26 черв. — С. 2.  
Читати влітку книжки надворі пропонують у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  

 

117. Молоді — про спорт і здоровий спосіб життя [Текст] // Місто. — 2012. — 
11 квіт. — С. 7.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться молодіжна конференція «Спорт 
і здоровий спосіб життя молоді: погляди, думки, висновки», присвячена Року спорту та 
здорового способу життя в Україні.  
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118. Олійник Л. Людина, буття і мистецтво [Текст] : [у картинній галереї 
обласної бібліотеки для молоді діє виставка «Людина, буття і мистецтво»] // 
Свобода. — 2012. — 25 трав. — С. 8.  

 

119. Осадчук, Л. Тернопільські бібліотекарі використовують новітні 
технології для підтримки обдарованої молоді [Текст] / Л. Осадчук // День — 
2012. — 6 берез. — С. 6 : фотогр.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді представили проект «Творчість молодих он-
лайн: літературний відео-подкаст «Провесінь Тернопілля», який впроваджують за сприяння 
програми Міжнародної технічної допомоги «Глобальні бібліотеки «Бібліоміст — Україна», 
фінансовою фундацією Білла та Мелінди Гейтс.  

 

120. Поїдуть вчитися у США [Текст] : [у Тернопільській обласній бібліотеці для 
молоді відбулася зустріч із представникам «FLEХ»] // 20 хвилин. — 2012. — 
12 верес. — С. 6.  

 

121. Тернопільським школярам пропонують поїхати до США [Текст] : 
[у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася зустріч тернополян із 
представником організації «Американські ради»] // Номер один. — 2012. — 
12 верес. — С. 12. 

 

122. Тут плекають українську мову [Текст] : [кафедра українознавства 
Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського 
співпрацює з Тернопільською обласною бібліотекою для молоді] // Медична 
академія. — 2012. — 3 берез. — С. 9.  

 

123. Хміляр, Л. Мої обереги [Текст] / Л. Хміляр // Свобода. — 2012. — 19 груд. — 
С. 7 : фотогр. — (Презентація книги).  
Про презентацію нової книги професора Арсена Гудими в обласній бібліотеці для молоді.  
 

124. Цуріна, І. Кращі бібліотеки України 2012 року / І. Цуріна // Бібліотечна 
планета. — 2012. — № 4.— С. 23—25 : фотогр. — (Конкурс «Бібліотека року»).  
Про підсумки загальнонаціонального конкурсу «Бібліотека року». Подано матеріали про 
проекти бібліотек-переможниць. Тернопільська ОБМ представила на конкурс проект «Провесінь 
Тернопілля». 
 

125. Чайківська, Я. Театру книги виповнилося 25 років [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 груд. — С. 6 : фотогр.  
Про роботу театру книги Діалог» за двадцять п’ять років та ініціаторів його створення. Він діє 
при Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  
 

 

126. Що останнім часом хвилювало вас найбільше? [Текст] : [розмова 
з директором Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Лесею Гук] // RIA 
плюс. — 2012. — 14 берез. — С. 2 : фотогр. — (Експерти про найактуальніше). 
Директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді розповідає про репрезентацію нового 
проекту — літературного відеоподкасту «Провесінь Тернопілля» та отримання нагороди «Лідер 
бібліотечної справи — 2012».  

 

127. Що останнім часом схвилювало вас найбільше? [Текст] // RIA плюс. — 
2012. — 16 трав. — С. 2 : фотогр. — (Експерти про найактуальніше). 
Директора Тернопільської обласної бібліотеки для молоді найбільше хвилює те, що в Україні 
важко придбати тифлотехніку для незрячих людей. 
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128. Юрса Г. А музика звучить… [Текст] : [про вечори класичної музики 
в обласній бібліотеці для молоді] // Вільне життя плюс. — 2012. — 25 трав. — С. 6.  

 

129. Юрса, Г. На полотні — людина [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2012. — 27 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Розгорнуто виставку).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розгорнуто виставку художніх полотен 
«Людина, буття і мистецтво». 

 

130. Юрса, Г. Рукотворне диво [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2012. — 12 жовт. — С. 8. — (Коротко). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розгорнуто виставку робіт працівників 
книгозбірні, приурочену до Всеукраїнського дня бібліотек. 

 

131. Юрса, Г. Світ без бар’єрів [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2012. — 27 січ. — С. 5. — (Що? Де? Коли?).  
Про інформаційно-комп’ютерний центр для людей з вадами зору в обласній бібліотеці для 
молоді.  
 

132. Юрса, Г. Тандем музики й малярства [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 16 листоп. — С. 5. — (У бібліотеці).  
Про виставку робіт молодої художниці Катерини Крупніцької в обласній бібліотеці для молоді.  
______________ 

Див. також № 739 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
133. Ігнатюк, Л. Квіти шани і любові для Соломії [Текст] : [музичний вечір до 

140-річчя від дня народження Соломії Крушельницької у відділі мистецтв 
Тернопільської обласної бібліотеки для дітей] / Л. Ігнатюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 3 жовт. — С. 8. 

 

134. Ігнатюк, Л. «Театр — моя стихія» [Текст] / Л. Ігнатюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 30 берез. — С. 6 : фотогр. — (Зустрічі). 
У відділі мистецтв обласної бібліотеки для дітей, в рамках роботи клубу «Рандеву», відбулася 
творча зустріч з актором Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка Олександром Папушею.  

 

135. Ігнатюк, Л. «У театрі абсурду» [Текст] : [в обласній бібліотеці для дітей 
провели мистецьку годину «Лесь Курбас у сталінському театрі абсурду»] / 
Л. Ігнатюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 2 берез. — С. 5. 

 

136. Левицька, Л. Книгозбірні перетворюють на сучасні інформаційні центри 
[Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 24 лют. — С. 11.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей стартував проект «Бібліомістечко», 
а централізована бібліотечна система Тернополя перемогла в третьому раунді проекту 
«Бібліоміст».  
 

137. Паньків, А. З бібліотекою — плідна співпраця [Текст] / А. Паньків // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 24 серп. — С. 1. — (У царстві книг). 
Про співпрацю Тернопільської ЗОШ №4 та обласної бібліотеки для дітей у проведенні виховних 
та культурно-просвітницьких заходів. 
 

138. Томків, Л. Навчалися бібліотекарі [Текст] / Л. Томків // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 30 листоп. — С. 1 : фотогр. — (Що? Де? Коли?). 
Про семінар-практикум завідувачів центральними районними бібліотеками для дітей 
у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.  
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139. Томків, Л. Спілкувалися та навчалися [Текст] / Л. Томків // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 6. — (Коротко). 
Про навчання працівників сільських книгозбірень Шумської ЦБС у Тернопільській обласній 
бібліотеці для дітей. 

 

140. Томків, Л. Школярі учитимуть «Букварик електробезпеки» [Текст]: 
[в обласній бібліотеці для дітей презентували «Букварик...» Володимира Остап’-
юка]: [розмова з автором книги] / Л. Томків // Місто. — 2012. — 12 груд. — С. 5. 
 

141. Федчина, Л. «Їх слава буде пломеніти…» [Текст] / Л. Федчина // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 3 лют. — С. 5. — (Бібліотечні новини).  
Під такою назвою працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей провели годину 
історії, приурочену Дню пам’яті героїв Крут.  

 

142. Федчина, Л. «Подвижник духу і віри» [Текст] / Л. Федчина // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 24 лют. — С. 3. — (Коротко).  
До 120-річчя від дня народження Йосифа Сліпого в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей 
відбулася година духовності «Подвижник духу і віри».  

 

143. Хованець, Т. Андрій Курков вигадував казку [Текст] / Т. Хованець // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 21 груд. — С. 5 : фотогр. — (Бібліотечні новини).  
В обласній бібліотеці для дітей у відділі обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів 
відбулась репрезентація нової книги Андрія Куркова «Чому їжачка ніхто не гладить».  

 

144. Чайківська, Н. «Бібліомістечко» — сучасний центр сімейного читання та 
змістовного дозвілля дітей [Текст]: [ОДБ, м. Тернопіль] / Н. Чайківська // 
Бібліотечний форум України. — 2012. — №4. — С. 26—30. 

 

145. Чайківська, Н. «Гратися, читати, вчитися» [Текст] : [у Тернопільській 
обласній бібліотеці для дітей розпочався проект «Бібліомістечко»] / 
Н. Чайківська // Вільне життя плюс. — 2012. — 24 лют. — С. 6. 
 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
146. «Бібліофест» з рекордами [Текст] // Місто. — 2012. — 26 верес. — С. 15.  

«Бібліофест», присвячений Всеукраїнському дню бібліотек, проведе Тернопільська міська ЦБС.  
 

147. Боднар, М. Книжкові шпаківні — у Тернополі [Текст] / М. Боднар // 
20 хвилин. — 2012. — 21— 22 груд. — С. 6 : фотогр.  
Чотири міні-бібліотеки з малюнками казкових героїв помандрували до тернопільських закладів. 
Передача будиночків-шпаківень відбулася в центральній дитячій бібліотеці.  
 

 

148. Брик, А. Мотанка несе у собі тепло людських рук, любов і турботу… 
[Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 18 трав.— С. 8 : фотогр. — (Наша лялька).  
Про тернополянку Оксану Мартинюк, яка виготовляє народні ляльки-мотанки та проводить 
майстер-класи у Тернопільській бібліотеці № 3 для дітей. 

 

149. Віконська, І. Більше Інтернету для книгозбірень [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя плюс. — 2012. —26 груд. — С. 12. — (Новації).  
Чотири бібліотеки Тернопільської міської ЦБС підключилися до всесвітньої мережі Інтернет, 
перемігши у конкурсі програми «Бібліоміст».  
 

150. Вітрова, С. Тернополем прокотилася хвиля «Бібліофесту» [Текст] / 
С. Вітрова // Свобода. — 2012. — 28 верес. — С. 16 : фотогр.  
Про літературний «Бібліофест» у Тернополі.  
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151. Гонта, Н. Тернопіль взяли в полон…казкові герої [Текст] / Н. Гонта ; фо-
тогр. М. Василечка // Вільне життя плюс. — 2012. — 28 верес. — С. 1 : фотогр. кол. 
Про літературний «Бібліофест», який провела Тернопільська міська ЦБС напередодні 
Всеукраїнського дня бібліотек.  

 

152. Гром’як, Л. Тернопільські школярі читали поезію Кобзаря [Текст:] / 
Л. Гром’як // Свобода. — 2012. — 16 берез. — С. 3. 
Про літературні читання «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» у Тернопільській  бібліотеці 
№ 3 для дітей. 

 

153. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2012 р.] / 
підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — 
С. 152—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: [2 березня у центральній бібліотеці м. Тернополя відбулося засідання 
літературно-мистецького клубу «Червона калина», присвячене 198-й річниці від 
дня народження Тараса Шевченка]. 

 
 

154. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2011 р. ; січень—лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 154—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі 
часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [26 січня 2012 року в центральній дитячій 
бібліотеці м. Тернополя відбулося свято українського романсу].  
 

155. Дерех, В. Тернопільська книжка — найбільша [Текст] / В. Дерех // 
20 хвилин. — 2012. — 27—28 черв.— С. 3 : фотогр.  
Про рукотворну книгу, створену працівниками Тернопільської центральної міської бібліотеки та 
дітьми з різних шкіл Тернополя.  
 

156. Дерех, В. «Тернопільську бібліомишку» читають і у Штатах [Текст] / 
В. Дерех // 20 хвилин. — 2012. — 11—12 трав.— С. 8.  
Більш як 25 тисяч переглядів набрав блог Тернопільської міської бібліотеки № 2 для дорослих 
«Тернопільська БібліоМишка». 

 

157. За перемогу — комп’ютери [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 26—27 груд. — С. 1.  
Про перемогу в конкурсі програми «Бібліоміст» та відкриття Інтернет-центру в центральній 
дитячій бібліотеці.  
 

158. Золотнюк, А. Додали читання [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2012. — 28 груд. — С.5. — (Новації).  
Центральна дитяча бібліотека міста Тернополя приєдналася до всеукраїнської акції «Додай 
читання» та презентувала перший номер журналу «Блискуче перо». 
  

159. Золотнюк, А. Література краю стала ближчою [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 12 груд. — С. 6 : фотогр. — (Починання). 
У приміщенні міської бібліотеки № 2 для дітей урочисто відкрили музей «Літературне 
Тернопілля». 
  

160. Золотнюк, А. Розкодувати не вдасться, а ось насолодитися… [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 11 трав. — С. 5. — (Джерела 
духовності). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дітей відбувся круглий стіл на тему «Вишиванка — 
код України». Там же представили зразки автентичної вишивки.  
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161. Карпенко, Ю. «Бібліофест» цього року — the best! [Текст] / Ю. Карпенко // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 3—9 жовт. — С. 9 : фотогр. 
Безліч позитивних емоцій та незабутніх вражень подарував учасникам та гостям літературний 
фестиваль «Бібліофест», який провела Тернопільська міська ЦБС напередодні Всеукраїнського 
дня бібліотек.  

 

162. Книга-велетень і подорож у Казку [Текст] // Домашня газета. — 2012. — 
11 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Наше дозвілля). 
Про літературний «Бібліофест» на Театральному майдані в Тернополі та презентацію 
рукописної книги-велетня, яка встановила рекорд України.  

 

163. Колос, С. Молодь дізнавалася у письменників секрети творчості [Текст] / 
С. Колос // Свобода. — 2012. — 18 трав. — С. 8. — (Майстри слова). 
У Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих відбулися творчі зустрічі з автором жіночих 
романів Оксаною Скрипкою і тернопільським поетом Олегом Германом. 

 

164. Колос, М. «Поезія може стати відповіддю на найглибші духовні питання» 
[Текст] / М. Колос // Свобода. — 2012. — 6 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Вічні цінності).  
Про творчий захід у Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих, присвячений Всесвітньому 
дню поезії.  
 

165. Коненко, О. Літописець рідного краю [Текст] / О. Коненко // Свобода. — 
2012. — 9 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Свято просто неба). 
Під такою назвою в Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дітей відбулося свято, приурочене 
річниці пам’яті Богдана Лепкого.  
 

166. Коновалова, Г. Митець світової слави [Текст] / Г. Коновалова // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 7 берез. — С. 4.  
«Лесь Курбас: людина на тлі історії» — під такою назвою відбулося засідання літературно-
мистецької вітальні «Червона калина», що діє при Тернопільській центральній міській 
бібліотеці.  
 

167. Краснобаєв, А. Принци і скелети ходили Тернополем [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 28—29 верес. — С. 6 : фотогр.  
Парадом казкових героїв відзначила Всеукраїнський день бібліотек Тернопільська міська ЦБС. 

 

168. Красновська, О. Книжка із…шпаківні [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2012. — 21 — 23 груд. — С. 19 : фотогр.  
Про міні-бібліотеки у вигляді шпаківень. Їх передали чотирьом тернопільським закладам. 

 

169. Левицька, Л. Казкові герої відкрили книжкове свято [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 28 верес. — С. 7 : фотогр. 
Упродовж трьох днів у Тернополі триватиме літературний фестиваль «Бібліофест», присвячений 
Всеукраїнському дню бібліотек.  

 

170. Левицька, Л. Книга-велет з «Дивокраю» [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2012. — 23 трав. — С. 8. 
Парадом казкових героїв відкрився у Тернополі ІІ літературний фестиваль для дітей 
«Дивокрай». У програмі — зустрічі з дитячими письменниками, вистави за участю літературних 
героїв та презентація книги-велета «Казки Дивокраю» в ЦДБ. 
 

171. Лінчевська, С. Увіковічнять книгу [Текст] / С. Лінчевська // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 25 трав.— С. 3. — (Коротко).  
Скульптурний об’єкт сакрального мистецтва планує встановити міська влада Тернополя у дворі 
бібліотеки № 2 для дітей.  

 



 22 

172. Літщоденник [Текст] // Літературна Україна. — 2012. — 20 груд. — С. 2. — 
Зі змісту : [6 грудня в приміщенні Тернопільської міської бібліотеки № 2 для дітей 
відкрили музей «Літературне Тернопілля», який знайомить відвідувачів із відо-
мими постатями, котрі творили й творять літературу на теренах Тернопільщини].  
 

173. Мельник, Я. Годину-реквієм в пам’ять про голодомор провели у дитячій 
бібліотеці [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 28 листоп. — С. 3.  
У центральній дитячий бібліотеці м. Тернополя відбулася година-реквієм «Голодний рік, мов 
чорна птиця, над краєм змореним летів».  
 

174. Мельник, Я. Рідній мові присвячується [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 29 лют. — С. 2.  
Літературно-музичну композицію «У серці ніжну і лагідну збережу я мову рідну» організували 
в Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дітей.  

 

175. Мельник, Я. Свято музики і слова [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 31 жовт. — С. 4 : фотогр.  
Про співпрацю міської бібліотеки № 4 для дітей та обласного навчально-реабілітаційного центру 
для дітей із ДЦП, їх творчу зустріч «Віршовані перлинки». 

 

176. Мельник, Я. У Тернополі з’явилися шпаківні-читальні [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 19 груд. — С. 2.  
У рамках Всеукраїнської акції «Додай читання» в центральній дитячій бібліотеці відбулася 
передача чотирьох книжкових будиночків-шпаківень.  

 

177. «Ми чуємо тебе, Кобзарю...» [Текст] // Свобода. — 2012. — 23 берез. — С. 8 : 
фотогр. — (Дітям про Шевченка).  
Літературні читання «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» провели в Тернопільській 
бібліотеці № 3 для дітей. 

 

178. Михно, Н. Запрошую на свято книги [Текст] / Н. Михно // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 26 верес. — С. 5. — (Не пропустіть).  
Тернопільська письменниця Наталка Михно розповідає про бібліотеки міста та запрошує на 
«Бібліофест».  

 

179. Михно, Н. Наталка Михно: «Удар» і надалі заохочуватиме молодь до 
читання» [Текст] / Н. Михно // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 3—9 жовт. — 
С. 7 : фотогр. 
Про цьогорічний «Бібліофест» у Тернополі та враження від нього. 

 

180. Мичко, С. Музи на віллі Грабовських [Текст] : у центрі Тернополя 
відкрився музей, присвячений видатним літераторам краю / С. Мичко // Україна 
молода. — 2012. — 12 груд. — С. 3. — (Варто побачити ).  
 

181. Остап’юк, В. «Букварик електробезпеки» — для тих, хто хоче більше знати 
про безпеку [Текст] : вперше на Тернопільщині відбулася презентація видання на 
тему електробезпеки для дітей : [інтерв’ю з головою правління — генерального 
директора з питань охорони праці ВАТ «Тернопільобленерго» Володимиром 
Остап’юком] / І. Білий // Номер один. — 2012. — 12 груд. — С. [15] : фотогр.  
Про презентацію видання в Тернопільській міській бібліотеці для дітей.  
 

182. Поговорили по-дорослому у бібліотеці [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 7—13 листоп. — С. 5. 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дітей відбувся вечір запитань і відповідей 
«Поговоримо по-дорослому» за участю фахівців з кримінальної міліції у справах неповнолітніх.  
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183. Правдива, Д. Уклін скарбникам книги [Текст] / Д. Правдива // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 12 жовт. — С. 8. — (Коротко). 
З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській міській бібліотеці № 8 учні ЗОШ № 20 
зустрілися з головою міської «Просвіти» Дарією Чубатою, яка розповіла про вагомість професії 
бібліотекаря в її житті, вартісність спілкування з книгою для кожної людини.  
 

184. Пшоняк, І. «Теплі історії до кави» — тепло душі Надії Гербіш [Текст] / 
І. Пшоняк // Свобода. — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. 
Про творчу зустріч учнів із письменницею Надією Гербіш у Тернопільській бібліотеці № 7 для 
дорослих.  

 
 

185. Редьква, О. Свято поезії з Марією Баліцькою [Текст] / О. Редьква // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 28 берез.—4 квіт. — С. 7 : фотогр. 
З нагоди Всесвітнього дня поезії в бібліотеці № 1 Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя 
відбулася творча зустріч із тернопільською письменницею Марією Баліцькою.  

 

186. Сокальська, А. У вир почуттів — під звуки романсу [Текст] / А. Сокаль-
ська // Вільне життя плюс. — 2012. — 3 лют. — С. 6. — (Мистецьке свято).  
Наприкінці січня в центральній дитячій бібліотеці Тернополя відбувся літературно-музичний 
вечір «Перлини українського романсу». Доповнювала його книжкова виставка «Краса в музиці і 
в почуттях», підготовлена працівниками бібліотеки.  

 

187. Стукало, Н. Творча імпреза на Андрія у бібліотеці № 5 [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2012. — 19 груд. — С. 5 : фотогр.  
Про Андріївські вечорниці для молоді мікрорайону «Сонячний» у бібліотеці №5 для дорослих. 
У читальному залі книгозбірні лунали жарти, пісні, відбувалися ворожіння та ігри.  
 

 

188. Стукало, Н. «Українські вишиванки — наче веселкові світанки» [Текст] / 
Н. Стукало // Тернопіль вечірній. — 2012. — 5 верес. — С. 4 : фотогр. кол.  
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих відбулася творча студія, під час якої 
експонували виставку української вишивки.  

 

189. У бібліотеці-віллі — «Літературне Тернопілля» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 12 — 18 груд. — С. 6 : фотогр.  
Про новостворений музей «Літературне Тернопілля» та тих, хто максимально долучився до 
реалізації цього проекту.  

 

190. Фотофакт [Образотворчий матеріал] // Місто. — 2012. — 26 груд. — С. 4 : 
фотогр.  
У центральній дитячій бібліотеці відкрили книжковий будиночок-шпаківню та долучилися до 
всеукраїнської акції «Додай читання», метою якої є популяризація читання серед дітей.  
 

 

191. «Центр» — на Франка [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 18—19 трав. — С. [5]. 
Символічний знак «Тернопілля — духовний центр українства» у вигляді книги, над якою 
стоятиме постать матері з дитиною, встановлять у дворі Тернопільської міської бібліотеки № 2 
для дітей, що на вул. І. Франка. 

 

192. Чайківська, Я. «Бібліотека — скарбниця всіх багатств людського духу» 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній — 2012. — 3 жовт. — С. 6. 
Саме під такою назвою в бібліотеці № 8 для дорослих відбулися цікаві заходи у рамках 
літературного фестивалю «Бібліофест».  
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193. Чайківська, Я. Вишиванка — код України [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 5 : фотогр. — (Мистецтво). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 2 для дітей відбувся «круглий стіл» на тему 
«Вишиванка — код України», який організували редактори журналів «Вишиванка» та 
«Українська вишивка» від видавничо-інформаційного дому «Діана плюс». 

 

194. Чайківська, Я. Вшанували поетичне слово [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 4 квіт. — С. 5. 
Працівники бібліотеки № 8 для дорослих приєдналися до святкування Всесвітнього дня поезії, 
організувавши літературну зустріч із літераторкою, художницею, авторкою та виконавицею 
пісень Богданою Дурдою. 

 

195. Чайківська, Я. Книгу-рекордсмен офіційно презентували у Тернополі 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // RIA плюс. — 2012. — 3 жовт. — 
С. 6 : фотогр. — (Фестивалі). 
Упродовж трьох днів — 26—28 жовтня — у Тернополі проходило літературне свято, 
приурочене до Всеукраїнського дня бібліотек. Його започаткували начальник управління 
культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик та працівники міських 
бібліотек. 

 

196. Чайківська, Я. «Летючою павутинкою» лине слово Лесі Українки [Текст] 
/ Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 7 берез. — 
С. 4 : фотогр.  
З ініціативи управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради в Українському домі 
«Перемога» відбулися літературні читання «Летюча зірка на ймення Леся Українка». 
Працівники міських бібліотек взяли активну участь у заході.  

 

197. Чайківська, Я. Літературний музей оселився в дитячій бібліотеці [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 груд. — С. 6 : фотогр.  
Про тих, хто долучився до створення музею, цікаві експонати та плани на майбутнє.  
 

198. Чайківська, Я. Представили унікальні книги [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 3 жовт. — С. 6.  
Унікальні книги представили 27 вересня на виставці арт-буків у Тернопільській центральній 
міській бібліотеці.  
 

199. Чайківська, Я. Студентів знайомили з красою поезії [Текст] / Я. Чайків-
ська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 31 жовт. — С. 4 : фотогр. — (Студентські 
меридіани). 
Працівники міської бібліотеки № 8 для дорослих організували зустріч із членом Національної 
спілки журналістів України і Національної спілки письменників України, письменницею Іриною 
Дем’яновою. 

 

200. Чайківська, Я. Тернопільські письменники стануть експонатами 
літературного музею [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
21 листоп. — С. 6 : фотогр.  
Про роботу бібліотек міста розповідає директор централізованої бібліотечної системи Ніна 
Денисюк.  

 

201. Чайківська, Я. У бібліотеках можна буде скористатися безкоштовним 
Інтернетом [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 29 лют.— 
С. 4 : фотогр.  
Завдяки проекту «Бібліоміст» Тернопільська міська ЦБС буде модернізована за найновішими 
технологіями.  
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202. Чайківська, Я. У Тернополі буде карнавал казкових героїв [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 20 черв. — С. 3 : фотогр.  
Директор Тернопільської міської ЦБС Ніна Денисюк та завідувачка бібліотеки № 2 для дітей 
Галина Компанієць відвідали болгарський національний фестиваль дитячої книги, який відбувся 
в місті-побратимі Тернополя — Слівені. Запозичений досвід планують втілити у Тернополі. 

 

203. Чайківська, Я. У Тернополі створили книгу-рекордсмен [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 23 трав. — С. 1 : фотогр. 
Родзинкою дитячого книжкового фестивалю «Дивокрай» стала презентація книги-велетня «Каз-
ки Дивокраю», яка відбулася в центральній бібліотеці для дітей Тернопільської міської ЦБС. 

 

204. Чайківська, Я. Унікальний музей в бібліотеці на Франка [Текст] / Я. Чай-
ківська ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2012. — 5 груд. — С. 12 : фотогр.  
Про створення літературного музею в бібліотеці № 2 для дітей.  

 

205. Чмиленко, О. Римоване дитинство Тамари Воробець [Текст] : 
тернопільська третьокласниця пише твори у віршах / О. Чмиленко // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 21 берез. — С. 8. 
Про особливий талант маленької тернополянки розповідає завідувачка Тернопільської міської 
бібліотеки № 2 для дітей. 
 

206. Чорна, О. Книжкові будиночки-шпаківні — це цікаво! [Текст] / О.Чорна // 
Свобода. — 2012. — 14 груд. — С. 2.  
До свята Миколая центральна дитяча бібліотека Тернополя у рамках всеукраїнської акції «Долай 
читання» планує передати чотири книжкові будиночки-шпаківні гемологічному відділенню 
міської дитячої лікарні, «Центру щасливого батьківства та материнства», Українському дому 
«Перемога» та бару «Коза».  
 

207. Чубата, Д. [І в міській бібліотеці для дорослих № 5 відбулася змістовна 
святкова творча імпреза «Людина, яка була театром»] [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 16 берез. — С. 6. — (Людина, яка була театром). 
 

208. Швець, Н. У Тернополі створили рукописну книгу-велетень [Текст] / 
Н. Швець // Свобода. — 2012. — 1 черв.— С. 8 : фотогр. — (Свято для дітей).  
Про другий літературний фестиваль для дітей «Дивокрай» та про книгу-велетень, яку створили 
у центральній бібліотеці для дітей Тернопільської міської ЦБС. 

 

209. Шот, М. «Зоставить слід не білим болем у снігах…» [Текст] : в обласному 
центрі відкрили музей-бібліотеку «Літературне Тернопілля» / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2012. — 26 груд. — С. 17 : фотогр.  

 

210. Юрса, Г. А музика звучить [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2012. — 25 трав. — С. 6. — (У бібліотеці). 
Неповторне виконання класичної музики подарували читачам обласної бібліотеки для молоді 
студенти Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької. 
 

211. Яблонська, О. Світ мистецтва — для найменших [Текст] / О. Яблонська // 
Свобода. — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Зустріч у бібліотеці).  
Про цікаві заходи в Тернопільській бібліотеці № 3 для дітей до Всеукраїнського дня бібліотек.  
_______________ 

Див. також № 136 
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Інші бібліотеки області 
Борщівська ЦБС 

212. Брик, Л. Так уже ніхто не вишиває [Текст] / Л. Брик // 20 хвилин. — 
2012. — 17—18 верес. — С. 9 : фотогр.  
Завідувачка бібліотекою с. Більче-Золотого Борщівського району Любов Брик розповідає про 
унікальну борщівську вишиванку.  
_______________ 

Див. також № 845 
Заліщицька ЦБС 

213. Тракало, О. А що ви знаєте про Просфору? [Текст] / О. Тракало // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 15 лют. — С. 6.  
У Заліщицькій центральній бібліотеці провели духовне свято Просфори за участю духовенства.  
 

214. Тракало, О. Бізнес — справа юних фахівців [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2012. — 27 квіт.— С. 5 : фотогр. — (Майбутнє — в наших руках).  
У Заліщицькій центральній бібліотеці відбулося чергове засідання Клубу молодих підприємців 
на тему «Бізнес-планування —необхідна умова успішної діяльності молодого фахівця 
в сучасному ринковому середовищі». 
 

215. Тракало, О. Велети українського духу [Текст] / О. Тракало // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 1 черв.— С. 5. — (Краєзнавчі читання).  
Краєзнавчі читання «Велети українського духу», присвячені українським поетам Олені Телізі та 
Олегу Ольжичу, проведено у вітальні «Літературні зустрічі» Заліщицької центральної бібліотеки. 
 

216. Тракало, О. Він прославив Товсте на два континенти [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2012. — 22 черв.— С. 5 : фотогр. 
У Товстенській бібліотеці-філії Заліщицької ЦБС проведено годину спогад, присвячену 
65-річчю від дня народження Олександра Коковця — відомого вченого в галузі історії та освіти.  
 

217. Тракало, О. «Люби і знай свій рідний край» [Текст] / О. Тракало // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 30 берез. — С. 6. — (У читальній залі). 
Краєзнавчі читання на таку тему нещодавно провели в Заліщицькій центральній бібліотеці. Їх 
присвятили 125-річчю від дня народження Йосифа Шварца — уродженця цього міста, 
дослідника історії та природи краю. 
 

218. Тракало, О. Нездійснене бажання Степана Сапеляка [Текст] / О. Тракало // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 29 лют. — С. 9. — (Пам’ять).  
Директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало розповідає про життя і навчання в Заліщиках 
відомого українського поета, публіциста, правозахисника Степана Сапеляка.  

 

219. Тракало, О. Пам’ятає «Гомін» славного маестро / О. Тракало // Свобода. — 
2012. — 2 листоп. — С. 6 : фотогр. — (У вінок пам’яті книги спогадів). 
У мистецькій вітальні Заліщицької центральної бібліотеки проведено годину-спогад, присвячену 
70-річчю від дня народження Зіновія Кравчука — диригента, композитора, поета. 

 

220. Тракало, О. Пам’ять про Маковея в місті над Дністром [Текст] / 
О. Тракало // Свобода. — 2012. — 28 верес. — С. 16 : фотогр. 
Про літературно-мистецьке свято «Дністрове перевесло» в м. Заліщиках та участь у ньому 
бібліотек району. 

 

221. Тракало, О. Пам’ять про славного сина України [Текст] / О. Тракало // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 28 верес. — С. 8. — (Відлуння свята). 
Про святкування 145-річчя від дня народження Осипа Маковея в м. Заліщиках та участь у ньому 
бібліотек району.  
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222. Тракало, О. У вінок пам’яті великого педагога [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2012. — 17 лют. — С. 5 : фотогр. — (Наші незабутні).  
«Макар Панасович Чижов — педагог, учений, дослідник природи нашого краю» — годину-
спогад на таку тему працівники Заліщицької центральної бібліотеки організували у місцевій 
школі О. Маковея, присвятивши її століттю від дня народження вчителя географії та її директора 
в 1946—1961 роках. 

 

Гусятинська ЦБС 
223. Кушнірук, З. Надія Хоптян: «Де влада і громада працюють спільно, де 

слово не розходиться з ділом, там є упевненість, що все у нас буде гаразд» [Текст] / 
З. Кушнірук, Б. Новосядлий; фотогр. І Пшоняка // Свобода. — 2012. — 27 черв. — 
С. 6 : фотогр. — (День «Свободи» у Гусятинському районі»).  
Про добрі справи голови Гусятинської районної ради Надії Хоптян для працівників гуманітарної 
сфери, зокрема культури. Згадується й Гусятинська ЦБС. 

 

224. Чорна, О. Безкоштовний доступ до Інтернету — це можливо [Текст] / 
О. Чорна // Свобода. — 2012. — 12 груд. — С. 2.  
Гусятинська центральна бібліотека разом з обраними бібліотеками-філіями стала переможцем 
конкурсу «Глобальні бібліотеки». 
  

Козівська ЦБС 
225. Гром’як, Л. Вшанували пам’ять Йосифа Сліпого [Текст] / Л. Гром’як // 

Свобода. — 2012. — 6 квіт. — С. 2 : фотогр. — (Духовні читання).  
У с. Плотичі Козівського району відбулися духовні читання, присвячені 120-й річниці від дня 
народження Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого. Організували захід завідуюча будинком культури 
Іванна Сирота та завідуюча бібліотекою Ганна Брилінська.  

 

226. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад — грудень 
2011 р. ; січень — лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літера-
турний Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 154—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзер-
калі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [9 лютого 2012 року в читальному залі 
Козівської районної бібліотеки відбулася репрезентація монографії молодого 
бережанського науковця Олександра Коковіна «Товариство «Рідна школа» на 
Бережанщині (1903—1939)].  
 

227. Кусень, Б. Ценів, що над Ценівкою [Текст] / Б. Кусень // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 12 жовт. — С. 2 : фотогр. — (Знаному селу — 575). 
У Ценеві відбулося урочисте дійство, присвячене ювілею села. Серед нагороджених з нагоди 
свята є й завідувачка бібліотекою Парасковія Людвиченко.  

 

Кременецька ЦБС 
228. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад—грудень 

2011 р. ; січень—лютий 2012 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — № 2. — С. 154—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі 
часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [2 грудня 2011 року колектив Кременецької 
центральної бібліотеки ім. Ю. Словацького відзначив свій 60-річний ювілей].  

 

229. Роговська, Л. Жіноче свято в храмі книг [Текст] / Л. Роговська // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 21 берез. — С. 9. — (Справи бібліотечні). 
Зустріч колективу бібліотечних працівників, котрі перебувають на заслуженому відпочинку, 
відбулась у Кременецькій центральній бібліотеці ім. Ю. Словацького. Натхненниця та 
організатор свята «А жінка буває на весну так схожа...» — завідувачка відділу обслуговування 
Оксана Вальчук. 
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230. Федишен, Б. Вишивають учительки картини [Текст] / Б. Федишен ; 
фотогр. А. Ольшанської // Вільне життя плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 3 : 
фотогр. — (Виставки). 
Про виставку вишивок Надії Медецької та Наталії Жиглевич у виставковій залі центральної 
бібліотеки ім. Ю. Словацького Кременецької ЦБС.  

 

231. Федишен, Б. У вишиванні — життя майстринь [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2012. — 12 жовт. — С. 12 : фотогр. — (Виставки). 
У виставковій залі Кременецької центральної бібліотеки ім. Ю. Словацького відкриють виставку 
вишиваних картин кременчанок Надії Медецької та Наталії Жиглевич.  

 

Лановецька ЦБС 
232. Моргун, О. «Обрії волинської прози» [Текст] / О. Моргун // Свобода. — 

2012. — 17 лют.— С. 5. — (Зустріч у бібліотеці).  
Під такою назвою у Лановецькій центральній бібліотеці відбулася творча зустріч із професором, 
доктором філософських наук Петром Кралюком та письменницею Марією Лавренюк.  

 

233. Моргун, О. У цім краю, де серця рідна пристань… [Текст] / О. Моргун // 
Свобода. — 2012. — 4 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Бібліотека — колиска поетичних 
талантів).  
Напередодні Всесвітнього дня поезії у Лановецькій центральній бібліотеці для дорослих була 
представлена мозаїка поетичних творів талановитих авторів Лановеччини «У цім краю, де серця 
рідна пристань».  

 

234. Цікаво, повчально і захоплююче працюють у Лановецькій районній 
бібліотеці для дорослих [Текст] / фотогр. П. Стецюка // Свобода. — 2012. — 
14 берез. — С. 5 : фотогр. — (Реалії). 
У Лановецькій книгозбірні провели День спеціаліста, запросивши у гості педагогів і студентів 
перукарської спеціальності місцевого профтехучилища.  

 

Монастириська ЦБС 
235. Дискурський, В. І звучала «Ave Марія»… [Текст] / В. Дискурський // 

Вільне життя плюс. — 2012. — 16 берез. — С. 5.  
Про заходи у Монастириській центральній бібліотеці, присвячені 120-річчю від дня народження 
Йосифа Сліпого.  

 

236. Дискурський, В. І комп’ютери, і народні майстри [Текст] / В. Дискур-
ський // Вільне життя плюс. — 2012. — 13 квіт. — С. 8. — (Бібліотечні новини).  
Про діяльність Монастириської центральної бібліотеки для дітей та її перемогу в проекті 
«Бібліоміст».  

 

Підгаєцька ЦБС 
237. Хоптій, О. Коли робота — покликання і стан душі [Текст] / О. Хоптій // 

Свобода. — 2012. — 11 квіт. — С. 10. — (Пані бібліотекар). 
Про Любов Володимирівну Машталір — директора Підгаєцької ЦБС.  

 

Тернопільська ЦБС 
238. «Удар» передав книги у сільську бібліотеку [Текст] // Місто. — 2012. — 

3 жовт. — С. 2 : фотогр. 
Представники молодіжного крила партії «Удар Віталія Кличка» у Всеукраїнський день бібліотек 
привітали бібліотекаря сільської бібліотеки Великого Глибочка, привезли в подарунок книги та 
пообіцяли допомогти з ремонтом. 
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239. Юрса, Г. «Берегиня» працює для односельців [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 28 верес. — С. 1. — (У клубі). 
Про роботу народознавчого клубу «Берегиня» в бібліотеці-філії с. Скоморохів Тернопільського 
району.  

 

Чортківська ЦБС 
240. Дзісяк, Я. Зустріч «Галичина — Поділля» [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне 

життя плюс. — 2012. — 21 груд. — С.5. — (Обмін думками).  
У Чортківській центральній бібліотеці відбулася літературна зустріч «Галичина — Поділля». 
Вона поєднала майже три десятки слухачів та авторів із Хмельницького, Тернополя, 
Копичинців, Івано-Франківська та Чорткова.  
 

241. Дзісяк, Я. Снігова поезія [Текст] /Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 
2012. — 2 берез. — С. 6. — (Зустрічі).  
У Чортківській центральній бібліотеці відбулися інформаційно-літературні читання «Снігова 
поезія».  

 

242. Дзісяк, Я. «Усмішка весни» [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 
2012. — 13 квіт. — С. 6. — (Творчі зустрічі).  
Літературні читання під такою назвою відбулися в Чортківській бібліотеці. 

 

243. Паращук, А. Юні знавці Тарасового слова отримали «Кобзар» із рук 
генерала [Текст] / А. Паращук // Вільне життя плюс. — 2012. — 14 берез. — С. 3 : 
фотогр.  
Про вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка та фінал дитячого конкурсу читання «Слово Тарасове 
струнами б’ється» в Борщеві. Дійство, приурочене до Шевченківських днів, відбулося також 
і в читальному залі Чортківської центральної бібліотеки.  
_______________ 

Див. також № 91 
 

Шумська ЦБС 
244. Омельчук, А. Шумські бібліотеки отримають грантівські комп’ютери 

[Текст] /А. Омельчук // Свобода. — 2012. — 29 лют. — С. 4. — (Пульс).  
Бібліотеки Шумської ЦБС потрапили у число восьми переможців 3-го раунду конкурсу 
«Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету».  
 

245. Томчишин, Ю. Шумські бібліотеки комп’ютеризують [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 7 берез. — С. 2. 
Бібліотеки Шумської ЦБС стали переможцями третього раунду конкурсу «Організація нових 
бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету».  
_______________ 

Див. також № 139 
 

Інші бібліотеки 
246. Вона тепер у кращім світі…[Текст] // Свобода. — 22 лют. — С. 6 : фотогр. — 

(Світлий спомин). 
Про бібліотекаря Лановецької загальноосвітньої школи № 1 Валентину Василівну Базан, яка 
відійшла у вічність. З нагоди роковин смерті.  
 

247. Зарічна, Н. До бібліотеки — за шаржем [Текст] / Н. Зарічна // Місто. — 
2012. — 17 жовт. — С. 15 : фотогр. — (Світська хроніка). 
На зустріч зі студентами технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя завітав художник і графік, 
майстер декоративного мистецтва, член Національної спілки художників України Микола 
Дмітрух.  
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248. Мельник, Я. У школах обрали кращих бібліотекарів [Текст] / Я. Мельник // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 3 жовт. — С. 6. 
Про заходи зі вшанування працівників шкільних бібліотек.  

 

249. [Миттєвості трудового дня працівників бібліотеки Кременецького 
обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка та сільської 
бібліотеки в Іванівці Теребовлянського району] [Образотворчий матеріал] / 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2012. — 20 квіт. — С. 6 : фотогр. — 
(У тиші бібліотек, де живуть знання і мудрість). 

 

Музеї  
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

250. Брик, А. Втрачені скульптури Пінзеля — на унікальних світлинах [Текст] / 
А. Брик // Свобода. — 2012.— 4 січ. — С. 6: фотогр.— ( Ювілейна виставка).  
Упродовж січня у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діятиме фотодокументальна 
виставка, присвячена загадковому скульптору 18 століття — Іоанну Георгу Пінзелю. 

 

251. Брик, А. Наважтеся на колір! [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 
1 черв. — С. 8 : фотогр. — (Яскраве мистецтво). 
Про унікальну виставку художніх картин «Люди і квіти» в обласному краєзнавчому музеї. 

 

252. Брик, А. Світло. Легкість. Колір [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 
19 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Із вірою в мистецтво).  
На виставці незалежної арт-групи «Ясновиди» у Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї можна побачити картини з чарівної країни, де немає страждань і воєн. Є лише небесна 
блакить і всі барви землі.  

 

253. Брик, А. «Сновиди» : територія вільних художників [Текст] / А. Брик // 
Свобода. — 2012. — 16 трав. — С. 14 : фотогр. — (Незабаром у Тернополі). 
Про арт-групу «Сновиди» у Тернополі та їх першу виставку в обласному краєзнавчому музеї. 

 

254. Брик, А. Сюрреалістичні картини, шедеври з дерева, унікальні вишиванки 
[Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 11 квіт. — С. 12 : фотогр. — 
(У виставковій залі). 
Огляд виставки митців Збаражчини в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 

 

255. Брик, А. «Таїна Пінзеля»: усі твори галицького Мікеладжело — в одному 
альбомі [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 23 листоп. — С. 8 : фотогр. — 
(Зустрічі без прощань).  
«Таїна Пінзеля» — так називається каталог-альманах, до якого увійшли всі шедеври скульптора, 
що збереглися в Україні. Укладач, автор тексту Віра Стецько — мистецтвознавець, завідувач 
відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 
 

256. Вандзеляк, Г. Потішило око фіалкове різнобарв’я [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2012. — 3—5 верес. — С. 9.  
Протягом чотирьох днів у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї милувала око 
виставка фіалок, яку організували члени міського клубу «Сенполія-Захід». 

 

257. Вдовиченко, Г. Увесь український Пінзель — під однією обкладинкою 
[Текст] / Г. Вдовиченко // Високий замок. — 2012. — 20 листоп. — С. 4 : фотогр. 
У Тернополі презентували унікальне видання — «Таїна Пінзеля», видане у столичному 
видавництві «Майстер книг». Укладач, автор тексту Віра Стецько — мистецтвознавець, 
завідувач відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 
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258. Воловець, І. Різдво на папері [Текст] / І. Воловець // Вільне життя плюс. — 
2012. — 20 січ. — С. 6 : фотогр. — (Виставки). 
Відвідавши виставку різдвяних листівок у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, 
можна не лише підтримати гарний настрій, а й познайомитись із культурним різноманіттям 
у способі зображення свята.  

 

259. Гайдукевич, Я. Просвітитель, Людина. Йосифові Сліпому — 120 [Текст] / 
Я. Гайдукевич // 20 хвилин. — 2012. — 17 — 18 лют. — С. 10.  
Про життя Йосифа Сліпого та експозицію, що діє в Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї.  

 

260. Голояд, І. Сотні фіалок красувалися в краєзнавчому музеї [Текст] / І. Голояд // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 29 серп.—4 верес. — С. [14] : фотогр.  
Виставку фіалок організували в обласному краєзнавчому музеї члени клубу «Сенполія-Захід». 

 

261. 20 облич’ 2012 [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 26 груд. — 
3 січ. — С. 6 — 7. — Зі змісту: [Віра Стецько, мистецтвознавець, науковий 
співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею у складі української 
делегації побувала на виставці робіт Іоанна Георга Пінзеля у Франції та за 
підтримки мецената Тараса Демкури видала альбом «Таїна Пінзеля»].  

 

262. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2012 р.] / 
підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — 
С. 152—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: [29 лютого в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася 
науково-краєзнавча конференція «Лесь Курбас у світовому театральному 
мистецтві»]; [1 березня в обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку 
відомого тернопільського художника Віктора Макарова до його 80-річчя]; 
[12 квітня інтелігенція міста відзначила в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї 18-річчя від часу виходу збірника духовної поезії 
західноукраїнських авторів 16—20 століть «Благословень»]. 

 

263. Дерех, В. У Тернополі презентували книгу про ірландських повстанців 
[Текст] / В. Дерех // 20 хвилин. — 2012. — 20 — 21 лют. — С. 4 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги про визвольні 
війни ірландців «Нація, яка не капітулює».  

 

264. Запорожець, В. У краєзнавчий музей завітала лялька [Текст] / 
В. Запорожець // Вільне життя плюс. — 2012. — 15 черв. — С. 3 : фотогр. — 
(Виставки).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка «Із 
скарбниці українського народу» майстра народної творчості та бісероплетіння, лауреата 
багатьох українських та міжнародних виставок Людмили Павлової.  

 

265. Земанський, І. Афганцям присвятили виставку [Текст] / І. Земанський // 
Місто. — 2012. — 15 лют. — С. 3.  
Експозиція, присвячена землякам-учасникам бойових дій в Афганістані, діятиме в обласному 
краєзнавчому музеї. Це — оповідь у фотокартках та документах про трагічні події 1979—
1989 рр.  
 

266. Костюк, С. Визнання [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 
26 жовт. — С. 6. — (З потоку новин). 
Коротке повідомлення про нагородження Тернопільського обласного краєзнавчого музею медал-
лю «За вірність традиціям» за участь у проекті «Знайомтеся — Україна. Туристичними стежками». 
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267. Костюк, С. Збагніть «Мелодію…» [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс — 2012. — 19 жовт. — С. 6. — (З потоку новин).  
Про виставку відомого художника-графіка Степана Шевчука в Національному заповіднику 
«Замки Тернопілля». 
 

268. Костюк, С. Минувшина повчає [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 6. — (З потоку новин).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї розгорнуто тематичну виставку «Українське 
козацтво — погляд у минувшину». 
 

269. Костюк, С. Миттєвості лету життя [Текст] / С. Костюк // Соломія. — 
2012. — № 2 (черв.). — С. 3 : фотогр. 
Лютневе 125-річчя від дня народження режисера-новатора українського театру Леся Курбаса 
в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї пошановано тричі.  

 

270. Костюк, С. Наукові напрацювання [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 21 груд. — С. 5. — (Вістки з краєзнавчого музею).  
Упродовж листопада-грудня в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися 
чотири наукові конференції.  

 

271. Костюк, С. Триєдність Незалежності [Текст] / С. Костюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 24 серп. — С. 8. — (З передсвяткової пошти).  
Одразу трьома виставками у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відзначено День 
Незалежності України.  

 

272. Краснобаєв, А. «У Тернополі відкрили виставку фіалок» [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 27—28 серп. — С. 5.  
Понад 200 видів фіалок виставили на огляд тернополян в обласному краєзнавчому музеї члени 
клубу «Сенполія-Захід».  
 

273. Ласківецький, М. Славить Бога «Благословень» [Текст] / М. Ласківець-
кий // Вільне життя плюс. — 2012. — 18 квіт. — С. 6. — (Нетлінне). 
В обласному краєзнавчому музеї репрезентовано збірник духовної поезії західноукраїнських 
авторів «Благословень», який побачив світ 18 років тому в «Бібліотеці журналу «Тернопіль» та 
«Русалка Дністрова».  

 

274. Левицька, Л. З Тернополя до Лувру [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2012. — 15 лют. — С. 9 : фотогр.  
Про виставку творів І.- Г. Пінзеля в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, що восени 
буде експонуватися у Парижі, в Луврі.  
 

275. Ліберний, О. В обласному краєзнавчому музеї діятиме експозиція, 
присвячена землякам-учасникам дій в Афганістані [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 15 лют. — С. 2.  
 

276. Ліберний, О. Об’єктив Андрія Зюбровського вчить жити справедливо 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2012. — 16 берез. — С. 5 : фотогр. — 
(Фотовиставка). 
В обласному краєзнавчому музеї відкрита персональна виставка відомого у нашому краї 
фотохудожника, колишнього фотокореспондента газети «Свобода» Андрія Зюбровського. 

 

277. Ліберний, О. Шевченкіана у філателії [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 
2012. — 16 берез. — С. 2. — (Виставка).  
В обласному краєзнавчому музеї діє філателістична виставка, присвячена 198-й річниці від дня 
народження Тараса Шевченка.  
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278. Мала, С. Подвиг солдата не можна забути [Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 
2012. — 17—18 лют. — С. 22 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки «Війна 
в Афганістані», що діятиме на постійній основі.  

 

279. Мала, С. Умільці Збаражчини привезли свої роботи [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 6 — 7 квіт. — С. 14 : фотогр.  
Про виставку народних умільців Збаражчини в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  

 

280. Мацко, І. Директор фестивалю «Дивокрай» Ірина Мацко: «Не вірю, що 
книга помре...» [Текст] : [ інтерв’ю з тернопільською художницею, книговидавцем, 
бібліотекарем, директором книжкового фестивалю «Дивокрай» Іриною Мацко] / 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 21—27 берез. — С. 6 : 
фотогр. 

 

281. Мельник, Я. Шевченко — в марках [Текст] / Я. Мельник // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 14 берез. — С. 4 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку марок, присвячену 
Великому Кобзарю.  

 

282. Новосядлий, Б. Михайло Ониськів: «Іменини моєї головної книжки» 
[Текст] / Б. Новосядлий ; фотогр. І Пшоняка // Свобода. — 2012. — 23 листоп. — 
С. 8 : фотогр. — (Репрезентації).  
В обласному краєзнавчому музеї відбулася ексклюзивна презентація сигнального примірника 
нової книжки Михайла Ониськіва «А. Б. В…» 

 

283. Обласний краєзнавчий музей святкуватиме 100-літній ювілей [Текст] // 
Номер один. — 2012. — 19 груд. — С. 8.  
Коротко про історію заснування музею та заплановані заходи на відзначення 100-річчя цього 
закладу.  

 

284. Павловська, І. Дарунок музею [Текст] / І. Павловська // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 10 лют. — С. 4. — (Коротко).  
Тернопільська митниця передала обласному краєзнавчому музею побутові речі. 

 

285. Перун, В. Парад виставок [Текст] / В. Перун // Вільне життя плюс. — 
2012. — 23 берез.— С. 8. — (Музей запрошує).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилося сім виставок на відзначення 
ювілейних і знаменних дат у березні. 

 

286. Попович, Ж. Скульптури Іоанна Пінзеля чекають у французькому Луврі 
[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 18 січ. — С. 15 : фотогр.  
Цього року у французькому Луврі відбудеться виставка кращих робіт І.-Г. Пінзеля. Про відомого 
майстра розповідають Борис Возницький (директор Львівської галереї мистецтв), Віра Стецько 
(мистецтвознавець, працівник Тернопільського обласного краєзнавчого музею), Василь Бабала 
(меценат із Бучача). 

 

287. Попович, Ж. У краєзнавчому музеї з виставки вкрали мотанку у личаках 
[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 4 лип.— С. 2 : фотогр.  
Незвичайна виставка авторської ляльки триває у Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї. 19 ляльок-мотанок представила майстер ручної вишивки та бісероплетіння Людмила 
Павлова.  
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288. Попович, Ж. Французьке небо відкрили перед святими Пінзеля [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 21 листоп. — С.[15] : фотогр.  
Мистецтвознавець, багаторічний дослідник творчості Пінзеля Віра Стецько та відомий 
бізнесмен Тарас Демкура презентували унікальне видання «Таїна Пінзеля». 

 

289. Попович, Ж. Юрій Чумак створив галерею історичних постатей [Текст] : 
художник передав краєзнавчому музею портрети князя Святослава і Яреми 
Вишневецького / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 7 берез. — С. [15] : фотогр.  

 

290. Пшоняк, І. Краєзнавчий музей заполонили фіалки [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 29 серп. — С. 3 : фотогр.  
Про виставку фіалок, організовану членами клубу «Сенполія-Захід», у Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї.  

 

291. Савак, Б. Тернопільщина презентувала журнал «Україна в світі» [Текст] / 
Б. Савак // Свобода. — 2012. — 19 жовт. — С. 3 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація журналу Світової 
Федерації Українських Жіночих Організацій «Українка в світі» № 2 за 2012 рік. 

 

292. Семеняк, В. «А. Б. В…» — три суття нашого буття [Текст] / В. Семеняк ; 
фотогр. автора // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 3 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Михайла 
Ониськова «А. Б. В….».  

 

293. Стасенко, С. Пінзель у Тернополі [Текст] // С. Стасенко // Літературна 
Україна. — 2012. — 16 лют. — С. 16 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили незвичайну виставку — на 
ній представлено лише вісім експонатів сакрального мистецтва, але все це — твори 
самого І.-Г. Пінзеля.  
 

294. Стецько, В. Віра Стецько: «У камерній каплиці Шапель Пінзелю 
затісно — втрачаються велич та експресія» [Текст] : [ інтерв’ю з мистецтво-
знавцем, завідувачкою відділу науково-просвітницької роботи Тернопільського 
обласного краєзнавчого музею, представником офіційної делегації від України 
Вірою Стецько ] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 5 — 
11 груд. — С. 7 : фотогр.  
Науковий співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько ділиться 
своїми особистими враженнями від поїзки і фаховими заувагами щодо організації та відкриття 
виставки у Луврі.  
 

295. Стецько, В. «Коли закінчується зима — з’являються квіти…» [Текст] / 
В. Стецько // Свобода. — 2012. — 20 лип. — С. 8 : фотогр.— (Зранена пам’ять).  
Про експозицію виставки, яку розгорнули в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї з 
нагоди 75-річчя трагічної смерті Михайла Бойчука. 

 

296. Стецько, В. Хранитель замків і дослідник Пінзеля [Текст] : 1 липня минає 
40 днів з дня загибелі Бориса Возницького, чий вклад у збереження культурної 
спадщини Тернопілля неможливо переоцінити / В. Стецько // Місто. — 2012. — 
27 черв. — С. 19 : фотогр. — (Маловідоме Тернопілля). 
Краєзнавець, завідувачка відділу науково-просвітницької роботи Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею Віра Стецько розповідає про вклад Бориса Возницького у збереження 
культурної спадщини Тернопілля, зокрема віднайдення творчої спадщини І.-Г. Пінзеля та її 
популяризацію.  
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297. Столітній ювіляр [Текст] // Місто. — 2012. — 19 груд. — С. 3 : фотогр. 
Своє сторіччя наступного року відзначатиме обласний краєзнавчий музей.  

 

298. У краєзнавчому музеї розцвіли фіалки [Текст] // Номер один. — 2012. — 
29 серп. — С. [15] : фотогр.  
Кілька сотень фіалок було представлено на виставці в обласному краєзнавчому музеї.  

 

299. Федорців, Н. Люди — як квіти, квіти — як люди [Текст] : усупереч назві 
«Сновиди» презентували шаленство барв та емоцій / Н. Федорців // Місто. — 
2012. — 30 трав. — С. 6 : фотогр.  
Презентація мистецького проекту незалежної арт-групи «Сновиди» у Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї. 

 

300. Чайківська, Я. «Меланхолійна радість» від Андрія Зюбровського [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. Г. Мельника // Тернопіль вечірній. — 2012. — 7 берез. — 
С. 8 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки фотохудожника 
Андрія Зюбровського.  
 

301. Чайківська, Я. Незалежна арт-група «Сновиди» представляє мистецький 
проект «Люди і blumen» [в обласному краєзнавчому музеї] [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 16 трав. — С. 8 : фотогр. — 
(Мистецтво). 

 

302. Чумак, Ю. Нова виставка «Сновид» [Текст] / Ю. Чумак // Вільне життя 
плюс. — 2012. —21 листоп. — С. 7. — (Слово митця).  
У виставковій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею діє друга експозиція арт-
групи «Сновиди».  

 

303. Шот, М. «Люди та квіти» виринали з пітьми [Текст] : у Тернополі 
дебютувала нова мистецька група «Сновиди» / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2012. — 21 черв. — С. 9.  
24 автори репрезентували майже 100 робіт із загальною назвою «Люди і квіти» в обласному 
краєзнавчому музеї.  

 

304. Шот, М. Тернопільського Пінзеля покажуть у Луврі [Текст] : нині роботи 
«українського» Мікеланджело демонструють в обласному центрі / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2012. — 1 лют. — С. 18 : фотогр. — (Культура).  
Про життєвий і творчий шлях великого скульптора розповідає науковий співробітник обласного 
краєзнавчого музею, мистецтвознавець Віра Стецько. Насолоджуватися творчістю Пінзеля 
зможуть і французькі шанувальники вже цьогорічного листопада. 

 

305. Юхно-Лучка, М. Ключі від замків, які він оберігав, передати нема кому… 
[Текст] : не стало найвідданішого музейника України Бориса Возницького / 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 30 трав.—5 черв. — 
С. 6 : фотогр.  
Тернопільський мистецтвознавець Віра Стецько про «ангела-охоронця» українських музеїв та 
замків Бориса Возницького, якого вона вважає своїм наставником. 

 

306. Ясна, В. Завітайте у краєзнавчий музей [Текст] / В. Ясна // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 21 груд. — С. 8. — (Анонс).  
Про виставки, які продовжують експонуватись в обласному краєзнавчому музеї.  
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Тернопільський історико-меморіальний музей  
політичних в’язнів та репресованих 

307. Красуляк, І. У музеї лунає голос Владики [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2012. — 23 лют.—1 берез. — С. 20. — (Тернопільські новини).  
У музеї політв’язнів та репресованих відбулося відкриття виставки до 120-річчя від дня 
народження Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого.  
 

308. Мала, С. Постать, яка стала прикладом для багатьох поколінь [Текст] / 
С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 20—21 лют. — С. 14 : фотогр.  
Фотографії, документи та заповіт Йосифа Сліпого можна переглянути в Тернопільському 
історико-меморіальному музеї політичних в’язнів та репресованих.  
 

309. Стукало, Н. Філософія театру Леся Курбаса [Текст] / Н. Стукало // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 7 берез.— С. 4 : фотогр.  
Про експрес-виставку під такою назвою, присвячену 125-й річниці від дня народження 
українського режисера, актора, драматурга, публіциста та перекладача Леся Курбаса, що діє 
в історико-меморіальному музеї політичних в’язнів та репресованих у Тернополі. 

 

310. Тарнавська О. Посмертна маска Степана Бандери побуває в Чорткові, Бор-
щеві й Заліщиках / О. Тарнавська // Вільне життя плюс. — 2012. — 4 трав. — С. 3. 
З історії створення, про роботу та експозицію Тернопільського історико-меморіального музею 
політв’язнів та репресованих 

 

Тернопільський обласний художній музей 
311. Балик, О. З янголом на плечі [Текст] / О. Балик // Свобода. — 2012. — 

9 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Година прекрасного). 
Талановита композиторка, піаністка, співачка Яна Іщук подарувала тернополянам музично-
поетичний вечір «Всі поруч» за творами українського поета Івана Малковича. Відбулося 
мистецьке дійство в Тернопільському обласному художньому музеї. 

 

312. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / 
підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — №4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [3 липня Ярослав Василик відкрив у 
Тернопільському обласному художньому музеї виставку 46 власних живописних і 
графічних робіт]. 

 

313. Захарчук, Д. «Первоцвіт» представив «мистецтво для кожного» [Текст] / 
Д. Захарчук // Свобода. — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Виставка).  
В обласному художньому музеї відкрилася виставка тернопільського міського творчого 
об’єднання «Первоцвіт». Авторами більшості картин є художники-аматори. 

 

314. Золотнюк, А. Ліричний живопис Анатолія Заблуди [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 23 листоп. — С. 8. — ( Виставки ).  
Художник-графік обласної державної телерадіокомпанії А. Заблуда представив свої живописні 
роботи у виставковій залі обласного художнього музею.  
 

315. Золотнюк, А. Прекрасне — поруч [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 16 листоп. — С. 6. — (Мистецьке життя).  
В обласному художньому музеї тернопільська композиторка Яна Іщук презентувала свій 
пісенно-поетичний концерт «Всі поруч», присвячений творчості Івана Малковича.  

 

316. Золотнюк, А. Сонячна людина, яка малює світло [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 9 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Репрезентації).  
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75 мистецьких робіт кременецької художниці Тетяни Балбус, виконаних у різних техніках, 
представили на персональній виставці, яку відкрили в обласному художньому музеї. 

 

317. Кармелюк, М. Краєвиди, козаки та оголена натура — у музеї [Текст] / 
М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 17 —18 верес. — С. 11 : фотогр. 
Про виставку «Корифеї українського малярства» в обласному художньому музеї.  
 

318. Кармелюк, М. На виставку — до Тетяни Балбус [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 2—3 листоп. — С. 14.  
Про художницю із Кременця Тетяну Балбус та її персональну виставку в Тернопільському 
обласному художньому музеї. 
 

319. Кармелюк, М. На виставці в музеї — художники з Валової [Текст] / 
М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 8—9 жовт. — С. 11 : фотогр.  
Про виставку групи самодіяльних тернопільських художників «Первоцвіт» у Тернопільському 
обласному художньому музеї.  
 

320. Лисий, С. Резонансні співзвуччя фарб та мелодій [Текст] / С. Лисий // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 28 груд. — С. 6. — (До ювілею).  
Шістдесят одне полотно представив Володимир Бондарук для огляду в картинній галереї 
обласного художнього музею.  
 

321. Ліберний, О. Євген Удін і світ його картин [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 11 трав. — С. 8 : фотогр. — (Ювілейна виставка). 
Виповнилося 75 років від дня народження та 55 — з початку творчої діяльності заслуженого 
художника України Євгена Удіна. З цієї нагоди в обласному художньому музеї відкрита 
виставка митця.  

 

322. Мала, С. Художній графіці присвятив усе життя [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 30 квіт.— 1 трав. — С. 11 : фотогр. 
Близько ста картин виставив тернопільський художник Євген Удін на своє 75-річччя в облас-
ному художньому музеї. 

 

323. Попова, О. Різдво — у листівках [Текст] / О. Попова // Експрес. — 2011. — 
28 груд. — 4 січ. — Тернопільські новини. — С. 20. 
Різдвяні листівки з різних країн виставили у Тернопільському обласному художньому музеї.  

 

324. Пшоняк, І. Вшанували відомого скрипаля [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 22 серп. — С. 2 : фотогр.  
У приміщенні обласного художнього музею відбувся сотий творчий вечір відомого скрипаля, 
майстра гумору і сатири Володимира Лотоцького.  

 

325. Романенко, Л. Мистецьке тріо: дідусь і дві онучки! [Текст] / Л. Рома-
ненко // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 21 — 27 листоп. — С. 7 : фотогр.  
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка живопису й графіки Анатолія 
Заблуди та його внучок Мар’яни і Зоряни Федишин.  

 

326. Садовська, Г. Марчукові премії юним художникам [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 25 трав. — С. 1 : фотогр. — (Дитячий вернісаж). 
Про виставку «Творчість юних» в обласному художньому музеї та лауреатів премії ім. Івана 
Марчука. 

 

327. Смерека, Г. Художниця з Кременця здивувала барвами [Текст] / 
Г. Смерека // Місто. — 2012. — 7 листоп. — С. 12 : фотогр.  
Близько семидесяти художніх робіт представила Тетяна Балбус на виставці в обласному 
художньому музеї. 
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328. Собуцька, В. Культ ревю [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 
28 верес.—1 жовт. — С. 16. — Зі змісту: 

Світ, якого ще немає на землі [виставка І. Марчука у Київській галереї 
«Мистецька зірка»]; 

У художньому музеї — полотна корифеїв [виставка творів українських 
художників 70-х—початку 90-х років]; 

А в картинній галереї — солянка [спільна виставка визнаних майстрів 
пензля та учнів художніх шкіл Тернополя у виставковій залі обласної організації 
Національної спілки художників України]. 

 

329. Тернополян запрошують на «Зимові зустрічі» [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 1—7 лют. — С. 3 : фотогр.  
У Тернопільському обласному художньому музеї діє традиційна виставка вишиваних робіт 
«Зимові зустрічі». Понад 50 майстринь, учасниць творчого об’єднання «Світ рукоділля», уже 
вдев’яте представили близько 200 робіт — вишиваних сорочок, подушки, рушники, ікони, 
картини із найрізноманітнішими сюжетами. 
 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого, м. Бережани 
330. Ониськів, М. Бережанці присвячують [Текст] / М. Ониськів // Вільне 

життя плюс. — 2012. — 31 жовт. — С. 5. — (Коротко).  
В обласному музеї Богдана Лепкого в м. Бережанах відбудеться урочиста академія «Я несу тобі 
часточку душі», присвячена 140-річчю від дня народження українського письменника, 
публіциста, художника Б. Лепкого. 

 

331. Осадчук, Л. На Тернопільщині відзначили 140-річний ювілей Богдана 
Лепкого [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2012. — 6 листоп. — С. 2 : фотогр.  
Основні заходи в області та творча, художньо-мистецька діяльність працівників обласного 
комунального музею Богдана Лепкого та районного краєзнавчого музею в Бережанах на 
відзначення 140-річного ювілею письменника, перекладача, художника, педагога, громадського 
діяча Богдана Лепкого.  
 

Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей 
332. Мадзій, І. Вийшов у світ «Літопис Борщівщини» [Текст] / І. Мадзій // 

Вільне життя плюс. — 2012. — 30 берез. — С. 5. — (Свіжий номер). 
Про видавничу діяльність Борщівського обласного комунального краєзнавчого музею, вихід 
дванадцятого випуску «Літопису Борщівщини» та когорту науковців, які є постійними авторами 
часопису. 
 

333. Мадзій, І. Графічне кредо Івана Балана [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 15 черв. — С. 8 : фотогр.— (Виставки).  
У Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї протягом місяця будуть 
демонструватися графічні роботи заслуженого художника України, вихідця із Борщівщини, 
а сьогодні чернівчанина Івана Балана. 

 

Обласний комунальний етнографічно-меморіальний  
музей Володимира Гнатюка, с. Велеснів Монастириського району 

334. Черемшинська, Р. Володимир Гнатюк і Микола Гоголь [Текст] : на 160-
річчя від дня смерті письменника / Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 
2012. — 7 верес. — С. 5.  
Старший науковий співробітник музею Романа Черемшинська розповідає про діяльність 
Володимира Гнатюка з популяризації творчості Миколи Гоголя.  
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335. Черемшинський, О. Поповнення музею краянки [Текст] / О. Черемшинський // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 26 жовт. — С. 5. — (З потоку новин). 
Про те, як створювався літературно-меморіальний музей Олени Кіселевської у Монастириськах 
та поповнення його новими експонатами. 

 

336. Черемшинський, О. Портрет Гнатюка — робота Бойчука [Текст] : (130-
річчя від дня народження художника) / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 14 груд. — С. 5 : фотогр. — (Цікаво знати).  
Автор статті сподівається, що один із найавторитетніших та найбільших гнатюкознавців у світі, 
академік НАН України Микола Мушинка передасть портрет Володимира Гнатюка роботи 
Михайла Бойчука до його музею у Велесневі.  
_______________ 

Див. також № 1010, 1037 
 

Обласний комунальний меморіальний музей-садиба Леся Курбаса,  
с. Старий Скалат Підволочиського району 

337. Ковцун, О. Музей напередодні святкування [Текст] / О. Ковцун // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 10 лют. — С. 5. — (Є чим пишатися).  
Про те, як працівники музею готуються відзначити 125-річчя від дня народження цієї яскравої 
особистості — актора, режисера, ініціатора мистецьких починань, засновника багатьох театрів 
Леся Курбаса.  

 

338. Ліберний, О. Життя своє сповна віддав театру [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 29 лют. — С. 2 : фотогр. — (Урочиста академія). 
Урочиста академія «Лесь Курбас — наша гордість і слава» та відкриття оновленої експозиції 
музею-садиби видатного режисера відбулося в с. Старий Скалат Підволочиського району.  

 

339. Михлик, З. На спомин про митця [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 
2012. — 7 берез. — С. 3. — (На зв’язку — Тернопільщина).  
Про те, як в області гідно вшанували 125-річчя від дня народження видатного актора та 
режисера Леся Курбаса, зокрема в обласному комунальному меморіальному музеї-садибі митця 
в Старому Скалаті Підволочиського району та Державному архіві Тернопільської області.  

 

340. Ониськів, М. «Іде Лесь Курбас. А за ним іде нова доба» [Текст] : 
святкування поблизу Святої Гори у Старому Скалаті / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 29 лют. — С. 7 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про відзначення 125-річчя від дня народження Леся Курбаса в обласному комунальному 
меморіальному музеї-садибі митця в с. Старий Скалат. Начальник управління культури 
Тернопільської облдержадміністрації Г.П. Шергей вручив подяки підприємцям-меценатам, які 
долучились до ювілейних урочин. 

 

341. Осадчук Л. Трагічна і приголомшлива амплітуда долі Арлекіна : «День» 
побував у меморіальному Музеї-садибі Леся Курбаса в селищі Старий Скалат 
Тернопільської області : [враження від відвідування музею] / Л. Осадчук // День. — 
2012. — 24—25 лют. — С. 14. 
 

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

342. Федорців, Н. У Кременці поляки допоможуть з музеєм [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2012.— 28 берез. — С. 2.  
Про можливості й обсяги реставрації обласного музею Юліуша Словацького у Кременці та 
спільні зусилля українців і поляків.  
_______________ 

Див. також № 1010 
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Обласний комунальний музей Богдана Лепкого, м. Бережани 
343. Будар, Т. Великодні мотиви у творчості Богдана Лепкого [Текст] / 

Т. Будар // Свобода. — 2012. — 20 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Святкова виставка). 
В обласному комунальному краєзнавчому музеї Богдана Лепкого відкрито виставку писанок, 
яку прикрашають оригінальні вишивки. 

 

344. Будар, Т. «Сотниківну» презентували у Бережанах [Текст] / Т. Будар // 
Свобода. — 2012. — 7 верес. — С. 8 : фотогр. 
У Бережанському музеї Богдана Лепкого відбулась презентація роману «Сотниківна» та зустріч 
із його упорядниками Надією Білик та Богданом Мельничуком.  

 

345. Стрілець, Н. Журналістка презентувала виставку про Богдана Лепкого 
[Текст] / Н. Стрілець // Свобода. — 2012. — 17—19 верес. — С. 16 : фотогр.  
Про книжково-ілюстративну виставку «Тема Лепкіани в житті і творчості поетеси, журналістки 
Тетяни Будар». 

 

Інші музеї  
Бережанський районний краєзнавчий музей 

346. Бережанцям нагадали, що вони з міста, а не з села [Текст] // Номер один. — 
2012.— 21 берез. — С. 2 : фотогр.  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки «Бережани — 
рідне місто!». 
 

347. Бідзіля, Т. Музей у Бережанах поповнила нова експозиція [Текст] / 
Т. Бідзіля // Свобода. — 2012. — 14 верес. — С. 4. 
Про відкриття оновленої зали історії, побуту та культури депортованих українців Лемківщини, 
Надсяння,Холмщини та Підляшшя у Бережанському районному краєзнавчому музеї.  
 

348. Відомий бережанський краєзнавець виставкою відсвяткувала 70-ліття 
[Текст] // Номер один. — 2012. — 9 трав. — С. 4 : фотогр.  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулося відкриття ювілейної персональної 
виставки «Світ мого життя» члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, 
вишивальниці, краєзнавця, колекціонера Ганни Іванівни Семеняк. 
‘ 

349. Гриб, А. Узори долі [Текст] / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 2012. — 
13 черв. — С. 9 : фотогр. — (Таланти твої, Тернопілля).  
Про майстра народної творчості, члена Національної Спілки майстрів народного мистецтва 
України, керівника клубу вишивальниць при Бережанському районному краєзнавчому музеї 
Марію Гарап’юк. 
 

350. Наконечена, І. Світ її життя [Текст] / І. Наконечна // Свобода. — 2012. — 
30 трав. — С. 14. — (Про цікаву людину). 
Про унікальну виставку в Бережанському районному краєзнавчому музеї. Її автор — Ганна 
Семеняк, учителька-пенсіонерка зі 40-річним стажем, якій днями виповнилося 70 років. 
 

351. Ніч — у музеї [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 18—19 трав. — С. [5]. 
Акцію «Ніч у музеї» проведуть у Бережанському районному краєзнавчому музеї. 
 

352. Проців, М. Виставка «Євро—2012» [Текст] / М. Проців // Номер один. — 
2012. — 24 жовт. — С. [15] : фотогр. 
У Бережанському краєзнавчому музеї відбулося закриття виставки «Євро—2012 в Бережанах». 
За цей час її учасниками стали 80 осіб, які надали понад 1500 експонатів із 18 країн світу. 
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353. Проців, М. Львівський реставратор представив найбільшу колекцію 
поштових карток з видами Бережан [Текст] / М. Проців // Номер один. — 2012. — 
26 груд. — С. 4 : фотогр. 
Про виставку «Бережани на старих поштівках зі збірки львівського реставратора Андрія 
Захарківа-Олійника» у Бережанському районному краєзнавчому музеї.  
 

354. У Бережанах з’явилася лемківська кімната [Текст] // Номер один. — 
2012. — 8 серп. — С. 4 : фотогр.  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї урочисто відкрили кімнату історії, побуту та 
культури депортованих українців, де представлено понад 1000 експонатів, пов’язаних із 
переселенцями з Лемківщини.  

 

355. Штокало-Пархомчук, Я. І надалі такою будьте! [Текст] / Я. Штокало-
Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2012. — 9 трав. — С. 8 : фотогр. — (Многая 
літа). 
Про Бережанський районний краєзнавчий музей та нову унікальну виставку, присвячену 
працьовитій, творчій за характером і сильній за духом жінці Ганні Семеняк. 

 

Гусятинський районний комунальний краєзнавчий музей 
356.  Брик, А. У Гусятині обікрали краєзнавчий музей [Текст] / А. Брик // 

Свобода. — 2012. — 27—29 серп. — С. 16. 
Невідомі зловмисники викрали полотна з постійної експозиції музею.  

 

357. Дзік О. З музею винесли картин на 60 тисяч доларів / О. Дзік // Газета по-
українськи. – 2012. – 30 серп. – С. 1, 2. 
Про пограбування Гусятинського краєзнавчого музею (Тернопільська обл.) та збитки, завдані 
музею. 

 

358. Хто кого вітав? [Текст] / підгот. О.Чорна // Свобода. — 2012. — 11 січ. — С. 2. 
Упродовж січня в Гусятинському районному комунальному краєзнавчому музеї діятиме 
виставка ілюстрованих вітальних поштових листівок на новорічно-різдвяну тематику. 

 

359. Шкула, А. Злодіїв шукають, а сигналізації нема [Текст] / А. Шкула // 
20 хвилин. — 2012. — 12—13 верес. — С. [4] : фотогр.  
Про проблеми Гусятинського районного комунального краєзнавчого музею зі збереження 
мистецької спадщини.  

 

360. Шот, М. Чорна душа зазіхнула на «голубі тіні» [Текст] : із Гусятинського 
музею на Тернопільщині викрали дев’ять картин / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2012. — 25 верес. — С. 11. 

 

Денисівський комунальний краєзнавчий музей Козівського району 
361.  Савак, Б. На Батьківщині Іванни Блажкевич [Текст] / Б. Савак // Вільне 

життя плюс. — 2012. — 26 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Денисівському краєзнавчому 
музею — 45). 
Директор Денисівського краєзнавчого музею про історію його заснування та унікальні зібрання. 
 

Кременецький краєзнавчий музей 
362. Данилюк, О. Світлиця історії краю [Текст] : [ інтерв’ю з директором 

Кременецького краєзнавчого музею Ольгою Данилюк] / розмову вів Б. Федишен // 
Свобода. — 2012. — 18 трав. — С. 3 : фотогр. — (Напередодні події). 
Про історію, становлення та роботу Кременецького краєзнавчого музею. До 75-річчя з часу 
заснування закладу.  
 



 42 

363. Федишен, Б. Десять красунь-фотографів [Текст] / Б. Федишен // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 21 берез. — С. 9. — (Експозиції). 
У виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею діє цікава експозиція «Світ очима 
жінки». На ній фотоклуб «Позитив» представив роботи десятьох красунь-фотографів, котрі 
вміють бачити й відчувати навколишній світ. 

 

364. Федишен, Б. Погляд крізь об’єктив Степана Сіятова [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2012. — 20 січ.— С. 8 : фотогр. — (Фотосвіт). 
У Кременецькому краєзнавчому музеї презентували роботи активного члена фотоклубу 
«Позитив» Степана Сіятова. Представлено 103 світлини. 

 

365. Федишен, Б. Світ очима жінки [Текст] / Б. Федишен // Свобода. — 2012. — 
7 берез. — С. 3 : фотогр. — ( Крізь призму об’єктива ).  
Виставку із такою назвою недавно відкрили у Кременецькому краєзнавчому музеї. Для експо-
зиції місцевий фотоклуб «Позитив» представив роботи десятьох представниць прекрасної статі.  

 

366. Федишен, Б. «Я справжнє щастя пізнаю, коли творю…» [Текст] / 
Б. Федишен // Вільне життя плюс. — 2012. — 8 черв. — С. 8 : фотогр.— 
(Репрезентації).  

Те ж // Свобода. — 2012. — 18 трав. — С. 3 : фотогр. — (Митець, що пише 
батьківщину). 
У виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею відбулася презентація робіт талановитого 
місцевого художника Богдана Романюка.  
 

Меморіальний музей Соломії Крушельницької  
у с. Білій Тернопільського району 

367. Гугушвілі, Т. Чарівне дзеркало великої Соломії [Текст] / Т. Гугушвілі // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 21 верес. — С. 5 : фотогр.  
Про меморіальний музей Соломії Крушельницької у с. Білій Тернопільського району. 

 

368. Зюбровська, Н. Надія Зюбровська: «У Білій до цього часу є сади з саджан-
ців, які посадив дід Соломії Крушельницької» [Текст] : [розповідь директора 
меморіального музею Соломії Крушельницької Надії Зюбровської] / Д. Захарчук // 
Свобода. — 2012. — 27 лип. — С. 8: фотогр. — (Незгасна слава).  
 

 

Чортківський районний комунальний краєзнавчий музей 
369. Блаженко, А. «Машина часу» запрацює на повну потужність [Текст] / 

А. Блаженко // Вільне життя плюс. — 2012. — 25 трав. — С. 6 : фотогр. — (Справи 
музейні). 
Про Чортківський районний краєзнавчий музей та його директора Яромира Чорпіту. 

 

370. Блаженко, А. Щедрий заповіт з-за океану [Текст] / А. Блаженко // Свобода. — 
2012. — 25 трав. — С. 3 : фотогр. — (Календар). 
Про щедрий дар української діаспори Чортківському районному краєзнавчому музею та 
неабияку заслугу в цьому його багатолітнього директора Яромира Чорпіти. 

 

371. Тадейчук, Є. Цього разу в Чортківському краєзнавчому / Є. Тадейчук // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 18 трав. —С. 1. 
Виставка художника Євгена Шпака із смт Скали-Подільської (Борщівський р-н) 
у Чортківському краєзнавчому музеї. 
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Інші музеї 
372. Богуславська, А. Дивись у глиб! [Текст] : в унікальній гіпсовій печері 

на Тернопільщині обладнали виставку глиняних скульптур / А. Богуславська // 
Україна молода— 2012. — 1 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Арт-місія). 
У карстовій печері «Оптимістична» поблизу села Королівки Борщівського району відкрили 
перший в Україні підземний музей скульптур. 
 

373. Будар, Т. «Колядниця—2012» у Бережанах або Різдвяні зустрічі в Старій 
ратуші [Текст] / Т. Будар // Свобода.— 2012. — 20 січ. — С. 2 : фотогр.  

Літературно-мистецький вечір «Колядниця—2012» із циклу «Різдвяні зустрічі в Старій 
ратуші», що відбувся в Бережанському музеї книги, зібрав численних шанувальників новорірно-
різдвяних традицій краю, любителів колядок і щедрівок, задушевних українських пісень і поезій.  

 

374. Бучко, О. У бункері буде музей [Текст] / О. Бучко // 20 хвилин. — 2012. — 
26—27 верес. — С. [2].  
У Бурканові Теребовлянського району відкриють музей «Бункер бригади «Больцано».  

 

375. Герасимів, З. У Тернополі відкрили бойківську хатину-музей [Текст] / 
З. Герасимів // Номер один. — 2012. — 18 січ. — С. 2. 

 

376. Дяків, О. Через нього з нами всесвіт говорить [Текст] / О. Дяків // 
Свобода. — 2012. — 14 верес. — С. 3 : фотогр. — (Історія нашого народу) 
У с. Литячому Заліщицького району відкрили музей-садибу художника Богдана Горбаля 
«Галерея Богдана». 
 

377. Красновська, О. До скульптур — зі свічкою [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2012. — 8—15 листоп. — Тернопільські новини. — С. 14. 
Перший в Україні підземний арт-музей створили в печері Оптимістичній, що поблизу села 
Королівки Борщівського району.  
 

378. Лесицький, О. Слово про Кобзаря [Текст] / О. Лесицький // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 22 черв. — С. 6. — (Репрезентації).  
У Бурдяківському художньо-меморіальному музеї Леопольда Левицького в дружній, теплій 
обстановці відбулася презентація книги заступника директора Борщівської районної газети 
«Галицький вісник» Петра Довгошиї «Увійти в таємниці духу».  

 

379. Попович, Ж. На Теребовлянщині римський костел перетворять у 
сакральний музей [Текст] : Роман Лубківський передав музею сакральної 
культури дві ікони / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 8 серп. — С. 12 : 
фотогр.  

 

380. Чайка В. За мотивами творів Тараса [Текст] / В. Чайка // Урядовий 
кур’єр. — 2012. — 7 берез. — С. 8. 
Начальник науково-дослідного відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля» 
розповідає про унікальну колекцію Шевченкіани заслуженого майстра народної творчості 
України В. Лупійчука (1929–2006) у фондах музею. 

 

381. Шот, М. Відчинили бойки хату, матимуть і фестини [Текст] : у Тернополі 
відкрили Музей бойківської культури / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 
26 січ. — С. 17 : фотогр.  
 

382. Шот, М. Костел стане святилищем церковної культури [Текст] : відомий 
письменник Роман Лубківський перейнявся створенням сільського храму-музею 
сакрального мистецтва [у своєму рідному селі Острівець Теребовлянського 
району] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 13 груд. — С. 10. 
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383. Шот, М. На Острівці душі та прагнень [Текст] / М. Шот // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 28 груд. — С. 5 : фотогр. — (Ініціатива відомого земляка). 
Відомий український письменник, державний та громадський діяч, лауреат Шевченківської 
премії Роман Лубківський про створення в рідному Острівці храму-музею сакрального 
мистецтва.  

Театри  
Тернопільський академічний обласний український  

драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка  
384. Андрушко, С. Під час вистави тернопільський актор Сергій Андрушко 

упав в оркестрову яму [Текст] : [ інтерв’ю з актором] / В. Солтис // 20 хвилин. — 
2012. — 20—21 січ. — С. 16 : фотогр.  
Актор розповідає про кожну роль у театрі та кіно.  

 

385. Антоненко, А. «За двома зайцями» — краща музична вистава! [Текст] : 
«Золоті оплески Буковини» визначили своїх переможців / А. Антоненко // 
День. — 2012. — 1 листоп. — С. 10 : фотогр. — (Фотоштрих).  
Театральний колектив з Тернополя взяв участь у Регіональному фестивалі комедії «Золоті 
оплески Буковини». 

 

386. Безпалько, М. Михайло Безпалько — Дід Мороз із 50-річним стажем 
[Текст] : [ інтерв’ю з актором Тернопільського академічного обласного українсь-
кого драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Михайлом Безпальком] / спілкува-
лася Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 19 груд. — С. 6 : фотогр.  
 

387. Білик, Н. На сільській сцені [Текст] / І. Білик // Свобода. — 2012. — 
11 лип.— С. 6. — (Вистава драмтеатру).  
На сцені сільського будинку культури села Джурин відбулася вистава «Сльози Божої матері». Її 
поставили артисти Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка.  

 

388. Бобрик, А. То хто ж краде у нас щастя?.. [Текст] / А. Бобрик // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 28 берез.— 4 квіт. — С. 7 : фотогр. 
.Прем’єра драми «Украдене щастя» за п’єсою Івана Франка на сцені Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка стала чудовим 
подарунком поціновувачам театрального мистецтва з нагоди Міжнародного дня театру  

 

389. Вергун, К. У пошуках «Украденого щастя» [Текст] / К. Вергун // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 30 берез. — С. 8 : фотогр. — (На сцені театру). 
Про роботу над виставою та втілення творчих задумів режисера. 

 

390. Вшанували пам’ять Михайла Форгеля [Текст] // Місто. — 2012. — 
5 груд. — С. 1 : фотогр.  
У день відкриття ювілейного Х Всеукраїнського фестивалю молодої режисури «Тернопільські 
театральні вечори. Деб’ют» у Новосілці Підволочиського району встановлено меморіальну 
дошку ініціаторові фестивалю М. Форгелю.  
 

391. Гонта, М. Два ангели в житті Марії Гонти [Текст] : [розповідає про себе 
заслужена артистка України Марія Гонта] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 
19 груд. — С. [15] : фотогр.  
Про своє життя та 150 зіграних-прожитих ролей розповідає артистка Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
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392. Гонта, М. Марія Гонта: «У моєму житті театральна сім’я завжди була на 
першому місці [Текст] : [ інтерв’ю з артисткою Марією Гонтою / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 груд. — С. 1, 7 : фотогр.  
Цього року артистка Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка святкує два ювілеї — 50-річчя творчої діяльності та 75-річчя яскравого 
і насиченого життєвого шляху.  
 

393. Гошій, І. Задля тернопільських діток Дід Мороз та Снігуронька 
відмовилися від … Голлівуду [Текст] : [ інтерв’ю з акторами Тернопільського 
академічного обласного театру актора і ляльки Іваном Куріловим та Ольгою 
Томбоштейн] / І. Гошій // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 26 груд. — 
3 січ. — С. 14 : фотогр.  
Про те, як акторам вдається творити новорічну казку.  
 

394. Густенко, О. Через 20 років «Украдене щастя» повернулося до Тернополя 
[Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2012. — 28 берез. — С. 3 : фотогр. 
Майже через 20 років на сцені Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка знову драма «Украдене щастя» Івана Франка. 

 

395. 23 жовтня перестало битися серце народного артиста України [головного 
диригента Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка] Євгена Корницького [Текст] // Номер один. — 2012. — 
24 жовт. — С. 4 : фотогр.  

 

396. Дереш, Б. Чи виправдав надії театралів Чехов? [Текст] / Б. Дереш // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 6 лип. — С. 6. — (Враження).  
Враження від перегляду прем’єри «Три сестри» та її недоліки.  
 

397. Доки на сцені «Запорожець за Дунаєм» — доти живі українці [Текст] // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 31 жовт.—6 листоп. — С. 14: фотогр.  

 

398. Жила В. Роботу актора та режисера не поєднує [Текст] : режисер обласного 
драмтеатру В’ячеслав Жила показує постановки вистав не тільки у Тернополі, 
але й за кордоном. Його спектаклі грають на театральних сценах багатьох країн 
Європи. Зараз режисер працює над постановкою драми Антона Чехова «Три 
сестри» : [інтерв’ю з режисером В’ячеславом Жилою] // 20 хвилин. — 2012. — 12—
13 берез.— С. 9 : фотогр.  

 

399. Кармелюк, М. Зачіпає більше, ніж політика [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 31 жовт.—1 листоп — С. [6] : фотогр. 
Про відкриття нового театрального сезону оперою «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського та акторів, які задіяні в головних ролях. 

 

400. Кармелюк, М. Розкажуть небилиці про Івана [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 10—11 верес. — С. 11 : фотогр. 
Виставу «Небилиці про Івана, знайдені в мальованій скрині з написами» покажуть у Терно-
пільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка 
актори Львівського національного академічного українського драматичного театру 
ім. М. Заньковецької. 
 

401. Кармелюк, М. Сезон відкриває карась [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 22—23 жовт. — С. 11 : фотогр. 
Про нову прем’єру, творчий склад, виконавців головних ролей та режисера-постановника 
комічної опери «Запорожець за Дунаєм».  
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402. Кармелюк, М. Ювілей — на сцені [Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. — 
2012. — 21—22 груд. — С. 2.  
Одразу два ювілеї — «золотий» на сцені та 75-й день народження відсвяткувала заслужена 
артистка України Марія Гонта.  
 

403. Колос, Г. Долею був театр [Текст] : перестало битися серце Євдокії 
Бобровської // Вільне життя плюс. — 2012. — 30 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Слово 
прощання). 
Про талановиту актрису, улюбленицю публіки, яка 50 років свого життя віддала сцені Терно-
пільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, 
Євдокію Бобровську.  

  

404. Коропецька, У. «Мазепа» у Коломиї [Текст] / У. Коропецька // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 26 жовт. — С. 6.  
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка взяв 
участь у ІV Всеукраїнському театральному фестивалі «Коломийські представлення» та отримав 
другу премію за виставу «Мазепа». 

 

405. Коропецька, У. Тернополяни на «Драбині» [Текст] / У. Коропецька // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 12 жовт. — С. 8. — (Коротко).  

Те ж // Свобода. — 2012. — 12 жовт. — С. 8. — (Коротко). 
Про сценічне втілення драми заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука 
і головного режисера Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка, народного артиста України Олега Мосійчука «Реквієм для кларнета 
без оркестру» на ІІІ Фестивалі сучасної драматургії «Драма.ua» (м. Львів). 

 

406. Коцюлим, О. У барви осені вплелась мелодія любові [Текст] : [ інтерв’ю 
з актрисою Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка Оленою Коцюлим] / В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 
2 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Вітаємо з ювілеєм!). 

 

407. Краснобаєв, А. З переломом — у театр [Текст] / А. Краснобаєв // 
20 хвилин. — 2012. — 10 — 11 лют. — С. 5.  
Незважаючи на перелом кістки у тазі, 87-річна тернополянка додивилася виставу «Поминальна 
молитва» до кінця. Вона вражена грою акторів, зокрема В’ячеслава Хім’яка. 

 

408. Красновська, Л. Вони зіграли ролі — на відстріл [Текст] : на сцені було 
все — сльози і сміх, радість і розпач, ревнощі та кохання. Актори зображали 30-ті 
роки ХХ століття в Італії. Однак картини, за якими спостерігав глядач, — наші, 
рідні / Л. Красновська // RIA плюс. — 2012. — 25 квіт. — С. 19 : фотогр. 
Виставу про італійську родину — «Моя професія — сеньйор з вищого світу» показали 
у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка цьогорічні випускники акторського відділення педуніверситету. 

 

409. Красновська, Л. П’єса про три скалічені долі [Текст] : таке прочитання 
драми Івана Франка «Украдене щастя» додало їй нових барв, кажуть у театрі. 
У п’єсі немає цілком позитивних чи негативних героїв. Є троє нещасливих людей / 
Л. Красновська // RIA плюс. — 2012. — 28 берез. — С. 19 : фотогр.  
Про підготовку прем’єри драми Івана Франка «Украдене щастя» розповідає художній керівник 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 
Олег Мосійчук.  
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410. Красновська, Л. У пошуках щастя та долі [Текст] / Л. Красновська // RIA 
плюс. — 2012. — 27 черв. — С. 19.  
Огляд вистави «Три сестри» у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. Режисер-постановник В’ячеслав Жила.  

 

411. Ластівка, П. Пішов із кіно щоб грати у театрі [Текст] : [ інтерв’ю 
з тернопільським актором, режисером, драматургом Петром Ластівкою, який 
зіграв на сцені більше 100 ролей, переспівав всі арії з музичних вистав й оперет 
та відзначає 90-річчя від дня народження] / розмовляла А. Протасевич // 
20 хвилин. — 2012. — 2—3 лип. — С. 9 : фотогр. 

 

412. Лоїк, Г. Григорій Лоїк: «Дивлюся на світ крізь призму митця» [Текст] : 
[інтерв’ю з головним художником Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка Г. Лоїком] / розмовляла 
В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 14 верес. — С. 8 : фотогр.  
 

413. Мала, С. Прем’єрою «Три сестри» закриють сезон [Текст] : у драми «Три 
сестри» Антона Чехова, яку поставлять у драмтеатрі наприкінці червня, 
режисер-постановник В’ячеслав Жила залишив оригінали реплік зі словом 
Москва. Через це ледь не виник скандал / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 18 — 
19 черв. — С. 11 : фотогр.  

 

414. Мала, С. Скаржаться на фінансування. Влада каже, що театр — небідний 
[Текст] : наш драмтеатр не збирається на літні гастролі, бо все «впирається 
у кошти». В обласному управлінні культури кажуть, що найважливішим театр 
забезпечений, а кошти на гастрольну діяльність повинен заробляти самостійно / 
С. Мала // RIA плюс. — 2012. — 20 черв. — С. 6.  
Начальник управління культури ОДА Григорій Шергей коментує питання гастрольної 
діяльності та пропонує шляхи вирішення цієї проблеми.  

 

415. Мала, С. Театр іде у відпустку [Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 
22—23 черв. — С. 2.  
Про закінчення театрального сезону, прем’єру за п’єсою «Три сестри» А. П. Чехова, підсумок 
досягнень та плани на майбутнє.  

 

416. Маслій, М. Михайлина Жарська — «це не людина співає, а душа!» 
[Текст] : 21 листопада, на святого Михайла, минає 120 років з дня народження 
співочої легенди Тернопільського театру Михайлини Жарської / М. Маслій // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 21 — 27 листоп. — С. 6 : фотогр.  

 

417. Ніс свій хрест, не нарікаючи… [Текст] : помер скульптор і художник 
Казимир Сікорський // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 18—24 квіт. — 
С. 1 : фотогр. 
Про життєвий і творчий шлях головного художника Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка та співчуття дружині, близьким і друзям 
Казимира Сікорського.  
 

418. Новак, Н. Театр готується до свята, хоча актори — місяцями без зарплат 
[Текст] / Н. Новак // 20 хвилин. — 2012. — 26—27 берез. — С. 3.  
Про творчий процес колективу Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного тетру ім. Т. Г. Шевченка, фінансові труднощі та підготовку нової прем’єри.  
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419. Олександр Папуша — заслужений артист! [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 28 берез.—4 квіт. — С. 2 : фотогр. 
Коротке повідомлення про присвоєння актору Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г.Шевченка Олександру Папуші почесного звання 
«Заслужений артист України». 

 

420. Олександр Папуша став заслуженим [Текст] // Тернопіль вечірній.— 
2012. — 28 берез. — С. 2.  
Почесне звання «Заслужений артист України» присвоєно актору Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Олександру Папуші.  

 

421. Палагнюк, М. «Ніхто не знає, чого хоче Бог»…[Текст] / М. Палагнюк // 
Свобода. — 2012. — 15 черв. — С. 8. — (Трагедія з життя на сцені). 
 До Заліщиків завітали актори Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка з виставою «Сльози Божої Матері» — сценічною 
версією роману Уласа Самчука «Марія».  
 

422. Папуша, О. Грати роль — це як одягнути на себе шкіру чужої людини 
[Текст] : тернопільський актор Олександр Папуша зіграв на сцені театру півсотні 
ролей. У нього є також досвід роботи у кіно. Чоловік мріє, щоб його діти також 
обрали професію актора : [інтерв’ю з актором Олександром Папушею] / 
розмовляла Л. Заморська // 20 хвилин. — 2012. — 16—17 січ. — С. 10 : фотогр.  

 

423. Папуша, О. Заслужений артист України Олександр Папуша: «Перевті-
лення на сцені як — ліки для реального життя» [Текст] : [ інтерв’ю з актором, 
який у Міжнародний день театру отримав звання «Заслужений артист 
України»] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 4—
10 квіт. — С. 7 : фотогр.  

 

424. Папуша, І. «…І тихо пішов за межу» [Текст] / І. Папуша // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 14 верес. — С. 3 : фотогр.  

Те ж // 20 хвилин. — 2012. — 10—11 верес. — С. 4.  
10 вересня минуло 40 днів, як пішов із життя заслужений артист України, актор Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Тадей Давидко.  

 

425. Папуша, І. Петро Ластівка: «Я — актор-гладіатор, який осідлав трьох 
Пегасів: сцену, драматургію і поезію» [Текст] / І. Папуша // Вільне життя плюс. — 
2012. — 6 лип. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї).  
Сторінки творчої біографії та 90-річний ювілей відомого тернопільського актора, режисера, 
драматурга, ветерана війни, народного артиста України Петра Трохимовича Ластівки.  

 

426. Попович, Ж. Життя артиста — пекло у раю [Текст] : у свої 90 років 
народний артист був і королем, і хліборобом, і воїном / Ж. Попович // Номер 
один. — 2012. — 11 лип. — С. 9 : фотогр.  
Народному артистові України, відомому драматургу Петрові Трохимовичу Ластівці 
виповнилось 90 років. Із них майже тридцять віддав він сцені тоді ще Тернопільського 
обласного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. 

 

427. Попович, Ж. «Запорожець за Дунаєм» відкрив 82-ий театральний сезон у 
тернопільській драмі [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 31 жовт. — 
С. 2 : фотогр. 
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428. Попович, Ж. «Запорожець за Дунаєм» повертається на тернопільську 
сцену [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 24 жовт. — С. 12 : фотогр.  
Своїми роздумами про постановку комічної опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за 
Дунаєм» ділиться народний артист України, лауреат Шевченківської премії, художній керівник 
Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької 
Федір Стригун. 

 

429. Попович, Ж. Померла Євдокія Бобровська, котра 100 разів зіграла 
Шевченківську наймичку [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 
28 листоп. — С. 12: фотогр.  
Про заслужену артистку України Євдокію Бобровську, яка 21 листопада відійшла у вічність.  

 

430. Попович, Ж. Прекрасна Олена народного Коцюлима [Текст] : навіть свій 
ювілей талановита актриса зустріла на сцені рідного театру / Ж. Попович // Номер 
один. — 2012. — 31 жовт. — С. 9 : фотогр. 
Творчий портрет Олени Григорівни Коцюлим — актриси Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, яка відзначила 50-річний 
ювілей творчої діяльності. 

 

431. Попович, Ж. Суд поновив Ігоря Сачка на… неіснуючій посаді?! [Текст] : 
11 грудня рішенням Тернопільського міськрайонного суду екс-директора 
Тернопільського обласного драмтеатру Ігоря Сачка поновлено на посаді / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 18 квіт. — С. 4 : фотогр.  
 

432. Попович, Ж. Театральні традиції започатковані Шекспіром [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 28 берез. — С. 12 : фотогр.  
Напередодні Міжнародного дня театру тернопільські актори розповіли про прикмети, комедійні 
випадки, курйози і забобони артистів.  

 

433. Попович, Ж. У Тернополі чеховські «Три сестри» ностальгують за 
щастям… у морзі [Текст] : епатажний режисер В’ячеслав Жила навчив 
«російських міщанок» мови Остапа Вишні / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 
20 черв. — С. 12 : фотогр.  
Режисер Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка В’ячеслав Жила про захоплення творчістю А. П. Чехова, роботу над 
постановкою вистави «Три сестри» та акторів, які задіяні в ній.  
 

434. Романенко, Л. «Три сестри» закрили театральний сезон [Текст] / Л. Рома-
ненко // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 4—10 черв. — С. 6 : фотогр.  
Огляд вистави «Три сестри» у постановці Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Режисер-постановник — В’ячеслав Жила.  

 

435. Садовська, Г. В ореолі романтизму [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2012. —19 груд. — С. 6 : фотогр. — (Акторські силуети).  
Штрихи до портрета заслуженої артистки України, лауреата премії імені Марії Заньковецької 
Марії Гонти, шляхетний талант якої чарує тернополян уже цілих півстоліття.  

 

436. Садовська, Г. Дивосвіт Наталі Лемішки [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 30 берез. — С. 3 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про творчий шлях заслуженої артистки України Наталії Лемішки. До 50-річчя від дня народження. 

 

437. Садовська, Г. Сезон почався з магії, ім’я якій — «Запорожець за Дунаєм» 
[Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2012. — 16 листоп. — С. 5 : 
фотогр. — (Тернопільські театральні вечори).  
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438. Садовська, Г. Театр його любові [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2012.— 6 квіт. — С. 3. — (Акторські силуети).  

Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка Олександра Папушу, його творчість, улюблені ролі та присвоєння 
почесного звання «Заслужений артист України».  

 

439. Садовська, Г. Тепер і у Форгеля буде своя зірка [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 24 серп. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні).  
Про незабутнього Михайла Форгеля — багаторічного художнього керівника Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Цьогоріч йому 
виповнилося б 60 років.  

 

440. Садовська, Г. «Тільки ви не схожі ні на кого» [Текст] : у театрі вшанували 
володарку сцени Марію Гонту / Г. Садовська; фотогр. Т. Іванківа // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 26 груд. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї).  
 

441. Садовська, Г. Федір Стригун: «Запорожець за Дунаєм — це як пісня» 
[Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2012. — 21 верес. — С. 3 : фотогр. 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
працює над новими виставами, готуючись до нового сезону. Одна з них — опера «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського у постановці Федора Стригуна.  

 

442. Сачко, І. У театрі має пахнути творчістю [Текст] : [розмова з актором 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка І. Сачком] // 20 хвилин. — 2012. — 20—22 лют. — С.10 : 
фотогр.  
Актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Ігор Сачко розповідає про важку роботу акторів та умови, які мають бути 
створені для них.  
 

443. Собуцька, В. Дай же, Боже, добру путь… [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 
2012. — 16 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Прем’єра вистави).  
Прем’єрні покази «Запорожця за Дунаєм» пройшли з аншлагом у Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

444. Собуцька, В. З думою про головне… [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 
2012. — 22 черв. — С. 8. — (Закриття сезону).  
Про цьогорічний театральний сезон, гастрольну діяльність та прем’єру вистави «Три сестри» у 
постановці Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка.  

 

445. Собуцька, В. Останні з Могікан лишають грішну землю [Текст] / 
В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 25 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Дев’ятини пам’яті). 
Про творчий доробок заслуженого діяча мистецтв України Казимира Сікорського — скульптора, 
живописця, сценографа, головного художника Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

446. Стригун, Ф. Федір Стригун: «Запорожець за Дунаєм» близький до 
американських мюзиклів» [Текст] : [ інтерв’ю з режисером-постановником 
комічної опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського Федором 
Стригуном] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 14 — 
20 листоп. — С. 6 : фотогр.  
Про роботу над постановкою, в якій задіяні всі актори, розповідає режисер-постановник, 
народний артист України Федір Стригун.  
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447. Томчишин, Ю. Марія Гонта прожила на сцені 150 ролей [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 26 груд. — С. 2 : фотогр.  
Відразу дві знаменні дати — День народження і п’ятдесятиріччя творчої діяльності — 
відсвяткувала заслужена артистка України Марія Гонта.  
 

448. Томчишин, Ю. Професійне свято відзначили прем’єрами [Текст] : театри 
презентували «Украдене щастя» та «Дуже просту історію» / Ю. Томчишин // 
Місто.— 2012. — 28 берез. — С. 2.  
У Міжнародний день театру кожен театр м. Тернополя потішив публіку прем’єрою.  
 

449. Томчишин, Ю. У драмтеатрі розгорілися козацькі пристрасті [Текст] : на 
сцені «Запорожець за Дунаєм» / Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 7 листоп. — 
С. 24 : фотогр.  

 

450. Федорців, Н. Олена Коцюлим: «Напевне, я однолюбка в усьому» [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2012. — 31 жовт. — С. 21 : фотогр. — (Цікаві знайомства). 
Про особисте життя, творчий шлях, репертуар актриси Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Олени Коцюлим. До 70-річчя від дня 
народження. 

 

451. Чайківська, Я. Відкриває новий театральний сезон «Запорожець за 
Дунаєм» [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній — 2012. — 24 жовт. — С. 6 : 
фотогр. — (Культурне життя міста).  
Режисери й актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка підготували тернополянам сюрприз — прем’єру комічної опери «Запорожець 
за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського у постановці народного артиста України Федора Стригуна. 

 

452. Чайківська, Я. Тернопільським театралам запропонують нові прем’єри 
[Текст] : ті, що закохалися у професію актора / Я. Чайківська ; фотогр. з архіву 
театру // Тернопіль вечірній. — 2012. — 28 берез. — С. 5 : фотогр.  
Про вибір професії та улюблені ролі розповідають молоді перспективні актори Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  
 

453. Чи затвердять депутати облради Мосійчука головним у драмтеатрі? 
[Текст] // Номер один. — 2012. — 22 лют. — С. 4. 
Про майбутні зміни в керівництві Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

454. Чорна, Н. Шевченківці знову здивували [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 30 берез. — С. 8. — (Прем’єри). 
Прем’єрою драми Івана Франка «Украдене щастя» актори Тернопільського академічного облас-
ного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка відзначили Міжнародний день 
театру. 

 

455. Шот, М. Карася зашифрували наче Штірліца [Текст] : у «Запорожці за 
Дунаєм» Федір Стригун зайняв весь акторський склад тернопільського 
драмтеатру / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 5 груд. — С. 18 : фотогр.  
Режисер-постановник Федір Стригун показав тернопільському глядачеві своє бачення, 
розуміння і трактування «Запорожця за Дунаєм».  

 

456. Шот, М. На тернопільській сцені поселилися «Три сестри» [Текст] / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 26 черв. — С. 19 : фотогр.  
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457. Юхно-Лучка, М. Книжка, яка…співає [Текст] : зустрічайте 21 травня 
у Тернопільському драмтеатрі! / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 16—22 трав. — С. 6 : фотогр.  
Про концерт-презентацію книги Сергія Лазо «Майстри часу» в Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. Виступатимуть сольно Віктор 
Павлік та Наталя Сумська. 

 

458. Я лише бідний художник, і пензель — це засіб для вираження, яке небо 
вклало мені до рук [Текст] : [світлій пам’яті головного художника 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Казимира Сікорського] // Свобода. — 2012. — 18 квіт. — С. 4 : 
фотогр.  
________________ 

Див. також № 134, 612, 801, 981. 
 

Всеукраїнський фестиваль  
«Тернопільські театральні вечори. Дебют» 

459. Густенко, О. Політика затьмарила «Тернопільські театральні вечори» 
[Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2012. — 24 жовт. — С. 12. 
Про проблеми, пов’язані з проведенням Х Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют».  

 

460. X Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» 
[Текст] // Культура і життя. — 2012. — 7 груд. — С. 4 : фотогр.  

 

461. Кармелюк, М. І Леся Українка, і Калігула [Текст] : п’ять дебютних вистав 
на великій сцені та три на малій побачать тернополяни на театральному 
фестивалі в драмтеатрі з 4 до 8 грудня / М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 26—
27 листоп. — С. 11 : фотогр.  

 

462. Кармелюк, М. Шукають гроші на фестиваль [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 24—25 жовт. — С. 3. 
Про загрозу зриву Х Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют».  

 

463. Козирєва, Т. «Поліанна» перемогла в чотирьох номінаціях [Текст] / 
Т. Козирєва; фотогр. Т. Валька // День. — 2012. — 13 груд. — С. 2 : фотогр.  
Вистава заньківчан «Поліанна» за п’єсою американської письменниці Елеонор Портер 
перемогла у чотирьох номінаціях на X Всеукраїнському фестивалі «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют».  
 

464. Ониськів, М. Михайла Форгеля…та Леся Курбаса [Текст] / М. Ониськів // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 12 груд. — С. 6 : фотогр. — (Пошанували славні 
імена).  
Про відкриття на фасаді Новосілківської школи меморіальної дошки відомому подвижникові 
культури і критику, заслуженому діячеві мистецтв України, художньому керівникові 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 
Михайлові Форгелю. ЇЇ відкриття зініціював начальник управління культури ОДА Григорій 
Шергей. 
 

465. Попович, Ж. Дебют під знаком Курбаса [Текст] / Ж. Попович // Культура і 
життя. — 2012. — 28 груд. — С. 10 : фотогр. — (Театр).  
Про кожен день X Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют», 
враження, позитивні емоції, зустрічі, та тих, хто отримав дипломи і премії.  
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466. Попович, Ж. Розпусне кохання Калігули, прихилене небо і чисті сльози 
американської сироти [Текст] : у драмтеатрі дебютували «Театральні вечори» / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 12 груд. — С. 12 : фотогр. 
Про п’ять фестивальних днів, огляд представлених вистав, кращі роботи режисерів та нові 
бачення розвитку молодої режисури.  
 

467. Попович, Ж. У тернопільському драмтеатрі — знову «Деб’ют» [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 5 груд. — С. [15].  
Про хід Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Деб’ют».  

 

468. Стригун, Ф. «Мистецтво вимагає тиші, інтелекту, серця» [Текст] / 
Ф. Стригун // Вільне життя плюс. — 2012. — 14 груд. — С. 5.  
Голова фестивалю, народний артист України акцентує увагу на акторській роботі, дії, 
сценографії та попередньому відборі вистав.  
 

469. «Тернопільські театральні вечори» будуть! // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 7—13 листоп. — С. 5 : фотогр.  
Коротке повідомлення про кошти, виділені на проведення, відкриття та репертуарну афішу 
фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют».  
 

470. «Тернопільські театральні вечори»: першу премію режисерам не дали 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 12 — 18 груд. — С. 6 : фотогр. 
 

471. Томчишин, Ю. Театральний фестиваль став мистецькою терапією для 
тернополян [Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 12 груд. — С. 12 : 
фотогр. — (Світська хроніка).  
Про розподілення номінацій, премій, проблеми в режисурі та акторському мистецтві.  
 

472. Томчишин, Ю. Тернопільські театральні вечори відкриють на 
Підволочищині [Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 6.  
Вісім театрів з усієї України демонструватимуть на нашій сцені роботи молодої режисури. 
 

473. Чайківська, Я. Найбільше нагород отримали театри Львова та Рівного 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 груд. — С.6 : фотогр.  
Підсумки ювілейного фестивалю та нагородження переможців.  
 

474. Чайківська, Я. Організатори «Театральних вечорів» підготували багато 
сюрпризів [Текст] / Я. Чайківська // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 12.  
________________ 

Див. також № 79, 90, 390 
 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
475. Білик, Н. Казковий світ Богдана Лепкого [Текст] / Н. Білик // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 21 листоп. — С. 11 : фотогр. — (На тернопільській сцені).  
На сцені Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки побачила світ нова 
вистава за мотивами казки Б. Лепкого «Про діда, бабу і качечку кривеньку», приурочена до 140-
річчя від дня народження письменника.  
 

476. Вільчинський, О. Вона обов’язково вистрілить [Текст] / О. Вільчинський // 
20 хвилин. — 2012.— 14—15 берез. — С. [4] : фотогр.  
Головний режисер Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, заслужений 
артист України Володимир Лісовий святкує свої 65-річчя. Він поставив понад 30 вистав і тепер 
готує ще одну — «Дуже просту історію».  
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477. Євген Романович Ткаченко : [світлій пам’яті головного режисера 
Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки у 80-х роках] 
[Текст] // Культура і життя. — 2012. — 6 квіт. — С. 15.  

 

478. Івану Шелепу — 50! [Текст] // Вільне життя плюс. — 2012. — 13 лип. — С. 
1 : фотогр.  

Те ж // Свобода. — 2012. — 13 лип. — С. 1: фотогр.  
Колектив Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки вітає свого директора 
Івана Васильовича Шелепа із 50-річчям, бажає йому нових плідних успіхів, звершень на благо 
рідного театру та всього краю. 

 

479. Кармелюк, М. Маленьких тернополян чекають «Малята-кармалята» 
[Текст] / М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 7—8 верес. — С. 14. 
Новий сезон у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відкриють 16 
вересня виставою «Малята-кармалята» за п’єсою Григорія Усача.  

 

480. Красновська, Л. «Люди рідко стають ангелами…» [Текст] / 
Л. Красновська // RIA плюс. — 2012. — 4 квіт. — С. 19 : фотогр.  
Огляд вистави «Дуже проста історія», яку нещодавно презентували глядачам у Тернопільському 
академічному обласному театрі актора і ляльки. Режисер-постановник — заслужений артист 
України Володимир Лісовий.  

 

481. Лісовий, В. Володимир Лісовий: «Я пишаюся нашими акторами» [Текст] : 
[інтерв’ю з головним режисером Тернопільського академічного обласного театру 
актора і ляльки, заслуженим артистом України Володимиром Лісовим] / 
спілкувалася І. Сирник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 10 жовт. — С. 6 : фотогр.  
Про Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки та чергову перемогу акторів на 
ІІІ Всеукраїнському фестивалі театрів ляльок «Лялькова веселка — 2012» у Запоріжжі. 

 

482. Лісовий, В. Коли театр — це доля [Текст] : головному режисерові 
Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, заслуженому 
артистові України Володимиру Лісовому — 65 : [інтерв’ю] / розмову вів 
О. Вільчинський // Вільне життя плюс. — 2012. — 16 берез. — С. 5 : фотогр. — 
(Ювілеї). 

 

483. Мала, С. Покажуть «Дуже просту історію» [Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 
2012. — 26—27 берез. — С. 11 : фотогр.  
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки покажуть життєву та 
сентиментальну історію про людські стосунки очима домашніх тварин.  

 

484. Олекса, В. «Кривенька качечка» вийшла на сцену [Текст] / В. Олекса // 
Місто. — 2012. — 31 жовт. — С. 13 : фотогр.  
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки поставив виставу «Кривенька 
качечка» за мотивами казки Б. Лепкого «Про діда, бабу і качечку кривеньку». 

 

485. Олекса, В. «Кривенька качечка» на тернопільській сцені [Текст] / 
В. Олекса // Свобода. — 2012. — 19 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Прем’єра). 
33-й театральний сезон Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки розпочав 
прем’єрою вистави «Кривенька качечка».  

 

486. Олекса, В. «Ляльки повертаються з відпочинку!» [Текст] / В. Олекса // 
Свобода. — 2012. — 7 верес. — С. 8 : фотогр. — (Відкриття сезону).  
Про відкриття 33-го сезону в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. 
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487. Олекса, В. Тернопільські лялькарі знову найкращі! [Текст] / В. Олекса // 
Свобода — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Знай наших!).  
Актори Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки повернулися із 
Запоріжжя, де відбувся ІІІ Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок «Лялькова веселка». Цього 
разу вони перемогли аж у трьох номінаціях.  

 

488. Олекса, В. У обласному театрі ляльок — закриття сезону [Текст] / В. Олекса // 
Свобода. — 2012. — 25 лип. — С. 14 : фотогр. — (Прощаються до вересня). 
Виставою «Айболить проти Бармалея» закриють сезон у Тернопільському академічному 
обласному театрі актора і ляльки.  

 

489. Олекса, В. У театрі ляльок — вистава для дорослих [Текст] / В. Олекса // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 23 берез. — С. 1 : фотогр. — (Прем’єра). 
До Міжнародного дня театру колектив Тернопільського академічного обласного театру актора і 
ляльки підготував незвичну прем’єру — виставу для дорослих. Це трагікомедія «Дуже проста 
історія» за п’єсою Марії Ладо. 

 

490. Театр вшанував письменника [Текст] // Свобода. — 2012. — 14 листоп. — 
С. 14. — (До 140-річчя з дня народження Богдана Лепкого).  
Постановкою «Кривенької качечки» за мотивами казки Богдана Лепкого «Про діда, бабу 
і качечку кривеньку» відзначив 140-річчя від дня народження письменника колектив Терно-
пільського академічного обласного театру актора і ляльки. 

 

491. Томчишин, Ю. За лаштунками лялькового світу [Текст] / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2012. — 21 берез. — С. фотогр. 
Головний режисер Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки про 
професію актора, діючий репертуар театру та виготовлення ляльок. 

 

492. Томчишин, Ю. На лялькову виставу запрошують лише дорослих [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 21 берез. — С. 8. 
Про виставу Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, адресовану зрілій 
публіці. 

 

493. Шелеп, І. Іван Шелеп: «Робимо з любов’ю те, що у нас найкраще 
виходить…» [Текст] : [ інтерв’ю з художнім керівником, заслуженим діячем 
мистецтв України, вмілим очільником Тернопільського академічного обласного 
театру актора і ляльки Іваном Шелепом] / розмову вів О. Вільчинський // 
Свобода. — 2012. — 20 лип. — С. 8 : фотогр. — (Інтерв’ю з нагоди ювілею).  
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки відзначив 50-річчя від дня 
народження художнього керівника театру Івана Васильовича Шелепа.  

 

________________ 

Див. також № 448 
Аматорські театри  
Театр-студія «Сузір’я» 

494. Брик, А. Орест Савка: «Театрів ніколи не буває забагато, і кожен завжди 
знайде свого глядача» [Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 8 черв. — С. 8 : 
фотогр. — (Мистецтво для душі).  
Про театр-студію «Сузір’я» та його керівника Ореста Савку — відомого режисера, заслуженого 
діяча мистецтв України.  

 

495. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / 
підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — №4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
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події, факти, імена). — Зі змісту: [28 травня в Українському домі «Перемога» 
в Тернополі шанувальників Мельпомени порадував прем’єрою вистави «Актор 
і блазень» драматичний театр-студія «Сузір’я»]. 

 

496. Золотнюк, А. Велика політика малого театру [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 20 лип. — С. 6. — (За лаштунками).  
Заслужений діяч мистецтв України Орест Савка про театр-студію «Сузір’я» і постановку 
спектаклю «Актор та блазні».  

 

497. Коропецька, У. Представлять «Сотниківну» [Текст] / У. Коропецька // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 6 черв. — С. 1. — (Завітайте).  
У прес-клубі «Вільного життя» будуть показані уривки з вистави «Сотниківна» за однойменною 
історичною повістю Богдана Лепкого у виконанні акторів драматичного театру-студії «Сузір’я» 
під орудою заслуженого діяча мистецтв України Ореста Савки.  

 

498. Подкович, М. Біль, пересторога, протест… [Текст] / М. Подкович // 
Соломія. — 2012. — № 2 (черв.). — С. 2 : фотогр.  
Думки з приводу вистави театру-студії «Сузір’я» «Актор та блазні», показ якої відбувся 
28 травня в Українському домі «Перемога».  

 

Інші аматорські театри 
499. Михлик, З. Озерянські театрали [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 

2011. — 30 груд.— С. 5.  
Про самодіяльний народний театр Озерянського будинку культури Зборівського району.  
________________ 

Див. також № 548, 590, 596, 964 
 

Філармонія, концерти  
Тернопільська обласна філармонія 

500. Брик, А. Тернопільська філармонія: дякуємо за підтримку! [Текст] / 
А. Брик // Свобода. — 2012. — 25 трав. — С. 8 : фотогр. — (Сезон закрили — хай 
живе новий сезон!).  
Керівник філармонії Ярослав Лемішка про прем’єру опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського, яку колектив приурочив до закриття 72 концертного сезону. 

 

501. Вербило, О. Сезон концертів відкрили [Текст] / О. Вербило // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 12 жовт. — С. 8.  
Міжнародний день музики пройшов у Тернополі під знаком симфонічних мелодій. Саме тоді 
в обласній філармонії відкрили концертний сезон.  

 

502. Жінки — заслужені [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 12— 13 берез. — С. 5.  
Заслуженою артисткою України стала артистка балету АНТ «Надзбручанка» Тернопільської 
обласної філармонії Анжеліка Ковальчук.  

 

503. Золотнюк, А. Енциклопедія народних характерів у філармонії [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 25 трав. — С. 6. — (Музика сфер). 
Оперою «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського у сценічному виконанні завершили 
72-й концертний сезон в обласній філармонії. 

 

504. Золотнюк, А. Слухача вразять солісти [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 28 верес. — С. 5. — (Філармонія).  
1 жовтня Тернопільська обласна філармонія відкриває 73-й концертний сезон.  
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505. Кармелюк, М. Виступить «Акорд» і «Візерунок» [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 3 — 4 груд. — С. 11.  
Концерт тернопільського вокального чоловічого квартету «Акорд» та ансамблю народної 
музики «Візерунок» в обласній філармонії.  
 

506. Кармелюк, М. Лисенка вшанують годиною музики [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 10—11 верес. — С. 11.  
На вечір музики, присвячений 170-й річниці від дня народження основоположника української 
класичної музики Миколи Лисенка, запрошує Тернопільська обласна філармонія.  

 

507. Кармелюк, М. Оперета — із шампанським [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. —24 — 25 груд. — С. 11 : фотогр.  
Про новорічну імпрезу в обласній філармонії.  
 

508. Кармелюк, М. Сезон відкриває оркестр [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 28—29 верес. — С. 14 : фотогр. кол.  
1 жовтня концертом симфонічного оркестру Тернопільська обласна філармонія відкриє 73-й 
концертний сезон.  

 

509. Кармелюк, М. У філармонії — Крушельницька [Текст] / М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 1—2 жовт. — С. 11.  
На мистецьке дійство «Соломія Крушельницька» за п’єсою Богдана Мельничука запрошує 
Тернопільська обласна філармонія.  

 

510. Культурний спадок держави зачаровує [Текст] // Свобода. — 2012. — 
23 трав. — С. 5. — (Відлуння свята). 
Про урочистості до Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва в обласній 
філармонії. 

 

511. Лемішка, Я. Запорука успіху — віра в себе і щоденна копітка праця 
[Текст] : [ інтерв’ю з директором Тернопільської обласної філармонії, народним 
артистом України Ярославом Лемішкою] / розмовляла О. Прохорець // 
Соломія. — 2012. — № 2 (черв. ). — С. 2 : фотогр.  

 

512. Лівінський, О. Майстер-клас «Ореї» у Тернополі [Текст] / О. Лівінський // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 21 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Життя громади). 
Житомирська академічна хорова капела «Орея» дала концерт у Тернопільській обласній 
філармонії. Перед виступом учасники колективу поділилися секретами своєї майстерності 
з вихованцями дитячої хорової школи «Зоринка».  

 

513. Мала, С. Вшанують Миколу Лисенка [Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 
2012. — 2 — 3 берез. — С. 14 : фотогр. 
Більше 100 артистів виступлять на сцені обласної філармонії. Концерт присвятять 70-річчю від 
дня народження засновника українського музичного мистецтва Миколи Лисенка. 

 

514. Мала, С. Кого тільки не побачиш на хуторі біля Диканьки [Текст] / 
С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 6—7 лют. — С.14 : фотогр.  
Про веселе хореографічне дійство за мотивами творів Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля 
Диканьки», що відбудеться в обласній філармонії. 

 

515. Мала, С. Шедеври вокальної музики — у філармонії [Текст] : для 
тернополян співатимуть народні і заслужені артисти та лауреати всеукраїнських 
і міжнародних конкурсів. Це — Ігор Гаврилюк, Любов Ізотова, Володимир 
Шагай, Наталія Лемішка та Вадим Дарчук / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 
26—27 берез. — С. 11 : фотогр.  
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516.  «Надзбучанка» та «Візерунок» — академічні! [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 19—25 груд. — С. 6 : фотогр.  
Два колективи Тернопільської обласної філармонії — ансамбль танцю «Надзбручанка» та 
ансамбль народної музики «Візерунок» — отримали звання академічного.  
 

517. «Орея» зачарувала тернопільських глядачів [Текст] // Свобода. — 2012. —
23 листоп. — С. 8. — (У світі музики).  
В обласній філармонії відбувся сольний концерт відомої хорової капели «Орея» із Житомира.  

 

518. Перун, В. Насолодитися музикою [Текст] / В. Перун // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 27січ. — С. 8. — ( Завітайте).  
Повідомлення про концерт фортепіанної музики «Від Шопена до спільної Європи» за участю 
лауреатів міжнародних конкурсів та фестивалів.  

 

519. Садовська, Г. Одразу два академічних колективи з’явились в обласній 
філармонії [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2012. — 28 груд. — 
С. 8 : фотогр. — (Вітаємо!).  
Міністерство культури України надало статус академічних двом творчим колективам 
Тернопільської обласної філармонії — ансамблю танцю «Надзбручанка» та ансамблю народної 
музики «Візерунок».  

 

520. Собуцька, В. «Життя виховує — або стаєш бійцем, або програєш… 
Я вдалася в батька!» [Текст] / В. Собуцька // Свобода. — 2012. — 16 берез. — С. 8 : 
фотогр. — (Одержима музикою).  
Про неповторний концерт скрипальки світового значення, заслуженої артистки України, доньки 
Івана Марчука Богдани Півненко з камерним оркестром «Київська камерата» в обласній 
філармонії.  

 

521. Собуцька, В. Сузір’я талантів [Текст] / В. Собуцька // Соломія. — 2012. — 
№ 2 (черв.). — С. 2. — (А музика звучить).  
У Тернопільській обласній філармонії відбулася концертна програма під назвою «Сузір’я 
талантів — 2012», присвячена переможцям, лауреатам, дипломантам міжнародних конкурсів — 
вихованцям Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької.  

 

522. Стукало, Н. Зустріч із Соломією [Текст] / Н. Стукало // Місто. — 2012. — 
28 листоп. — С. 9. — (Витоки).  
На сцені обласної філармонії відбулася прем’ра музичної вистави за мотивами п’єси Богдана 
Мельничука та Івана Ляховського «Соломія Крушельницька».  

 

523. Федорців, Н. Фінішували «Запорожцем за Дунаєм» [Текст] / Н. Федорців // 
Місто. — 2012. — 23 трав. — С. 7. 
В обласній філармонії відбулася прем’єра опери «Запорожець за Дунаєм», яку творчий колектив 
приурочив до закриття концертного сезону. 

 

524. Чайківська, Я. Культурний центр нашого міста продовжує славні традиції 
тернопільських міщан [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
19 груд. — С. 12 : фотогр.  
Про колишню та сучасну будівлі обласної філармонії, яка продовжує бути культурним центром 
нашого міста.  

 

525. Чайківська, Я. 1 жовтня розпочнеться концертний сезон у філармонії 
[Текст] / Я. Чайківська ; фотогр І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
26 верес. — С. 2 : фотогр.  
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526. Чорна, О. Музика звучатиме лише для вас… [Текст] / О. Чорна // 
Свобода. — 2012. — 28 верес.—1 жовт. — С. 16 : фотогр. 
1 жовтня, у Міжнародний день музики, Тернопільська обласна філармонія відкриє 73-й 
концертний сезон.  

 

527. Чорна, Н. Через терни до зірок [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя плюс. — 
2012. — 4 лип. — С. 9 : фотогр. — (Знайомства зблизька). 
Про творчий шлях чоловічого вокального ансамблю «Акорд» Тернопільської обласної філармонії.  

 

528. Чубата, Д. Йому під силу найскладніші твори [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 22 черв. — С. 5. — (Вечори у філармонії).  
Вечір, у центрі якого був молодий, але вже добре знаний і талановитий тернопільський піаніст 
Віталій Бобровський, відбувся в обласній філармонії.  

 

529. Чубата, Д. Музика бринить тональністю сльози [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 9 трав. — С. 6 : фотогр. — (Пам’ять). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся благодійний концерт, присвячений світлій 
пам’яті Валерії Кокошкіної — концертмейстера Тернопільської обласної філармонії та 
обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької. 

 

530. Чубата, Д. Наповнена любов’ю мить [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 25 трав. — С. 6. — (Коротко). 
У Тернопільській обласній філармонії виступило колоритне тріо «Солов’ ї Галичини». 

 

531. Чубата, Д. Чотири Соломії на одній сцені [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 7 груд. — С. 5. — (Вечори у філармонії).  
У Тернопільській обласній філармонії відбулося музичне дійство «Соломія Крушельницька» за 
мотивами п’єси Б. Мельничука та І. Ляховського.  

 

532. Шот, М. Тернопіль захопила «Карміна Бурана» [Текст] : до втілення 
найзагадковішої сценічної кантати німецького композитора Карла Орфа 
залучили виконавців із кількох міст України /М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2012. — 21 листоп. — С. 18 : фотогр. — (Прем’єра).  
Про прем’єру сценічної кантати німецького композитора в обласній філармонії.  

 

533. Юхно-Лучка, М. До відкриття сезону — концерт Равеля [Текст] / М. Юхно-
Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 26 верес.—2 жовт. — С. 8. 
Про відкриття нового сезону в Тернопільській обласній філармонії та програму святкового 
концерту.  
________________ 

Див. також № 32, 41, 80, 627, 628, 872, 873, 875, 876, 933, 984, 985 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
534. Бойко, Н. Ураган на сцені «Березоля» [Текст] : для тернополян «літав» 

грузинський балет «Сухішвілі» / Н. Бойко // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 
7 — 13 берез. — С. 6 : фотогр.  
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса виступав легендарний грузинський балет «Сухішвілі». Горяни 
презентували тернополянам ураган музики, емоцій, різнобарв’я костюмів, а над усім цим — 
Його Величність Танець.  

 

535. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / 
підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний Терно-
піль. — 2012. — №4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [1 липня в Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
виступив Український фольклорно-танцювальний народний ансамбль «Євшан»]. 
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536. Красновська, Л. «Ми танцюємо, бо любимо…» [Текст] : в ансамблі танцю 
«Євшан» виконують «Гопак» і співають Гімн України не лише нащадки 
емігрантів / Л. Красновська // RIA плюс. — 2012. — 4 лип. — С. 19 : фотогр. 
Про концерт канадського ансамблю «Євшан» у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса та враження 
тернополян від їх виступу.  

 

537. Ліберний, О. Один народ — одна держава [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 25 січ. — С. 3. 
У ПК «Березіль» імені Леся Курбаса відбувся святковий концерт майстрів мистецтв обласної 
філармонії, присвячений Дню Соборності та Свободи України.  

 

538. Лівінський, О. Гурт «Долг» відзначив чвертьстолітній ювілей [Текст] / 
О. Лівінський // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 7 : фотогр.  
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся концерт гурту «Долг», присвячений 25-річчю з часу 
його створення. 

 

539. Лівінський, О. Звитяга героїв Крут завжди в пошані тернополян [Текст] / 
О. Лівінський; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 1 лют.— С. 1. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся вечір світлої пам’яті героїв Крут. 

 

540. Мала, С. Навіть торт спекла для кумирів [Текст] /С. Мала // RIAплюс. — 
2012. — 25 січ. — С. 19 : фотогр.  
Про концерт фіналістів популярного телевізійного шоу «Х-фактор» у ПК «Березіль» 
ім. Леся Курбаса. 

 

541. Мельник, Я. «У «Березолі» звучали пісні відомого дуету [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 7 : фотогр. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся спільний концерт тернопільського співака і компо-
зитора Василя Дунця та канадської поетеси Надії Козак. 

 

542. Пшоняк, І. «Я вибираю Березіль» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 28 берез. — С. 3 : фотогр. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса було урочисто відзначено 125-річчя від дня народження Леся 
Курбаса. «Я вибираю Березіль…» — під такою назвою звітували перед жителями та гостями 
міста творчі колективи Палацу культури. 

 

543. Романів, Д. У палац культури — сходами [Текст] / Д. Романів // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 20 лип. — С. 5. — (Рекомендації).  
Начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик 
розповідає про реконструкцію сходів ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса та просить обласну владу 
долучитись до виділення коштів.  

 

544. Садовська, Г. «Дві дивні зорі зійшлись на порі» [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 11 трав. — С. 3 : фотогр. — (Україна —Канада). 
Повний зал глядачів зібрав у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса широко анонсований творчий вечір 
композитора, співака, лауреата міжнародного фестивалю-конкурсу «На хвилях Світязя» Василя 
Дунця та поетеси з Канади Надії Козак. 

 

545. Садовська, Г. «Сухішвілі»: високий політ маленької Грузії [Текст] / Г. Садов-
ська // Вільне життя плюс. — 2012. — 16 берез. — С. 3 : фотогр. — (Наші гості).  
Про концерт Національного балету Грузії «Сухішвілі» в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса.  
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546. Собуцька, В. Вертайтесь, лелеки, до рідного дому… [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2012. — 11 трав. — С. 8 : фотогр. — (На хвилях ностальгії). 
Спільний творчий вечір «Грона любові» тернопільського композитора і співака, лауреата 
міжнародного конкурсу «На хвилях Світязя» Василя Дунця та поетеси з Канади Надії Козак 
відбувся в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 

547. Сходи до «Березоля» звузять [Текст] // Місто. — 2012. — 25 лип. — С. 2 : 
фотогр. 
У Тернополі продовжують ремонт сходів ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. Очікуваної 
фінансової підтримки від держави та області так і не отримали.  

 

548. Умриш, С. Аматорські театри змагаються за приз імені Леся Курбаса 
[Текст] / С. Умриш // Свобода. — 2012. — 16 берез. — С. 8 : фотогр. — (Магія сцени).  
Про переможців десятого обласного огляду-конкурсу народних аматорських театрів на приз 
імені Леся Курбаса.  

 

549. Чайківська, Я. «Євшан» розпочав турне із Тернополя [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 4 лип. — С. 2 : фотогр.  
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся концерт Українського народного ансамблю «Євшан» 
із Канади.  

 

550. Шкула, А. «Світозари» підняли зал [Текст] / А. Шкула // 20 хвилин. — 
2012. — 24—25 жовт. — С. [6 ]: фотогр.  
Майже три години тривав концерт на честь 25-річного ювілею гурту «Світозари» у ПК 
«Березіль» ім. Леся Курбаса. 
________________ 

Див. також № 554, 575, 624, 822—824 
 

Ювілейний концерт Миколи Шамлі 
551. Мала, С. Запрошують на ювілейний концерт Миколи Шамлі [Текст] : 

ювілейний концерт з нагоди 70-річчя проведе у Тернополі композитор та 
заслужений діяч мистецтв України Микола Шамлі / С. Мала // 20 хвилин. — 
2012. — 23—24 січ.— С. 14 : фотогр.  

 

552. Мала, С. Миколі Шамлі кричали «Віват!» [Текст] : на ювілейний концерт 
Миколи Шамлі з Еміратів прилетів молодший син Віталій. З рідного грецького 
села Сартани йому передали відеопривітання, а зі сцени та залу вітали сотні 
друзів, учнів та прихильників / С. Мала // RIA плюс. — 2012. — 1 лют. — С. 19 : 
фотогр.  

 

553. Смоляк, О. Микола Шамлі – лицар музичної культури Тернопілля 
[Текст] / О. Смоляк // Свобода. — 2012. — 11 січ. — С. 10 : фотогр. — (До 70-
літнього ювілею).  
Про відомого українського композитора, багатолітнього керівника оркестрових груп 
танцювальних ансамблів, фундатора української естрадної музики, заслуженого діяча мистецтв 
України Миколу Миколайовича Шамлі. 
 

554. Шамлі, М. Маестро Микола Шамлі: грек за національністю, українець за 
станом душі [Текст] : 15 січня легендарному тернопільському музиканту, 
композитору і педагогу Миколі Шамлі виповнюється 70 років. А 28 січня 
в Палаці «Березіль» відбудеться величний творчий вечір маестро за участю його 
зоряних друзів, колег, учнів – справжнє феєричне свято пісні й танцю, якого 
Тернопіль ще не бачив!!!: [ інтерв’ю] / М. Маслій; фотогр. авт. та з архіву авт. // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 11-17 січ. — С. 8: фотогр. 
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555. Юхно-Лучка, М. Він творить музику, яка примножує добро! [Текст] / 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопльська газета. — 2012. — 1 — 7 лют. — С. 6 : фотогр.  
Про заслуженого діяча мистецтв України Миколу Шамлі — родоначальника естрадного 
жанру на Тернопіллі, основоположника фольк-балету в Україні, педагога та концетр, 
присвячений 70-річчю від дня його народження.  

 

Інші концерти 
556. Бурма, В. Живе пісня — живе народ [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 14 берез. — С. 9 : фотогр. — (Фоторепортаж).  
Про творчі конкурси-звіти художніх колективів профтехучилищ, коледжів, вишів під девізом 
«Доки живе пісня, доти живе народ». Одним із перших, хто виніс на суд журі та гостей свою 
художню програму, були учні й викладачі Тернопільського центру професійно-технічної 
освіти № 1.  

 

557. Волощук, Н. Допоки живе пісня — житиме народ [Текст] / Н. Волощук // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 27 квіт. — С. 1 : фотогр. — (Творчий звіт). 
Про звітний концерт мистецьких колективів Чортківського педагогічного училища 
ім. О. Барвінського, присвяченого 140-річчю від дня народження Соломії Крушельницької. 

 

558. «Горнусь до тебе, Україно» [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
29 серп. — С. 6 : фотогр. 
Під такою назвою у будинку культури мікрорайону «Пронятин» відбувся святковий концерт 
з нагоди 21-ї річниці Незалежності України.  

 

559. Дискурський, В. Дивували аматори [Текст] / В. Дискурський // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 27 лип. — С. 8. — (Коротко). 
У Монастириському районному палаці культури звітують художні самодіяльні колективи. 22-й 
річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України приурочили виступ 
аматори з Гончарівки, Криниці, Комарівки, Лядського, Лазарівки та Бобрівників.  

 

560. Іванишин, В. «Тут наша колиска – тут наша родина» [Текст] / 
В. Іванишин // Свобода. — 2012. — 31 серп. — С. 2 : фотогр. — (І працею, 
і піснею освячений мій край).  
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся творчий звіт аматорських та мистецьких колективів Заліщицького 
району. 

 

561. Леськів, С. З піснею від села до села [Текст] / С. Леськів // Свобода. — 
2012. — 20 лип. — С. 5 : фотогр. — (Приємно повідомити).  
У Лисичинцях Підволочиського району відбувся фестиваль української пісні «З піснею від села 
до села». Директор будинку народної творчості запросила на свято солісток із сусідніх сіл — 
Шельпак і Шилів.  

 

562. Ліберний, О. Доки живе пісня… [Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2012. — 
20 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Творчі звіти). 
Відбувся традиційний щорічний творчий звіт колективів художньої самодіяльності 
Тернопільського ВПУ-4 ім. М. Паращука під гаслом «Доки живе пісня — доти живе народ!». 

 

563. Паламар, В. До схід сонця тут музики грали [Текст] / В. Паламар, фотогр. 
О. Лижечка // Свобода. — 2012. — 20 черв. — С. 16 : фотогр. — (Село свій день 
відсвяткувало). 
Про те, як відзначили свято села у Великих Чорнокінцях Чортківського району та концертну 
програму, підготовлену народними аматорами села й районного методичного центру. 
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564. Стукало, Н. «Доки живе пісня — доти живе народ» [Текст] / Н. Стукало // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 4 : фотогр. — (Витоки). 
Під такою назвою відбувся творчий звіт мистецьких колективів Тернопільського національного 
економічного університету, присвячений 140-річчю від дня народження Соломії 
Крушельницької. 

 

565. Чайка, О. Прийшла «Голосіївська весна» у Заліщики [Текст] / О. Чайка // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 28 берез. — С. 7 : фотогр. — (Наші таланти). 
Про концертну програму конкурсного творчого звіту «Доки живе пісня, доти живе народ» 
Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого, присвяченого 140-річчю від дня 
народження Соломії Крушельницької. 

 

566. Чорна, Н. У єдності шукайте нагороду [Текст] : для величі держави 
і народу / Н. Чорна; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2012. — 7 листоп. — 
С. 5 : фотогр. — (Є таланти у нашому краї).  
«Зборівщина має що показати», — так представив творчі колективи Зборівщини на звітному 
концерті до 94-ї річниці утворення ЗУНР начальник управління культури облдержадміністрації 
Григорій Шергей.  

 

Тернопільський обласний комунальний методичний центр  
народної творчості 

567. Умриш, С. Звучало слово Кобзаря [Текст] / С. Умриш // Свобода. — 
2012. — 23 берез. — С. 8. — (Конкурси).  
Провідний методист театрального жанру Тернопільського обласного методичного центру 
народної творчості про обласний відбірковий тур Всеукраїнського конкурсу читців імені Тараса 
Шевченка. 
__________ 
Див. також № 548, 560, 566, 752—768, 814, 815, 819, 826—828, 835—838, 862, 865, 906, 977, 
1034, 1048 

 

Клубні заклади 
Український народний дім «Перемога» 

568. Вітер, В. Перепустка — три пісні українською мовою [Текст] / В. Вітер // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 28 верес. — С. 8. — (Анонс).  
Тернопільський обласний відбірковий конкурс фестивалю «Червона рута» відбудеться 
29 вересня в Українському домі «Перемога».  

 

569. Вітер, В. У Тернополі — відбір на «Червону руту» [29 вересня в Україн-
ському домі «Перемога»] [Текст] / В. Вітер // Вільне життя плюс. — 2012. — 
21 верес. — С. 8.  

 

570. Гадомська, Л. «Червона рута» запалюватиме зірки у Тернополі [Текст] / 
Л. Гадомська // 20 хвилин. — 2012. — 19—20 верес. — С. 2.  
Наприкінці вересня в Українському домі «Перемога» відбудеться відбірковий конкурс 
Всеукраїнського фестивалю «Червона рута».  
 

571. Євгеньєва, М. Дзвенить Україна в устах бандуристок [Текст] / 
М. Євгеньєва; фотогр. М. Василечка // Вільне життя плюс. — 2012. — 3 лют. — 
С. 1 : фотогр. — (Наші традиції).  
Концертна програма «З Різдвом Христовим, Україно» прозвучала минулої неділі в Українському 
домі «Перемога». Представило її тріо бандуристок «Червона калина» Львівського обласного 
відділення Національної спілки кобзарів України. 
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572. Краснобаєв, А. Атрибути шаманів із колекції тернополянина — у Центрі 
[Текст] / А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 29 лют.—1 берез. — С. 4. 
Виставку колекції індійської культури тернополянина Олега Соколовського відкрили 24 лютого 
в Українському домі «Перемога».  

 

573. Мала, С. У «Перемозі» — картини, намальовані нитками [Текст] / 
С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 5—6 берез. — С. 11 : фотогр.  
Про персональну виставку вишитих картин хмельницької майстрині Ніни Гончарук 
в Українському домі «Перемога».  

 

574. Перун, В. Тернопільський фотосічень [Текст] / В. Перун // Вільне життя 
плюс.— 2012. — 11 січ. — С. 1: фотогр. – (Завітайте).  
Про дві поважні події в Українському домі. Перша — тут відкривається щорічна звітна виставка 
робіт фотомитців Тернопільщини, друга — відомий фотожурналіст Василь Бурма 
презентуватиме свою нову книгу «Привиди старих замків». 

 

575. Пшоняк, І. Тернополянам подарували музику [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 28 берез. — С. 3 : фотогр.  
В Українському домі «Перемога» звучали твори італійського композитора XVIII століття 
Антоніо Вівальді з циклу «Музика, що лине крізь століття». Цю радість подарував тернополянам 
Муніципальний Галицький камерний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України 
Василя Феленчака. 

 

576. Чайківська, Я. Вишивання як засіб лікування [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 7 берез.— С. 8 : фотогр.  
Картини, виконані у техніці тришарового вишивання в Українському домі «Перемога», 
запропонувала тернополянам майстриня із Хмельницького Ніна Гончарук.  

 

577. Чайківська, Я. На «Прем’єр-фест» було подано понад 60 пісень [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 18 січ. — 
С. 7 : фотогр. — (Диво з бісеру).  
Наприкінці грудня в Українському домі «Перемога» вперше в Тернополі відбувся фестиваль-
конкурс нових пісень «Прем’р-фест—2011». 

 

578. Чайківська, Я. Окрилені любов’ю до пісні [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 берез. — С. 4 : фотогр.  
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт народного хору ім. Івана Кобилянського 
з нагоди 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.  
__________ 
Див. також № 206, 637, 638, 743, 769—771, 819, 940 

 

Інші клубні заклади 
579. Бобюк, А. Дикуни зруйнують і могили [Текст] / А. Бобюк // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 5 груд. — С. 5 : фотогр. — (Яке майбутнє чекає?). 
Мешканець села Мізюринці Шумського району розповідає про знищення підлітками будинку 
культури та мовчазне невтручання сільської ради до цього процесу.  
 

580. Бурма, В. У Чорткові березень розпочався вернісажем [Текст] / В. Бурма // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 27 берез. — С. 9 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
Про «Березневий вернісаж» чортківських фотомайстрів у районному будинку культури. 

 

581. Воловець, І. Його слово не вмре, не загине [Текст] / І. Воловець // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 16 берез. — С. 5. — (Свято для душі).  
Про святковий концерт, приурочений шевченківським дням, у клубі с. Лучки Тернопільського 
району.  
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582. Гадомська, Л. У Кутківцях вшанували Йосифа Сліпого [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 22 лют. — С. 5 : фотогр. 
У Кутківецькому будинку культури вшанували пам’ять Патріарха УГКЦ, уродженця Тернопілля 
Йосифа Сліпого.  

 

583. Дискурський, В. Під знаком ЗУНР [Текст] / В. Дискурський //Вільне життя 
плюс. — 2012. — 14 листоп. — С. 7. — (Творчий звіт).  
У Монастириському районному палаці культури відбулися урочистості з нагоди 94-ї річниці ЗУНР.  
 

584. Дірявко, Н. Святкували — розколядували [Текст] / Н. Дірявко // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 1 лют. — С. 5. — (Коротко).  
У будинку культури Скали-Подільської відбувся районний огляд-конкурс зимового фольклору. 
Вертепи, Маланка, колядки жителів селища і навколишніх сіл подарували радісні емоції всім 
присутнім на святі.  

 

585. Задорожна, І. Коли нива відпочиває [Текст] / І. Задорожна // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 30 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Свято у селі).  
У сільському клубі Мовчанівки Підволочиського району відбувся концерт до Дня працівників 
сільського господарства.  
 

586. Збаражу виділять мільйон на культуру [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 
22 —23 лют. — С. 2.  
Гроші обіцяють виділити на реконструкцію Збаразького районного будинку культури.  
 

587. Мільйон на культуру [Текст] // Свобода. — 2012. — 17 лют. — С. 2.  
Мільйон гривень обіцяють виділити на реконструкцію Збаразького районного будинку 
культури. Таку обнадійливу новину від посадовців управління капітального будівництва ОДА 
озвучив начальник відділу культури і туризму Збаразької РДА Олег Гафткович.  
 

588. Перун, В. Чотири кути клубу — на жіночих плечах [Текст] / В. Перун // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 14 листоп. — С. 5 : фотогр.  
Про завідувачку будинку культури с. Горожанки Монастириського району Іванну Насімук. 
 

589. Сівкова, Л. У Климківцях — казкове новосілля! [Текст / Л. Сівкова // 
Свобода. — 2012. —28 листоп. — С. 2 : фотогр. — (Приємно повідомити).  
У Климківцях Підволочиського району після капітального ремонту став до ладу добротний 
сільський клуб.  
 

590. Скоробагата, Л. «Озерний вітер» у Стегниківцях [Текст] / Л. Скоробагата // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 20 лип. — С. 8 : фотогр. — (Театральне життя).  
У Стегниківському будинку культури Тернопільського району відбулася інсценізація повісті 
українського поета і прозаїка Юрія Покальчука «Озерний вітер».  
 

591. Федишен, Б. Кременецькі таланти [Текст] / Б. Федишен // Сільські 
вісті. — 2012. — 9 лют. — С. 2. — (Добра вість). 
Про відзначення 50-річного ювілею Кременецьким районним будинком культури. 
 

592. Циган, Г. «Ми чуємо тебе, Кобзарю» [Текст] / Г. Циган // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 22 берез. — С. З : фотогр. 
У святкові березневі дні в міському Будинку культури мікрорайону «Пронятин» відбувся звіт 
колективів художньої самодіяльності, присвячений 198-й річниці від дня народження 
Т. Г. Шевченка, «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття». 
 

593. Чорна, О. Теплий заклад культури [Текст / О. Чорна // Свобода. — 2012. — 
28 листоп. — С. 4.  
Про реалізацію програми «Теплий заклад культури» на Бучаччині.  
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594. Шавурська, М. Багатий той, хто вміє віддавати [Текст] / М. Шавурська // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 7 груд. — С. 8. — (Добро повертається).  
Уже шостий рік поспіль напередодні Дня святого Миколая на сцені Козівського районного 
будинку культури відбувається благодійна акція «Діти — дітям».  
 

595. Юрса, Г. Гідно вшанували [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2012. — 24 лют. — С. 1. — (У сільському клубі). 
Про відзначення 120-річчя від дня народження Патріарха УГКЦ, уродженця Тернопілля Йосифа 
Сліпого в Серединківському сільському будинку культури Тернопільського району.  
 

596. Юрса, Г. «Мати-наймичка» у Великих Гаях [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 30 берез. — С. 6 : фотогр. — (Шевченкове слово).  
Про постановку вистави Івана Тогобочного «Мати-наймичка» за мотивами поеми 
Т. Г. Шевченка у Великогаївському народному домі.  
__________ 
Див. також № 387, 499, 558— 561, 563, 566 

 

Кіно 
597. Кармелюк, М. У «Палаці кіно» будуть навіть фільми у 3D [Текст] / 

М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 27—28 серп. — С. 11 : фотогр. 
У Тернополі відновив роботу кінотеатр «Палац кіно».  
 

598. Стукало, Н. У Тернополі — польсько-український кінофестиваль «БО!» 
[Текст] / Н. Стукало // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Фестивалі).  
Із 30 листопада до 9 грудня в Тернополі триватиме польсько-український мандрівний кінофести-
валь «БО!». В кінотеатрах міста буде продемонстровано понад 20 фільмів для дітей і дорослих.  
 

599. У «Палаці кіно» — найновіші фільми за… 20 гривень [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 29 верес.—4 жовт. — С. 8.  
Після трирічної перерви кінотеатр «Палац кіно» знову відчинив двері для глядачів.  
 

600. Чайківська, Я. Друге дихання кінотеатру ім. Івана Франка [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 29 серп. — С. 3.  
Колишній кінотеатр ім. Івана Франка в Тернополі постав у новому амплуа — «Палац кіно».  
 

Кінофестиваль «Дні українського кіно» в Тернополі  
601. Ваврів, Т. Українське кіно — це круто! [Текст] : «Дні українського кіно» на 

Тернопільщині провів благодійний фонд «Галичина-Волинь» Володимира Климен-
ка / Т. Ваврів // Нова Тернопільська газета — 2012. — 3—9 жовт. — С. 7 : фотогр.  

 

602. Віконська, І. Володимир Клименко: «Українське кіно повинно 
домінувати» [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2012. — 26 верес. — 
С. 5 : фотогр. кол.  
Про кінофестиваль «Дні українського кіно», який проведуть у Тернополі Міжнародний 
кінофестиваль «Молодість» та благодійний фонд «Україна—Волинь» Володимира Клименка.  

 

603. Стрічук, М. Українське кіно для українців [Текст] / М. Стрічук // 
Свобода. — 2012. — 12 верес. — С. 4. 
Міжнародний кінофестиваль «Молодість» та благодійний фонд «Галичина-Волинь» 
Володимира Клименка презентують на Тернопільщині проект «Дні українського кіно». 
 

604. Якушко, О. Володимир Клименко: «Дні українського кіно» стануть 
постійним фестивалем на Тернопіллі [Текст] / О. Якушко // Вільне життя плюс. — 
2012. — 3 жовт. — С. 4 : фотогр.  
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Навчальні заклади  
Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушельницької 
605. Віконська, І. Підкорили столицю [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 16 берез. — С. 5. — (Пишаймося).  
Те ж // Соломія. — 2012. — № 1 (берез.). — С. 2 : фотогр. — (Пишаємося). 

Про творчий вечір відомого композитора, викладача Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької, заслуженого діяча мистецтв України Юрія 
Кіцили «Бо ти блаженна і земна», який тріумфально пройшов у Національній спілці 
письменників України (м. Київ).  

 

606. Віконська, І. Тернополяни підкорили столицю [Текст] / І. Віконська // 
Свобода. — 2012. — 16 берез. — С. 3 : фотогр. — (Приємно повідомити).  
Про особливості творчого вечора відомого композитора, викладача Тернопільського обласного 
державного музичного училища ім. С. Крушельницької, заслуженого діяча мистецтв України 
Юрія Кіцили «Бо ти блаженна і земна», який відбувся у Національній спілці письменників 
України (м. Київ).  

 

607. Вітаємо нових лауреатів і дипломантів [Текст] // Соломія. — 2012. — 
№ 1 (берез.). — С. 2. 
Тринадцятеро студентів Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької стали лауреатами і дипломантами Всеукраїнського конкурсу-фестивалю 
гри на народних інструментах у Кіровограді.  
 

608. Золотнюк, А. Усі були поруч [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2012. — 18 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Зустрічі). 
Музично-патріотичний концерт «Всі поруч» за творчістю Івана Малковича репрезентувала 
тернопільська композиторка Яна Іщук у Тернопільському державному обласному музичному 
училищі ім. С. Крушельницької. 
 

609. Левенець, І. Ігор Левенець: «Диригентська діяльність — це сенс мого 
життя» [Текст] : [ інтерв’ю з відомим митцем, багатолітнім керівником хору та 
симфонічного оркестру Тернопільського обласного державного музичного 
училища ім. С. Крушельницької, заслуженим діячем мистецтв України Ігорем 
Прокоповичем Левенцем] / розмову вів О. Смоляк // Свобода. — 2012. — 
13 лип. — С. 8 : фотогр. — (Варіації на тему).  
 

610. Рудзінський, М. «Viva – Концертино! Viva – Музика! Viva – Мер!» [Текст] / 
М. Рудзінський // Вільне життя плюс. — 2012. — 6 лип. — С. 2. — (У наших сусідів).  
Член журі регіонального конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах 
«Концертино — 2012», директор Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької М. Рудзінський про конкурс, переможців з Тернополя та атмосферу 
справжнього мистецького свята у Калуші.  
 

611. Рудзінський, М. «Viva, «Концертино»! Viva, музика! Vіva, мер!» [Текст] / 
М. Рудзінський // Соломія. — 2012. — № 2(черв.). — С. 2 : фотогр. 
Директор Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької 
про свою участь у VII регіональному конкурсі виконавців на духових та ударних інструментах 
«Концертино — 2012» у Калуші Івано- Франківської області.  
 

612. Смільська, О. Закохалася у чоловіка через… бандуру [Текст] / О. Сміль-
ська // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 8 — 14 лют. — С. 10 : фотогр.  
Про подружжя Губ’яків з Тернополя. Ірина — викладач класу бандури в Тернопільському 
обласному державному музичному училищі ім. С. Крушельницької. Дмитро — викладач класу 
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бандури в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка та актор 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

613. Смоляк, О. Продовжувач галицьких хорових традицій [Текст] : Ігорю 
Левенцю — 70! / О. Смоляк // Соломія. — 2012. — № 2(черв.). — С. 3 : фотогр.  
Про відомого українського диригента та педагога, багатолітнього завідувача відділу 
хорового диригування Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької, керівника хорового колективу цього навчального закладу, 
заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Прокоповича Левенця.  
 

614. Степаненко, О. Поезія, повінчана з музикою [Текст] / О. Степаненко // 
Культура і життя.— 2012. — 16 берез. —С. 7 : фотогр. — (Музика). 
5 березня в залі Національної спілки письменників України висока нота духовності переможно 
об’єднала Київ і Тернопіль. Відбувся творчий вечір тернопільського композитора Юрія Кіцили 
«Бо ти блаженна і земна...». 
__________ 
Див. також № 30, 106, 210, 521, 529 

 

Теребовлянське вище училище культури 
615. Голінатий, П. Віват, «Гармоніє»! [Текст] / П. Голінатий // Свобода. — 

2012. — 7 берез. — С. 6 : фотогр. — (Світлий промінь у вокальній музиці).  
Про чоловічий камерний народний хор «Гармонія» Теребовлянського вищого училища культури.  

 

616. Гончарук, М. Студенти не підвели [Текст] / М. Гончарук // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 9 трав. — С. 3. — (Знай наших). 
Про учасників і переможців Всеукраїнського конкурсу молодих виконавців ім. В’ячеслава 
Старченка, який уже вп’яте проводить Рівненський державний гуманітарний університет. Серед 
переможців є й студенти Теребовлянського вищого училища культури. 

 

617. Гончарук, М. Чарівні звуки духової музики [Текст] / М. Гончарук // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 16 берез. — С. 2. — (Талановита юнь).  
Про духовий оркестр «Княжі сурми» Теребовлянського вищого училища культури. 

 

618. Гордій, М. Вона була королевою мажореток [Текст] / М. Гордій // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 27 лип. — С. 5 : фотогр. — (Рік болю, суму, пам’яті). 
Слово-спогад про Галину Гордій — викладача хореографії, балетмейстера-постановника 
ансамблю барабанщиць «Мажоретки» Теребовлянського вищого училища культури.  
 

619. Горська, З. Коли правильно вибрати училище [Текст] / З. Горська // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 9 трав. — С. 6 : фотогр. — (Не помиліться!). 
Про обдарованого студента відділу декоративно-прикладного мистецтва Теребовлянського 
вищого училища культури Віталія Пасічника. 

 

620. Ліберний, О. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода.— 2012. — 14 берез. — С. 3 : фотогр. — (Шевченкіана).  
Творчий звіт мистецьких колективів Теребовлянського вищого училища культури «Ми чуємо 
тебе, Кобзарю, крізь століття», головний режисер та сценарист якого, заслужений працівник 
культури України Анатолій Нечай.  

 

621. Проник, К. Теребовлянський «Любисток» готується до європейського 
турне [Текст] / К. Проник // Місто. — 2012. — 14 берез. — С. 7 : фотогр.  
Творчість заслуженого народного аматорського ансамблю «Любисток» та його участь 
у творчому звіті мистецьких колективів Теребовлянського вищого училища культури.  
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622. Салко, М. Свято писемності й мови [Текст] / М. Салко // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 16 листоп. — С. 5. — (Що? Де? Коли?). 
У Теребовлянському вищому училищі культури відбувся тиждень філології, присвячений Дню 
української писемності та мови.  
 

623. Талановиті сестрички із Юськівців [Текст] // Свобода. — 2012. — 11 квіт. — 
С. 10 : фотогр. 
Про Світлану, Наталію й Олену Черняк, які навчаються у Теребовлянському вищому училищі 
культури, та їх творчі захоплення. 
 

624. Чайківська, Я. Йдемо до тебе, до живого! [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 берез. — С. 4 : фотогр. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся творчий звіт мистецьких колективів 
Теребовлянського вищого училища культури «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» 

 

625. Якібчук, Я. Вони знайшли себе у творчій праці [Текст] / Я. Якібчук // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 21 груд. — С. 6. — (Побачення з юністю).  
Про зустріч із випускниками у Теребовлянському вищому училищі культури. До вишу завітали 
колишні студенти, а нині працівники культури Борщівського району.  
__________ 
Див. також № 76, 936 
 

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади  
Тернопільська обласна комунальна експериментальна комплексна школа мистецтв  

 

626. Ванчура, С. Не тільки в рідних стінах [Текст] / С. Ванчура // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 15 черв. — С. 8. — (Обласна школа мистецтв).  
Про вагомі здобутки колективу Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи 
мистецтв розповідає викладач Світлана Ванчура.  
 

627. Ванчура, С. Школа, яка плекає таланти [Текст] / С. Ванчура // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 26 жовт. — С. 6. — (Знай наших!). 
Випускник Тернопільської обласної комунальної експериментальної школи мистецтв, 
талановитий піаніст Олесь Клок з великим успіхом виконав фортепіанний концерт Моріса 
Равеля на відкритті нового концертного сезону в Тернопільській обласній філармонії. 
 

628. Лінчевська, С. Звітували піснею і танцями [Текст] / С. Лінчевська // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 4 трав. — С. 7 : фотогр. — (Мистецькі таланти). 
Творчий звіт колективів Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи 
мистецтв в обласній філармонії. 
 

629. Мийник, Т. Диво до Різдва [Текст] / Т. Мийник // Свобода. — 2012. — 25 
груд. — С. 3 : фотогр. — (Майстер-клас).  
19—21 грудня в Тернопільській обласній комунальній експериментальній комплексній школі 
мистецтв відбувся мистецький проект «Творча майстерня», присвячений Різдвяним святам.  
 

630. Павлів, Т. Д. Школа мистецтв — на варті духовності Тернополя [Текст] / 
Т. Д. Павлів // Нова Тернопільська газета.— 2012. — 4—10 квіт. — С. 7 : фотогр. 
Про Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв та її директора, 
талановитого педагога, організатора, наставника Остапа Івановича Гайдукевича.  
 

631. Школа мистецтв — спадок незабутнього Ігоря Ґерети [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 13 — 19 червень. — С. 6.  
Про Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв та особливості її 
роботи з обдарованими дітьми.  
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Тернопільська обласна профспілкова школа мистецтв 
632. Томчишин, Ю. Тернополянка перемогла у міжнародному конкурсі 

[Текст] : Крістіна єдина представляла Україну в Польщі / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2012. — 7 листоп. — С. 21 фотогр. 
Тринадцятирічна вихованка Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв Крістіна 
Крутиголова виборола перше місце на міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та молодіжної 
творчості «Зорі осені — 2012» (Польща). 
 

633. Федорців, Н. Найкраща вокалістка з Тернополя [Текст] / Н. Федорців // 
Експрес. — 2012. — 8—15 листоп. — С. 14 : фотогр. 
Вихованка Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв Крістіна Крутиголова 
здобула перемогу на міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та молодіжної творчості «Зорі 
осені — 2012», який відбувся в польському місті Живець.  
 

634. Чайківська, Я. Тернопільська школярка підкорила Польщу [Текст] / 
Я. Чайківська //Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(Фестивалі).  
Честь нашої держави на Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої і молодіжної творчості "Зорі 
осені — 2012» (м. Живець, Польща) відстоювала 13-річна Крістіна Крутиголова. Вона виборола 
перше місце у номінації «Естрадний вокал».  
 

Тернопільська музична школа № 1 
635. Бобрівець, М. Шукали зірок на музичному небосхилі [Текст] / М. Бобрі-

вець // Вільне життя плюс. — 2012. — 7 груд. — С. 1. — (Обласний конкурс).  
У Тернопільській музичній школі №1 відбувся 11-ий обласний конкурс пам’яті братів Романа 
і Ярослава Теленків. Майже п’ять десятків юних скрипалів та віолончелістів з різних куточків 
краю продемонстрували свої здібності перед вимогливим журі.  
 

636. Наталія Крохіна: «Вокальні шоу знецінюють професію вокаліста» 
[Текст] // Тернопіль вечірній. — 2012. — 4 квіт. — С. 5 : фотогр. 
Наталія Крохіна, завідувач вокального відділу Тернопільської музичної школи № 1, розповідає 
про юних вокалістів та пісенний вечір «Хай серцю співається», присвячений 90-річчю від дня 
народження поета Дмитра Луценка.  

 

637. Плахцінська, О. У світі прекрасного [Текст] / О. Плахцінська // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 16 трав. — С. 4 : фотогр. 
Про звітний концерт Тернопільської музичної школи № 1 в Українському домі «Перемога». 
 

638. Романенко, Л. Музична магія Зеновії Присухіної [Текст] / Л. Романенко // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 19 — 25 груд. — С. 6 : фотогр. 
В Українському домі «Перемога» відбувся творчий вечір композитора і викладача 
Тернопільської музичної школи №1 Зеновії Присухіної.  
 

639. Чихарівська С. Свято пісень, що живуть роки / С. Чихарівська // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 2 берез. — С. 3. — (Коли навчає музика). 
Вечір, присвячений 90-й річниці від дня народження поета-пісняра Дмитра Луценка (1921–
1989), організували й провели викладачі та учні Тернопільської музичної школи № 1. 
 

Тернопільська музична школа № 2 
640. Баліцька, М. Хто любить музику, той любить Бога! [Текст] / М. Баліцька // 

20 хвилин. — 2012. — 27 — 28 січ. — С. 10.  
Про концерт новорічно-різдвяної тематики у Тернопільській музичній школі № 2.  
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641. Баліцька, М. Хто любить музику, той любить творця [Текст] / 
М. Баліцька // Вільне життя плюс.— 2012. — 25 січ. — С. 7. — (І я там була).  
У Тернопільській музичній школі № 2 відбувся концерт новорічно-різдвяної тематики. Учні 
виконували твори, які прославляли народження Спасителя.  

 

642. Ой, заграй ми, музиченько [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
4 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Витоки).  
Викладачі та учні Тернопільської музичної школи № 2 напередодні Великодніх свят подарували 
тернополянам неповторне музичне свято. 
 

643. Франюк, З. Для викладачів мистецьких шкіл [Текст] / З. Франюк // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 19 груд. — С. 7. — (Обрії освіти).  
У Тернопільській дитячій музичній школі №2 відбулася методична конференція викладачів 
відділів струнно-смичкових інструментів мистецьких шкіл області. 
_______________ 

Див. також № 914 
 

Тернопільська школа народних ремесел 
644. Боднар, М. Оберіг Тернополя Дарина — на Театральному майдані [Текст] / 

М. Боднар // 20 хвилин. — 2012. — 17—18 верес. — С. 5 : фотогр. 
Ляльку-мотанку висотою майже у два з половиною метри презентувала Тернопільська школа 
народних ремесел під час виставки учнівських робіт. 
 

645. Чорна, О. Диво, створене золотими дитячими руками [Текст] / О. Чорна // 
Свобода. — 2012. — 21 верес. — С. 4 : фотогр. 
Про роботу Тернопільської школи народних ремесел.  

 

Тернопільська художня школа 
646. Смільська, О. Вертепи тернопільських школярів — у римській Санта 

Марія дель Пополо [Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 5 — 11 груд. — С. 3 : фотогр. 
Дві різдвяні шопки, виготовлені вихованцями Тернопільської художньої школи, представлені на 
37-й Міжнародній виставці «100 вертепів» у церкві Санта Марія дель Пополо в Римі.  
  

647. Чайківська, Я. Художня школа в ейфорії від успіху [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 5 груд. — С. 6 : фотогр. — 
(Фестивалі).  
Роботи Тернопільської художньої школи відзначені на XXXYII Міжнародній виставці «Сто 
шопок» у римській базилиці Санта Марія дель Пополо.  
 

648. Шот, М. Різдвяну шопку юні тернополяни спочатку показали в Римі 
[Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 22 груд.. — С. 24 : фотогр. 
Про радість успіху вихованців Тернопільської художньої школи. Адже два їхні макети Різдвяної 
шопки демонструють тепер на престижній 37-й Міжнародній виставці «100 вертепів» у Римі.  
_______________ 

Див. також № 328 
 

Інші початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 
649. Бориславський, С. Окраса музичної школи [Текст] / С. Бориславський // 

Свобода. — 2012. — 28 верес.—1 жовт. — С. 1. — (Фотосюжет).  
Про дитячий фольклорний ансамбль «Гречні фраїрки» Монастириської музичної школи.  

 

650. Гривас, С. Мистецтво дорожчає [Текст] / С. Гривас // 20 хвилин. — 2012. — 
14—15 верес. — С. 2. 
Збільшено плату за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах.  
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651. Дискурський, В. Музшколі — 45! [Текст] / В. Дискурський // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 22 черв. — С. 8. — (Коротко). 
У Монастириському палаці культури відбувся творчий звіт дитячої музичної школи, 
присвячений 45-річчю з дня її заснування. 
 

652. Засновник фонду «Галичина—Волинь» Володимир Клименко: «Таланти 
не потрібно шукати — вони поруч з нами. Їх потрібно бачити й чути» [Текст] // 
Свобода. — 2012. — 4 трав. — С. 3 : фотогр.  
Засновник благодійного фонду «Галичина—Волинь», успішний банкір та підприємець 
Володимир Клименко подарував обдарованій учениці музичної школи із Великих Дедеркал 
фортепіано. 

 

653. Мадзій, І. Ігор Добрянський: «Саксофон — це інструмент, через який 
«говорить» душа музиканта» [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2012. — 
18 трав. — С. 8 : фотогр. — (Знай наших). 
У Борщівській школі мистецтв відбувся сольний концерт-лекція колишніх випускників закладу 
Ігоря Добрянського та Олега Кирилюка. 

 

654. Смільська, О. Дмитро Загородній покинув столицю заради дружини 
[Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 21—27 берез. — 
С. 10 : фотогр. 
Про Олесю та Дмитра Загородніх — молоде подружжя викладачів Жуківської музичної школи 
Бережанського району. 

 

655. Феськів, М. Вкладають у музику душу [Текст] / М. Феськів // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 11 трав. — С. 6. — (Творчий звіт). 
Скалатська музична школа провела творчий звіт за минулий навчальний рік. 

 

656. Юрса, Г. Закохана в музику [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2012. — 20 січ. — С. 8 : фотогр. — (Гостя сторінки). 
Про викладача музики, завуча Великобірківської музичної школи Оксану Вергун. 
__________ 
Див. також № 643, 899 

 

Виставки, пленери  
Виставковий зал обласної організації  

Національної спілки художників України 
657. Густенко, О. В арт-галерею до «Сусідів» [ Текст] / О. Густенко // Номер 

один. — 2012. — 8 лют. — С. 15.  
У виставковій залі Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України 
відкрилась виставка творів художників дев’яти областей. Тому проект носить просту і душевну 
назву — «Сусіди».  

 

658. Новосядлий, Б. Краса, що створює настрій [Текст] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2012. — 28 листоп. — С. 11: фотогр. — (Прекрасне — поруч). 
У картинній галереї обласної організації Національної спілки художників України відкрито 
виставку дизайну майстрів Західного регіону, приурочену 25-літтю заснування Всеукраїнської 
спілки дизайнерів. 

 

659. Огородник, Н. З’ їхалися найкращі митці — сусіди [Текст] // Н. Огородник // 
20 хвилин. — 2012. — 8—9 лют. — С. 4.  
Більше ста художників із дев’яти областей України представили свої роботи на збірній виставці 
«Сусіди». Вона функціонує у картинній галереї обласної організації Національної спілки 
художників України. 
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660. Попович, Ж. У картинній галереї всі лауреати премії Михайла Бойчука за 
20 років виставили свої роботи [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 
31 жовт. — С. 10 : фотогр. 
30 жовтня у картинній галереї обласної організації Національної спілки художників України 
відбулось відкриття грандіозної в масштабах Тернополя виставки-звіту лауреатів мистецької 
премії ім. Михайла Бойчука. 

 

661. Садовська, Г. Під знаком Михайла Бойчука [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 16 листоп. — С. 8 : фотогр.— (Виставки). 
Арт-галерея обласної організації Національної спілки художників України запрошує на 
унікальну виставку робіт 17 лауреатів бойчуківської премії.  
 

662. Томчишин, Ю. Файне місто очима художників [Текст] / Ю. Томчишин // 
Місто. — 2012. — 8 лют. — С. 2 : фотогр. 
Унікальне видання «Художники про Тернопіль» презентували у картинній галереї обласної 
організації Національної спілки художників України. Книгу видала міська рада в рамках 
програми розвитку туризму нашого краю.  

 

663. Чайківська, Я. Тернопіль ожив у картинах художників [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 8 лют. — 
С. 8 : фотогр.  
У картинній галереї обласної організації Національної спілки письменників України відбулася 
знакова подія для нашого міста: презентація книги-каталога «Художники про Тернопіль». До 
видання увійшло 70 художніх робіт 50 авторів. 

 

Державний архів Тернопільської області 
664. Голояд, І. Ікона Володимира Шерстія є у Папи Римського [Текст] / 

І. Голояд // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 18—24 квіт. — С. 5 : фотогр.  
Виставка унікальних робіт іконописця Володимира Шерстія у візантійському стилі відкрилася 
11 квітня в ДАТО. 

 

665. Золотнюк, А. Багатство руїн [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2012. — 11 трав. — С. 6. — (Експозиції). 
Огляд виставки, присвяченої Дню пам’яток історії та визначних місць, у ДАТО. 
 

666. Ліберний, О. Патріарх і князь Української церкви [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 22 лют. — С. 5 : фотогр. 
У рамках відзначення в області 120-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого 
в Державному архіві Тернопільської області відкрито документальну виставку «Віра серця 
мого». Презентував її директор архіву Юрій Гумен. 

 

667. Ліберний, О. «Я відчуваю потребу до іконопису» [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 20 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Виставка). 
Перед Великоднем в обласному архіві відкрили виставку шістнадцяти іконописних робіт 
Володимира Шерстія з Підволочиського району. 
 

668. Мала, С. Лесь Курбас: «Я вибираю Березіль» [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 27—28 лют. — С. 11 : фотогр. 
Документи та фотографії українського режисера Леся Курбаса експонуються на виставці 
в Державному архіві Тернопільської області.  
 

669. Мала, С. Селяни «розтягують» замки по цеглині [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 23—24 квіт. — С. 11 : фотогр. 
Виставку «З глибини віків» відкрили в ДАТО. Фото десятків замків, церков та інших пам’яток 
архітектури Тернопільщини привертають увагу відвідувачів.  
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Мистецька галерея «Бункермуз» 
670. Квіти до «Воскресіння» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 

11—17 квіт. — С. 6 : фотогр.  
У мистецькій галереї «Бункермуз» діє виставка «Воскресіння», присвячена пам’яті та творчості 
відомого тернопільського архітектора, реставратора та художника Станіслава Калашника. 
 

671. Пшоняк, І. Виставка «Воскресіння» Станіслава Калашника [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2012. — 11 квіт. — С. 3 : фотогр. 
«Воскресіння» — під такою назвою в галереї «Бункермуз» відкрито виставку робіт колишнього 
головного архітектора Тернополя Станіслава Калашника. Тут представлені не лише його 
архітектурні роботи, а й картини, які він писав на дозвіллі. 
 

Інші виставки 
672. Брега, В. Так щиро любив Україну [Текст] / В. Брега // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 16 берез. — С. 5. — (Імпрези).  
У Вишнівецькому палаці відбулося відкриття художньої виставки Андрія Бурковського, яку він 
присвятив пам’яті батька, художника-реставратора Національного заповідника «Замки 
Тернопілля».  

 

673. Бурма, В. Живописці, не ховайте ваші пензлі! [Текст] / В. Бурма // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 13 лип. — С. 8. — (Фотоінформація).  
Десять днів художники зі Львова, Києва, Харкова, Дніпропетровська, Тернополя, Теребоволі та 
інших міст України були учасниками пленера у Теребовлі. 
 

674. Бурма, В. Квиток у молодість [Текст] // В. Бурма // Вільне життя плюс. — 
2012. — 15 лют. — С. 7 : фотогр. — (Фоторепортаж).  
У Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті ім. Т. Г. Шевченка відкрито 
виставку робіт тернопільського фотохудожника В’ячеслава Костюкова. 

 

675. Гадомська, Л. «Жінка в об’єктиві» Івана Пшоняка стала лідером 
фотовиставки [Текст] / Л. Гадомська // Свобода. — 2012. — 10—12 верес. — С. 16 : 
фотогр. — (Знай наших!) 
У Тернопільському прес-клубі відбулося нагородження переможців фотовиставки «Жінка 
в об’єктиві», організованої Тернопільською обласною асоціацією жінок за підтримки Українсь-
кого жіночого фонду. 
 

676. Гадомська, Л. Студенти малювали Тернопіль [Текст] / Л. Гадомська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 24 жовт. — С. 2 : фотогр. 
День художника студенти відділення образотворчого мистецтва та дизайну Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка відзначили пленером. Вони малювали 
рідне місто. 

 

677. Левицька, Л. Виручені за продані картини кошти художники подарували 
дітям [Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 21 лип. — С. 13 : 
фотогр. — (Хроніка). 
Всеукраїнський живописний пленер «Старе нове місто» відбувся у Теребовлі. Протягом тижня 
майстри пензля з різних куточків України та з-за кордону відтворювали пам’ятки найстарішого 
міста області, яке цього літа відзначає 915 років із часу заснування.  
 

678. Лівінський, О. Мисткиня, яка відтворює красу природи [Текст] / 
О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2012. — 27 черв. — С. 8 : фотогр.  
В Українському домі «Перемога» до кінця червня експонуватиметься перша персональна 
виставка молодої художниці зі Львова Ольги Микитин. 
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679. Лінчевська, С. Карикатурист — не професія, а стан душі [Текст] / 
С. Лінчевська ; фотогр. В. Хацаюка // Вільне життя плюс. — 2012. — 6 квіт. — 
С. 8 : фотогр. — (Живемо жартуючи). 
Про першу Всеукраїнську виставку карикатур в Українському домі «Перемога» та представлені 
роботи тернопільського художника Миколи Дмітруха. 

 

680. Мозгова, О. Ніна Гончарук винайшла власну методику вишивання 
[Текст] // О. Мозгова // Місто. — 2012. — 7 берез. — С. 7 : фотогр.  
Майстриня з Хмельниччини, яка винайшла «тришарову вишивку», презентувала персональну, 
для неї вже сорок першу, виставку в Тернополі. 

 

681. Серемуля, Т. Нові виставки у Збаразькому замку [Текст] / Т. Серемуля // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 22 черв. — С. 5: фотогр. — (Презентації). 
У Збаразькому замку відкрилася виставка ікон Володимира Шерстія та ляльок-мотанок Ірини 
Вербіцької.  

 

682. Томчишин, Ю. Карикатури тернополянина покажуть у Бразилії [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 4 квіт. — С. 8 : фотогр.  
Тернопільський художник Микола Дмітрух представив свій творчий доробок на першій 
Всеукраїнській виставці карикатур.  

 

683. Удін, Є. Польський Ельблонг — місто-побратим Тернополя [Текст] / 
Є. Удін // Соломія. — 2012. — № 1(берез.). — С. 3 : фотогр.  
Заслужений художник України, доцент кафедри образотворчого мистецтва ТНПУ 
ім. В. Гнатюка розповідає про свою участь у Міжнародному пленері «Імпресії», який відбувся 
в Янові, неподалік Ельблонга (Польща). 
 

684. Чайківська, Я. Микола Пазізін підкорив Хожув [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 25 лип. — С. 1: фотогр.  
Про участь тернопільського художника, члена Національної спілки художників України Миколи 
Пазізіна у роботі десятиденного пленеру, що відбувся в польському місті Хожуві. 
 

685. Шевчук, М. Древня Теребовля чекає митців України [Текст] : перший 
всеукраїнський живописний пленер «Stare Nove місто» скликає у Теребовлю 
відомих українських художників / М. Шевчук // Свобода. — 2012. — 20 черв. — 
С. 8: фотогр. — (Не пропустіть!). 
 

Виставка українського скульптора XVIII століття  
І.-Г. Пінзеля в Луврі (Париж, Франція) 

686. Веледницька, Т. Твори Пінзеля у Луврі [Текст] / Т. Веледницька // 
Літературна Україна. — 2012. — 22 листоп. — С.16 : фотогр. — (У колі муз).  
 

687. Вергеліс, О. Мінкульт: скульптур Пінзеля ніхто «силоміць» не відбира-
тиме, сподіваємося, що люди нам повірять [Текст] / О. Вергеліс // Дзеркало 
тижня. — 2012. — 22 жовт. — С. 12 : фотогр.  
Міністр культури України Михайло Кулиняк коментує ситуацію напередодні виставки творів 
Пінзеля в Паризькому Луврі. 

 

688. Вергеліс, О. Посол Франції Ален Ремі: «Шедеври Пінзеля для мене відкрив 
Возницький» [Текст] / О. Вергеліс // Дзеркало тижня. — 2012. — 17 листоп. — 
С. 13 : фотогр.  
Посол Франції в Україні розповідає про просування проекту «Пінзель у Луврі», зібрані для 
експозиції твори з музеїв України, в т ч. музеїв Тернопільщини.  
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689. Виставка уродженця Тернопілля Пінзеля представлена у Луврі [Текст] // 
Місто. — 2012. — 21 листоп. — С. 13 : фотогр.  
Про внесок тернополян в організацію виставки І.-Г. Пінзеля в Луврі.  
 

690. Гайдук, О. Михайло Кулиняк: «Успіх Пінзеля в Луврі приверне увагу 
світової спільноти до багатої української культури» [Текст] : Україна 
представила талант українського скульптора у Луврі / О. Гайдук // Культура 
і життя. — 2012. — С. 6 : фотогр.  
Згадуються роботи І.-Г. Пінзеля, представлені з музеїв Тернополя.  
 

691. Гривас, С. Шедеври майстра Пінзеля з Тернопільщини — уже в Луврі 
[Текст] : на реставрацію робіт Іоана Георга Пінзеля Україна потратила понад 
2 млн. грн. Скульптури перебуватимуть у Франції упродовж трьох місяців. А от 
каталог робіт майстра видали за кошти меценатів — його готували фахівці 
з Тернополя і Києва / С. Гривас // RIA плюс. — 2012. — 21 листоп. — С. 2 : фотогр.  

 

692. Дацюк, Г. Побачити Париж і Пінзеля у ньому [Текст] : «УМ» дізнавалася, 
які враження справила на парижан виставка «українського Мікеланджело» // 
Україна молода. — 2012. — 27 листоп. — С. 14 : фотогр. — (Відкриття).  

 

693. Зьобро, О. Пінзель спакував валізи до Лувру [Текст] / О. Зьобро // Високий 
замок. — 2012. — 2—4 листоп. — С. 5 : фотогр. 
Скоро 27 скульптур, у т. ч. з Тернопільського обласного краєзнавчого музею, представлять на 
виставці в одному із найпрестижніших музеїв світу — паризькому Луврі.  

 

694. Карнаухов, С. «Люди стоят в очереди два часа, чтобы попасть в Лувр 
и увидеть привезенную из Украины выставку скульптур гениального Пинзеля 
[Текст] / С. Карнаухов // Факты и комментарии. — 2012. — 4 дек. — С. 6 : фотогр.  
 

695. Козирєва, Т. Пінзель їде до Парижа. Але — не рукомиський [Текст] / 
Т. Козирєва // День. — 2012. — 2—3 листоп. — С. 2 : фотогр. 

 

696. Козирєва, Т. Про це мріяв Возницький [Текст] : учора в Луврі урочисто 
відкрили виставку «Скульптор бароко в Україні XVIII сторіччя: Йоган Георгій 
Пінзель» / Т. Козирєва; фотогр. Р. Канюки // День. — 2012. — 22 листоп. — С. 1, 2 : 
фотогр.  

 

697. Константинова, К. «Український Мікеланджело»: слизька дорога в Лувр 
[Текст] / К. Константинова // Дзеркало тижня. — 2012. — 22 жовт. — С. 12 : 
фотогр.  
Про скандальні обставини транспортування робіт І.-Г. Пінзеля до Лувру (Париж, Франція).  

 

698. Корчук, І. 27 творів Пінзеля готуються підкорити Лувр [Текст] / 
І. Корчук ; фотогр. Р. Мокрій // Високий замок. — 2012. — 11—17 жовт. — С. 4 : 
фотогр. 
Про експозицію творів Пінзеля в паризькому Луврі та раритети з фондів музеїв у Тернополі. 

 

699. Корчук, І. Пінзель дістався до Лувру [Текст] : з 21 листопада до 25 грудня 
твори українського Мікеланджело експонуватимуться у французькій мистецькій 
Мецці / І. Корчук ; фотогр. Ю. Могитич // Високий замок. — 2012. — 6 листоп. — 
С. 11 : фотогр.  

 

700. Корчук, І. Пінзель підкорив Париж! [Текст] : [у французів стався шок, 
коли вони побачили цю виставку в Луврі] / І. Корчук // Високий замок. — 
2012. — 23—25 листоп. — С. 1, 9 : фотогр.  
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701. Корчук, І. Пінзель таки їде у Францію [Текст] / І. Корчук // Високий 
замок. — 2012. — 15 лют. — С. 2 : фотогр.  
Про виставку українського скульптора XVIII століття І.-Г. Пінзеля в Луврі. З України до Франції 
повезуть 20 творів Пінзеля, серед них будуть і ті, що знаходяться в музеях Тернополя.  
 

702. Корчук, І. «Скульптури Пінзеля уже змонтовано для експонування 
у Луврі…» [Текст] / І. Корчук; фотогр. Р. Мокрій // Високий замок. — 2012. — 
15—21 листоп. — С. 12.  
 

703. Кудровець, О. Луврські лаври Пінзеля [Текст] : у Парижі відкрито 
довгоочікувану виставку, яка обіцяє стати новим виміром знань європейців про 
українців / О. Кудровець // День. — 2012. — 23—24 листоп. — С. 6 : фотогр. — 
(Репортаж). 

 

704. Левицька, Л. Чому не пускають святого Онуфрія до Лувру? [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 22 верес. — С. 12 : фотогр.  
Про скульптуру св. Онуфрія роботи видатного митця XVIII століття І.-Г. Пінзеля, що 
спричинила конфлікт.  

 

705. Михайло Кулиняк домовився з громадою Бучача про передачу двох творів 
Іоанна Пінзеля для виставки у Луврі [Текст] // Культура і життя — 2012. — 
14 верес. — С. 3. — (Новини).  

 

706. Михлик, З. «Галицький Мікеланджело» збирається до Парижу [Текст] / 
З. Михлик // Сільські вісті. — 2012. — 9 лют. — С. 3. — (Скарби музеїв України). 
У найвідомішому художньому музеї світу — Луврі невдовзі має відкритися виставка робіт 
українського скульптора Іоанна Георга Пінзеля, зібраних із музейних скарбниць Галичини, 
зокрема Тернопільщини.  
 

707. Мичко, С. Між обвалом і Парижем [Текст] : Пінзелівська скульптура 
святого Онуфрія дивом не постраждала, коли скеля обвалилася на храм / 
С. Мичко // Україна молода. — 2012. —8 серп. — С.13 : фотогр. — (Пам’ятки).  
Про заплановану виставку творчої спадщини Пінзеля в Парижі та боротьбу громади міста 
Бучача проти вивезення творів видатного майстра до Лувру.  
 

708. Міністр культури Михайло Кулиняк та директор Лувру Анрі Луаретт 
відкрили виставку творів Іоанна Пінзеля [Текст] // Культура і життя. — 2012. — 
30 листоп. — С. 2 : фотогр.  
 

709. Олтаржевська, Л. Іоанн Георг Пінзель. Паризький дебют [Текст] : 
у Луврі відтворять внутрішній вигляд костьолу львівського села Годовиці / 
Л. Олтаржевська // Україна молода. — 2012. — 9—10 листоп. — С. 19 : фотогр.  
Про фінансування творчого проекту, реставраційні роботи, композицію виставки та долю 
окремих експонатів, що планувались до представлення в Луврі.  

 

710. Попович, Ж. Бучаччина Пінзеля поміняла на Пінзеля [Текст] : натомість 
жителі Рукомиша не пустили Святого Онуфрія до Парижа // Номер один. — 
2012. — 12 верес. — С. 4. 
Бучачани відмовились надати роботи І.-Г. Пінзеля для виставки у Парижі. 

 

711. Попович, Ж. 26 робіт Пінзеля восени висталять у Луврі [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 16 трав. — С. 10 : фотогр. 
Про тернопільську сторінку життя майстра І.-Г. Пінзеля, роботи майстра, які представлять 
у Луврі, склад делегації та фінансування. 
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712. Попович, Ж. Пінзелю тісно навіть у Луврі [Текст] / Ж. Попович // Номер 
один. — 2012. — 28 листоп. — С. 3 : фотогр.  
Мистецтвознавець Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько захоплено 
розповідає про перебування в Парижі та довжелезну чергу перед входом у павільйон на 
виставку І.-Г. Пінзеля. 
 

713. Попович, Ж. Пінзель захистив церкву в Рукомиші — парафіяни 
захищають твори Пінзеля, або Чому громада не віддала музейникам св. Онуфрія 
вартістю 10 млн. доларів? [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 
8 серп. — С. 9 : фотогр. 
Парафіяни Покровської (м. Бучач) та церкви св. Онуфрія (с. Рукомиш) відмовились передати 
на реставрацію, відтак і на виставку до французького Лувру роботи І.-Г. Пінзеля. 

 

714. Попович, Ж. Пінзель їде до Парижа, а потім — до Києва? [Текст] : певне 
жодна виставка не викликала такого ажіотажу та вибуху емоцій, як вернісаж 
скульптур Іоанна Георга Пінзеля у Парижі / Ж. Попович // Номер один. — 2012. 
— 7 листоп. — С. 2 : фотогр.  
Розбіжності в пресі щодо термінів виставки в Луврі викликали справжній ажіотаж серед тих, 
хто причетний до її організації та відкриття. 

 

715. Представники Лувру побували на Тернопіллі [Текст] : французькі 
спеціалісти оглянули роботи Іоанна Георга Пінзеля, які представлять у найвідо-
мішому музеї світу // Свобода. — 2012. — 10 лют. — С. 8 : фотогр. — (З місцевих 
музеїв — у Париж). 

 

716. Процик, І. У Луврі — черги до Пінзеля [Текст] / І. Процик // 20 хвилин. — 
2012. — 7 — 8 груд. — С. 4 : фотогр.  

 

717. Садовська, Г. Святий Онуфрій у Лувр не поїде? [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 12 верес. — С. 1 : фотогр. 

 

718. Томчишин, Ю. Пінзель у Луврі викликав справжній фурор [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 2 : фотогр.  
На виставці в Луврі побували і представники Тернопільщини. Вони радо діляться 
враженнями від поїздки.  
 

719. Федорців, Н. Міністр спіймав облизня [Текст] : унікальну скульптуру, що 
мала їхати до Лувру, селяни сховали / Н. Федорців // Експрес — 2012. — 13—
20 верес. — С. 9.  

 

720. Шкула, А. Скульптуру Пінзеля заховали від Лувру [Текст] : скульптуру 
всесвітньовідомого Івана Пінзеля «Святий Онуфрій», яку Україна мала намір 
представити в Луврі, до Франції не повезуть. Місцева громада через страх 
втратити цінну пам’ятку назавжди сховала її /А. Шкула // 20 хвилин. — 2012. — 
6—7 серп. — С. 6 : фотогр. 

 

721. Шмига, Я. Рукомиська дуля Парижу [Текст] / Я. Шмига // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 19—25 верес. — С. 9 : фотогр. 
Громада с. Рукомиша Бучацького району відмовилася надати скульптуру Св. Онуфрія 
роботи І.-Г. Пінзеля для виставки в Луврі.  
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722. Шмига, Я. «Святі Пінзеля повинні бачити небо» [Текст] : у Луврі 
експонується виставка українського митця / Я. Шмига, М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 28 листоп. — С. 7 : фотогр.  
Члени Тернопільської делегації про виставку в Луврі та відчуття гордості від того, що вперше 
культурна спадщина І.-Г. Пінзеля представлена на такому рівні.  
 

723. Шот, М. Святого Онуфрія не побачать [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2012. — 13 жовт. — С. 19 : фотогр. — (Ситуація). 
Про пристрасті навколо скульптури св. Онуфрія, що не потрапить на виставку до Парижа 
і залишиться поза увагою європейських дослідників.  
 

724. Юхно-Лучка, М. Пінзель — у Луврі! [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 21 — 27 листоп. — С. 3 : фотогр.  
Про експонати з Тернопільщини, представлені у французькому Луврі, та вихід альбому, 
присвяченого великому скульптору.  
__________ 
Див. також № 250, 255, 257, 261, 274, 286, 288, 293, 294, 296, 304 

 

Всеукраїнський живописний пленер «Божа стопа. Почаїв-2012» 
725. Благословенне мистецтво там, де Богородиці стопа… [Текст] // Нова 

Тернопільська газета — 2012. — 3—9 жовт. — С. 7 : фотогр. 
Про Перший Всеукраїнський живописний пленер «Божа стопа. Почаїв’2012» розповідає 
ініціатор акції, журналіст та громадський діяч Олег Снітовський.  

 

726. Ковальчук, А. Благословенне мистецтво там, де Богородиці стопа [Текст] / 
А. Ковальчук // Вільне життя плюс. — 2012. — 3 жовт. — С. 8 : фотогр. 
Про І Всеукраїнський живописний пленер «Божа стопа. Почаїв-2012», де 12 живописців 
упродовж 12 днів відтворюватимуть красу благословенного волинського містечка, на території 
якого відома на весь світ Свято-Успенська Почаївська лавра.  

 

Фестивалі, конкурси, масові свята  
727. Кармелюк, М. У кожному районі краю буде по фестивалю, а то й по два 

[Текст] / М. Кармелюк // RІА плюс. — 2012. — 9 трав. — С. 14. 
Більше 30 фестивалів — музичних, мистецьких і фольклорних хочуть провести влітку в області. 
Про це розповів заступник начальника управління культури ОДА Михайло Франків. 

 

Відкритий Європейський фестиваль-конкурс духовної пісні  
«Я там, де є благословення» 

728. Гром’як, Л. Фестиваль духовної пісні зібрав понад тисячу виконавців [Текст] / 
Л. Гром’як // Свобода. — 2012. — 4 трав. — С. 12 : фотогр. — (Співали серцем). 
Про учасників та переможців другого Європейського фестивалю-конкурсу духовної пісні 
«Я там, де є благословення»  
 

729. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2012 р.] / 
підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — 
С. 152—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: [28—29 квітня Тернопіль приймав учасників ІІ-го Відкритого 
Європейського фестивалю духовної пісні «Я там, де є благословення»]. 

 

730. Красновська, О. Заспівають духовні пісні [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2012. — 27—29 квіт. — С. 19. 
Коротка інформація про фестиваль духовної пісні «Я там, де є благословення», що відбудеться 
в Тернополі 28 та 29 квітня. 
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731. Мала, С. На фестивалі — румуни, грузини та нігерійці [Текст] : зарубіжні 
гості з шести країн 28-29 квітня завітають на другий відкритий фестиваль-
конкурс духовної пісні «Я там, де є благословення». Також будуть учасники із 
майже десятка областей / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 27—28 квіт. — С. 14.  

 

732. Мельник, Я. У фестивалі духовної пісні «Зоринку» визнано кращою 
[Текст] / Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 5 : фотогр. 
Про учасників та переможців другого фестивалю-конкурсу духовної пісні «Я там, де 
є благословення», спеціальний приз на якому отримала дитяча хорова школа «Зоринка». 

 

733. Пшоняк, І. Учасниками фестивалю духовної пісні будуть афроамериканці 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2012. — 25 квіт. — С. 3.  
Про проведення в Тернополі ІІ Європейського відкритого фестивалю-конкурсу духовної пісні 
«Я там, де є благословення». 

 

Всеукраїнський книжковий фестиваль «Джура-фест» 
734. Густенко, О. «Джура» — знову у фесті [Текст] / О. Густенко // Номер 

один. — 2012. — 2 трав. — С. 4 : фотогр.  
Про знакові заходи, конкурси, презентації книг та нові задуми організаторів книжкового 
фестивалю «Джура-фест». 

 

735.  «Джура-фест» змінив адресу [Текст] : свято української книги цьогоріч 
відбудеться в Українському домі // Місто. — 2012. — 11 квіт. — С. 7 : фотогр.  

 

736.  «Джура-фест» прийме 43 видавництва з усієї України [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 27 квіт. — 7 трав. — С. 3 : фотогр. 
Уже втретє Тернопіль зустрічатиме видавців та письменників із різних міст України під час 
фестивалю української книги «Джура-фест’ 2012»  
 

737. Золотнюк, А. Книжка таки знайде читача [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 4 трав. — С. 6. — (Фестивалі). 
Про суттєві переваги тернопільського книжкового фестивалю «Джура-фест» та комплекс 
заходів, покликаний збільшити кількість любителів читати.  
 

738. Коляда, А. Тернопіль став столицею книжкової України [Текст] / 
А. Коляда // Свобода. — 2012. — 4 трав. — С. 3 : фотогр. — (Читаємо більше). 
Із 26 до 28 квітня Тернопіль втретє носив горде звання столиці книжкової України. Тут відбувся 
Всеукраїнський фестиваль української книги «Джура-фест». 
 

739. Левицька, Л. Тернопільські школярі читають більше за столичних [Текст] : 
у Тернополі триває Всеукраїнський книжковий фестиваль «Джура-фест — 2012» / 
Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 28 квіт. — С. 4.  
У рамках фестивалю підбили підсумки дитячого конкурсу «Тернопіль — край легенд», 
нагородили його переможців. Згадується Тернопільська обласна бібліотека для молоді, 
працівники якої придбали на фестивалі книги за спонсорські кошти. 
‘ 

740. Мала, С. На «Джура-фест» приїдуть 43 видавництва і 30 літераторів 
[Текст] / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 23—24 квіт. — С. 5. 
Організатор книжкового фестивалю Василь Ванчура розповідає про програму «Джура-
фесту — 2012».  
 

741. Мала, С. На «Джура-фесті» ціни не кусаються [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 27—28 квіт. — С. 5. 
Відвідувачі книжкового фестивалю про величезний вибір літератури та помірні ціни.  
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742. Смерека, Г. Завтра відкриється «Джура-фест»! [Текст] : на свято книги 
приїдуть понад 40 видавництв / Г. Смерека // Місто. — 2012. — 25 квіт. — С. 3.  

 

743. Українська книга в Українському домі [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 11—17 квіт. — С. 6. 

Те ж // Тернопіль вечірній. — 11 квіт. — С. 5. 
Програма ІІІ Всеукраїнського фестивалю української книжки «Джура-фест’2012», що 
відбудеться 26—28 квітня 2012 року в Українському домі «Перемога».  

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного 
мистецтва «Кришталевий жайвір» 

744. Процик, І. На фестиваль приїдуть 120 молодих вокалістів [Текст] / 
І. Процик // 20 хвилин. — 2012. — 24—25 верес. — С. 11.  
Із 26 до 30 вересня у Тернополі проходитиме фестиваль-конкурс дитячого та юнацького 
пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір».  

 

745. Стеблій, Л. «Кришталевий жайвір» розширив географію учасників [Текст] 
/ Л. Стеблій // Вільне життя плюс. — 2012. — 3 жовт. — С. 2. — (З потоку новин).  

 

746. Чайківська, Я. «Кришталевий жайвір» — візитівка Тернополя на 
міжнародному рівні [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній — 2012. — 
3 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Довкола).  
Про хід, гала-концерт одного з найпрестижніших фестивалів міжнародного рівня — 
«Кришталевий жайвір 2012» у Тернополі та його переможців. 

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» 
747. Бурма, В. Козацькому роду нема переводу [Текст] : [Фоторепортаж] / 

В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2012. — 19 жовт. — С. 8 : фотогр. — 
(Фестивалі). 
Про хід Х фестивалю козацької пісні «Байда» та колективи, які взяли участь у ньому. 

 

748. Петруніна, В. На Х-й фестиваль козацької пісні «Байда» [Текст] / 
В. Петруніна // Номер один. — 2012. — 17 жовт. — С. [15]. 
14 жовтня у Тернополі відбувся фестиваль козацької пісні «Байда». Цього року він зібрав 
близько 250 представників козацьких товариств з усієї України.  

 

749. Тернопіль стане центром проведення фестивалю козацької пісні «Байда» 
[Текст] // Номер один. — 2012. — 10 жовт. — С. 3.  

Те ж // Тернопіль вечірній. — 2012. — 10 жовт. — С 2.  
 

750. Фестиваль «Байда» знову у Тернополі [Текст] // Свобода. — 2012. — 8—
10 жовт. — С. 16.  
У неділю, 14 жовтня, Тернопіль стане центром проведення Всеукраїнського фестивалю 
козацької пісні «Байда».  

 

751. Шот, М. У пісні козацькій родину знайшли [Текст] : вдесяте до Тернополя 
збиралися козаки з багатьох куточків України на фестиваль «Байда» / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2012. — 14 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Свято).  

 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» 
752. Вандзеляк, Г. Цне мі ся за тобом, мій Лемківський краю! [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2012. — 6 — 9 серп. — С. 3 : фотогр. — ( Фестиваль).  
Під таким гаслом 4—5 серпня на Монастирищині відбувся традиційний Всеукраїнський 
фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Підбито його підсумки.  
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753. Василечко, М. Били танці і співанки, вшитко било гідне, били радіст 
і сьміх, і словечко рідне [Текст] / М. Василечко // Вільне життя плюс. — 2012. — 
10 серп. — С. 1 : фотогр. — (Фестивалі).  
Про цьогорічну програму Всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини», на якому 
побували щонайменше 50 тисяч лемків та гостей із усіх куточків України та закордоння.  
 

754. Гачевська, С. Лемківська ватра запрошує [Текст] / С. Гачевська // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 20 лип. — С. 8. — ( Фестиваль).  
Про насичену програму заходів на Всеукраїнському фестивалі лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини», який відбудеться 4 — 5 серпня неподалік Монастириська.  

 

755. Гачевська, С. Лемківська ватра запрошує на фестиваль [Текст] / 
С. Гачевська // Свобода. — 2012. — 25 лип. — С. 14.  
4—5 серпня в урочищі «Бичова» неподалік Монастириська знову запалає ватра Всеукраїнського 
фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» — надзвичайно цікавого заходу за 
формою проведення, тематикою і змістом.  

 

756. Дутка, Ю. Лемки запрошують на фестиваль [Текст] / Ю. Дутка // 
20 хвилин. — 2012. — 3—4 серп. — С. 3.  
Програма фестивалю. 
 

757. Микола Люшняк здійснив мрії лемківських дітей [Текст] // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 8 серп. — С. 2 : фотогр.  

Те ж // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 8—14 серп. — С. 3 : фотогр.  
На чотирнадцятому Всеукраїнському фестивалі лемківської культури уперше запалили дитячу 
ватру. Микола Люшняк разом із фондом «Мрії збуваються» надав спонсорську допомогу 
учасникам фестивалю.  

 

758. Мичко, С. І ватрочка для лемченят [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 
2012. — 7 серп. — С. 3 : фотогр.  
Родзинкою цьогорічних «Дзвонів Лемківщини» стала спеціальна програма для наймолодших. 
Маленькі лемченята виступали на своїй малій сцені та запалили свою лемківську ватрочку. 

 

759. Осадчук, Л. Лемки зберуться на Тернопільщині [Текст] / Л. Осадчук // 
День. — 2012. — 2 серп. — С. 11. 
Як пройде XIV Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» розповідає заступник 
начальника управління культури Тернопільської облдержадміністрації Михайло Франків.  

 

760. …Поруч з великою запалять маленьку ватру [Текст] // Голос України. — 
2012. — 4 серп. — С. 5. — (Нам повідомляють, що…).  
Про культурно-мистецьку програму для дітей на Всеукраїнському фестивалі «Дзвони 
Лемківщини».  

 

761. Прокопенко, В. На Монастирищині знову лунало «Цне мі ся за тобом, мій 
лемківський краю!» [Текст] /В. Прокопенко // Номер один. — 2012. — 8 серп. — 
С. 12 : фотогр.  
Як на малій, так і на великій сценах відвідувачів розважали виступами колективів, феєрверками 
та запаленням лемківської ватри.  
 

762. Смільська, О. «Дзвони Лемківщини» з новою книжкою, піснями, танцями 
та дитячою ватрою [Текст] /О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 
8—14 серп. — С. 14 : фотогр.  
Про насичену та різнопланову програму фестивалю.  
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763. Сушко, В. Місце під сонцем, або Як народні промисли переростають 
у бізнес [Текст] / В. Сушко // Вільне життя плюс. — 2012. — 31 серп. — С. 3. — 
(Резонанс).  
Відповідь директора Тернопільського обласного методичного центру народної творчості на 
публікацію М. Мадзюка «Містечко перетворили на базар» (Вільне життя плюс. — 2012. —
15 серп.), присвячену організації фестивалю «Дзвони Лемківщини».  

 

764. Томчишин, Ю. «Дзвони Лемківщини» відлунали на Тернопіллі [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 8 серп. — С. 24 : фотогр. 

 

765. Чайківська, Я. Фестиваль лемківської культури зібрав рекордну кількість 
відвідувачів — 50 тисяч [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
8 серп. — С. 4 : фотогр. — ( Фестивалі).  

 

766. Шкула, А. На «Дзвонах Лемківщини» чекають гостей [Текст] / А. Шкула // 
20 хвилин. — 2012. — 23—24 лип. — С. 6 : фотогр.  
Про програму цьогорічного фестивалю розповідає голова Всеукраїнського товариства 
«Лемківщина» Олександр Венгринович.  

 

767. Шкула, А. Тисячі лемків з’ їхалися на ватру [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 
8—9 серп. — С. 6 : фотогр.  

 

768. Шот, М. Же би дух лемківський ніґда не ослаб / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. – 2012. – 14 серп. – С. 3. 
Про учасників, організаторів та хід фестивалю. 

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Червона калина — 2012» 
769. Гнатюк, Д. Дмитро Гнатюк: «Що б я не співав — в усьому світі мене 

розуміють. Тільки тут можуть запитати: «А што ти там пайош?» [Текст] : 
[інтерв’ю з Героєм України, народним артистом, лауреатом Шевченківської 
премії Дмитром Гнатюком] / [вела М. Юхно-Лучка] // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 31 жовт.—6 листоп. — С. 6 : фотогр.  
У рамках гала-концерту V Всеукраїнського фестивалю «Червона калина’2012», що відбувся на 
початку жовтня в Тернополі, Дмитро Гнатюк зачарував присутніх своїм співом. Він також був 
головою журі. 

 

770. Карпенко, Ю. Багаті кетяги «Червоної калини» [Текст] / Ю. Карпенко // 
Свобода — 2012. — 12 жовт. — С. 12 : фотогр. — (Джерела творчості).  
Святковий гала-концерт, що відбувся в Українському домі «Перемога», увінчав 
V Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Червона калина —2012». 

 

771. Карпенко, Ю. Багаті кетяги «Червоної калини’2012» [Текст] / 
Ю. Карпенко // Нова Тернопільська газета — 2012. — 10—16 жовт. — С. 9 : 
фотогр.  
Підсумки Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Червона калина —2012». 

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв  
«Пісенні Медобори» 

772. Мельничук, Б. Дев’ятий відбувся, попереду — десятий ювілейний! [Текст] 
/ Б. Мельничук // Свобода. — 2012. — 1 черв. — С. 5 : фотогр. — (Фестивалі). 
У Гусятині відбувся 9-й Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Пісенні Медобори — 
2012». 
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Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
 «Цвіт вишиванки» 

773. Гугушвілі, Т. У День матері тернополяни одягнуть вишиванки [Текст] / 
Т. Гугушвілі // День. — 2012. — 14 берез. — С. 2.  
Цьогоріч уже п’ятий Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки» відбудеться в Тернополі 12—13 травня з присвятою Дню матері та пройде під 
гаслом «Шануй традиції — одягай вишиванку».  

 

774. Гугушвілі, Т. Цвіт вишиванки [Текст] : у Тернополі презентували свої 
роботи 143 майстрині з 12 областей України / Т. Гугушвілі // День. — 2012. — 
17 трав. — С. 12 : фотогр. — (Тенденції). 
Про V Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки». 

 

775. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [лютий—травень 2012 р.] / 
підгот. Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2012. — № 3. — 
С. 152—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі 
змісту: [12—13 травня Театральний майдан Тернополя став місцем проведення 
V Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки»]. 

 

776. Зарічна, Н. Тернопіль розквітне вишиванками [Текст] : за автентичні 
костюми можна буде отримати винагороду / Н. Зарічна // Місто. — 2012. — 
9 трав. — С. 3 : фотогр. 
Про основні заходи, що відбудуться на цьогорічному Всеукраїнському фестивалі національної 
вишивки та костюма «Цвіт вишиванки». 

 

777. Зварич, М. Весільна сорочка — найенергетичніша [Текст] / М. Зварич // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 16 трав. — С. 9 : фотогр. — (Фестивалили). 
Про хід V Всеукраїнського фестивалю «Цвіт вишиванки» та проведення конкурсу на краще 
весільне вбрання. 

 

778. Красуляк, І. Оце так вишивка! [Текст] : за вишиваний весільний костюм 
дали 5 тисяч гривень / І. Красуляк // Експрес. — 2012. — 15—16 трав. — С. 14. — 
(Регіональні новини). 
Уперше в Тернополі на Всеукраїнському фестивалі «Цвіт вишиванки» вибрали найкраще 
весільне вбрання. 

 

779. Мала, С. На «Цвіт вишиванки» приїдуть 200 майстрів [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012. — 9—10 трав. — С. [3]. 

 

780. Попович, Ж. Один раз на рік у Тернополі «цвітуть вишиванки» [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 16 трав. — С. 4 : фотогр. 
На V Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки» прибуло 150 учасників із двадцяти областей 
України. 

 

781. Програма Всеукраїнського фестивалю «Цвіт вишиванки» [Текст] // 
Свобода. — 2012. — 4 трав. — С. 1. 

Те ж // Свобода. — 2012. — 11 трав. — С. 1. 
 

782. V Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки» [Текст] : [оголошення про конкурс, його організаторів, умови та 
переможців] // Шлях перемоги. — 2012. — 28 берез. — С. 8.  

 



 85 

783. Фаріон, І. На пам’ятник Незалежності зароблять продажем вишиванок 
[Текст] / І. Фаріон // Високий замок. — 2012. — 8 трав. — С. 2. 
У День матері в Тернополі пройде Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки». Найкращі роботи майстрів буде продано на благодійному аукціоні. Кошти 
передадуть на спорудження пам’ятника. 

 

784. Чайківська, Я. І знову розквітнуть вишиванки… [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 2 : фотогр.  
З нагоди Дня матері 12 та 13 травня відбудеться V Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки», 
під час якого можна побачити та придбати вишиті роботи майстрів із різних міст України. 

 

785. Чайківська, Я. Понад 200 майстрів завітало на «Цвіт вишиванки» [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 16 трав. — С. 1, 7 : фотогр. — 
(Традиції). 

 

786. Шот, М. Хміль-виноград — символ життєвої сили [Текст] : на два дні 
Тернопіль став столицею національної вишивки та костюма / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2012. — 23 трав. — С. 24 : фотогр. 
Проведення фестивалю «Цвіт вишиванки» у Тернополі та підсумки конкурсу на кращий 
весільний костюм. 

 

787. Щиро дякуємо всім друзям «Цвіту вишиванки»! [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 23—29 трав. — С. 6 : фотогр. 
Правління Тернопільського обласного благодійного фонду «Цвіт вишиванки» висловлює подяку 
меценатам, спонсорам, місцевій владі за фінансову, організаційну, інформаційну та технічну 
підтримку. 

 

788. Юхно-Лучка, М. «У вишиванці не можна бути рабом» [Текст] : відбувся 
V Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки» / М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2012. — 16—22 трав. — С. [12] : фотогр. 
Про учасників, підсумки та заходи в рамках фестивалю. 

 

Всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія» 
789. Голояд, І. У Чагарях шукали квітку папороті [Текст] / І. Голояд // Нова 

Тернопільська газета. — 2012. — 11—17 лип. — С. 14 : фотогр.  
Четвертий рік поспіль у ніч з 6 на 7 липня в Чагарях Гусятинського району відбувся 
Всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія».  

 

790. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / 
підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний Терно-
піль. — 2012. — № 4. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [6 липня біля села Чагарі Гусятинського району 
відбувся IV Всеукраїнський фестиваль «Купальська феєрія». Його засновник 
і організатор, відомий співак, а нині бізнесмен та меценат Михайло Мацієвський]. 
 

791. Левицька, Л. …У Чагарях феєрія [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2012. — 7 лип. — С. 13.  
Всеукраїнський фестиваль «Купальська феєрія» відбувся за підтримки місцевої влади та 
відомого митця і мецената Михайла Мацієвського.  

 

792. Мельник, Я. У Чагарях згадали давні традиції [Текст] / Я. Мельник // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 11 лип. — С. 7 : фотогр. — (Фестивалі).  
Про проведення Всеукраїнського фестивалю сільської молоді «Купальська феєрія» та участь 
у ньому мистецьких колективів і виконавців із багатьох областей України.  
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793. Хміляр, Л. Вогонь, вода і феєрія купальської ночі [Текст] / Л. Хміляр; 
фотогр. І. Чорної // Свобода. — 2012. — 11 лип. — С. 3 : фотогр. — (Фестивалили 
до ранку).  
Про талановитих учасників та заходи в рамках Всеукраїнського фестивалю сільської молоді 
«Купальська феєрія».  

 

Літературний фестиваль для дітей «Дивокрай» 
794. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / 

підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — №4. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події факти, імена). — Зі змісту: [20—23 травня Тернопіль удруге став місцем 
проведення фестивалю літератури для дітей «Дивокрай» ]. 

 

795. Золотнюк, А. Буде дивокрай [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2012. — 2 берез. — С. 8. — (Фестивалі).  
Літературний фестиваль «Дивокрай» відбудеться 21—23 травня в Тернополі.  

 

796. Літщоденник [Текст] // Літературна Україна. — 2012. — 31 трав. — С. 2. — 
Зі змісту: [21—23 травня в Тернополі відбувся літературний фестиваль для дітей 
«Дивокрай» у рамках Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час»]. 

 

797. Чайківська, Я. Українські казки читати модно [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 23 трав. — С. 7 : фотогр. 
Сотні юних шанувальників книги, письменників, видавців і бібліотекарів об’єднав другий 
літературний фестиваль «Дивокрай». 
__________ 
Див. також № 170, 203, 208, 280 

 

Міжнародний джазовий фестиваль «JAZZ Bez» 
798. Брик, А. «Jazz Bez»: без джазу не залишиться ніхто [Текст] / А. Брик // 

Свобода. — 2012. — 5 груд. — С. 14 : фотогр. — (Не пропустіть!).  
Якісний джаз, команди з різних країн світу, творчі експерименти та імпровізації на 
Міжнародному музичному фестивалі «Jazz Bez», який відбудеться у Тернополі 14-16 грудня.  

 

799. Брик, А. «Jazz Bez» закінчився, а свято в душі залишилося [Текст] / 
А. Брик // Свобода. — 2012. — 19 груд. — С.14 : фотогр. — (Трішки вражень від 
фестивалю).  

 

800. Золотнюк, А. І буде джаз… [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2012. — 5 груд. — С. 7. — (Фестивалі).  
Про цьогорічну тернопільську програму ХII Міжнародного фестивалю «Jazz Bez».  

 

801. Попович, Ж. «Jazz Bez» привезе до Тернополя цілу фіру авангарду [Текст] / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 5 груд. — С. [15] : фотогр. 
Упродовж трьох днів на сцені Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка триватиме XII Міжнародний джазовий фестиваль. 

 

802. Чайківська, Я. Тернопіль поглине джаз [Текст] / Я. Чайківська // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 5 груд. — С 6 : фотогр. — (Фестивалі).  
Цьогоріч тернополян своєю творчістю порадують кращі джазові колективи шести країн світу: 
США, Канади, Швейцарії, Польщі, Португалії та України. 
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Міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» 

803. Відгомонів фестиваль «Братина» [Текст] // Свобода. — 2012. — 6 черв. — 
С. 1: фотогр.  
На Шумщині всьоме відбулося колоритне українське свято — міжобласний фестиваль 
«Братина».  
 

804. Віконська, І. Володимир Клименко: «Фестивалів, схожих на «Бра-
тину», — обмаль» [Текст] : цьогорічний генеральний спонсор мистецько-
краєзнавчого фестивалю «Братина» — фонд Володимира Клименка «Галичина-
Волинь» / І. Віконська; фотогр. авт. та І. Пшоняка // Вільне життя плюс. — 
2012. — 6 черв. — С. 5 : фотогр. — (Народні гуляння).  
Про мету та хід проведення сьомого мистецько-краєзнавчого фестивалю «Братина», що відбувся 
в урочищі Данилів град на Шумщині.  

 

805. Киричук, Г. На Даниловій горі — «Братина» [Текст] / Г. Киричук, 
Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 15 черв. — С. 11 : фотогр. 
Післямова до сьомого мистецько-краєзнавчого фестивалю «Братина».  

 

806. Клименко, В. Володимир Клименко: «Братина» братає українців» 
[Образотворчий матеріал] : [Фоторепортаж зі свята] // Свобода. — 2012. — 
6 черв. — С. 3.  

 

807. М’ятка, А. Володимир Клименко: «Дух фестивалю «Братина» мені дуже 
близький, адже я козацького роду». [Текст] / А. М’ятка // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 6 — 12 черв. — С. 1 — 3 : фотогр.  
Огляд заходів на фестивалі «Братина».  
 

808. Чайківська, Я. Цьогоріч на «Братині» побувало понад 20 тисяч осіб 
[Текст] / Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
6 черв. — С. 7.  

 

Міжнародний конкурс молодих трубачів  ім. Мирона Старовецького 

809. Касіян, В. Найкращих трубачів визначать завтра [Текст] / В. Касіян // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 9 листоп. — С. 6. — (Конкурс).  
Про п’ятий Міжнародний конкурс молодих трубачів ім. Мирона Старовецького, його 
організаторів, учасників та цінні призи. 

 

810. Касіян, В. Переможцям — професійні інструменти [Текст] / В. Касіян // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 14 листоп. — С. 7 : фотогр. — (Підсумки).  
Про переможців Міжнародного конкурсу молодих трубачів ім. Мирона Старовецького. Це 
творче змагання відбувалося в Тернополі вп’яте. 

 

811. Романенко, Л. Діло — труба [Текст] / Л. Романенко // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 14 — 20 листоп. — С. 6: фотогр. 
V Міжнародний конкурс молодих трубачів імені Мирона Старовецького, що тривав у Тернополі 
чотири дні, зібрав понад 50 музикантів із музичних академій, училищ, коледжів України, а також 
Білорусі, Ізраїлю, Польщі, Англії, Голландії. 
 

812. Чайківська, Я. Головні призи конкурсу здобули трубачі зі Сходу [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. І. Пшоняка //Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 листоп. — 
С. 6 : фотогр. 
Про головних організаторів та тих, хто продемонстрував свій талант і виграв призові місця на 
V Міжнародному конкурсі молодих трубачів імені Мирона Старовецького ( м. Тернопіль).  
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813. Шот, М. Обидва Гран-прі повезли на Донбас [Текст] : у Тернополі відбувся 
єдиний у країні Міжнародний конкурс трубачів ім. Мирона Старовецького / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2012. — 4 груд. — С. 18 : фотогр. 

 

Обласне свято народних ремесел, фольклору та хореографії  
«Тернопільські обереги» 

814. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / 
підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний 
Тернопіль. — 2012. — №4. — С. 152—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [16 червня в парку ім. Т. Г. Шевченка 
(м. Тернопіль) уперше відбулося свято бойківської культури «Бойківські 
фестини»] ; [17 червня — обласне свято народних ремесел, фольклору та 
хореографії «Тернопільські обереги»]. 
 

Обласний фестиваль «Українське Різдво» 

815. Лінчевська, С. На «Українському Різдві» пригощали кутею [Текст] / 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2012. — 20 січ. — С. 1. — (Відзначили 
кращих). 
Цьогоріч у фестивалі «Українське Різдво» взяли участь 19 колективів із Тернопільської області. 
У рамках святкування відбулося нагородження переможців міських конкурсів «Різдвяне диво» 
та «Феєрія новорічного міста».  

 

Огляд-конкурс художньої самодіяльності працівників газового господарства 
«Блакитний вогник» 

816. Бурма, В. Десять кроків на крилах пісні [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 
плюс — 2012. — 12 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Фоторепортаж). 
Про фестиваль-конкурс аматорських колективів й окремих виконавців об’єднання 
«Тернопільгаз» «Блакитний вогник—2012». 

 

817. Віконська, І. «Блакитний вогник» для дітей [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 22 черв. — С. 3: фотогр. — (Творчі горизонти). 
Більше п’ятдесяти обдарованих дітей працівників газових господарств Тернопілля стали 
переможцями обласного фестивалю–конкурсу дитячого та юнацького самодіяльного 
художнього мистецтва «Блакитний вогник — 2012».  

 

818. Захарчук, Д. «Блакитний вогник», що зігріває серця [Текст] / Д. Захарчук // 
Свобода. — 2012. —12 жовт. — С. 10 : фотогр. — (Свято пісні).  
Про цьогорічний фестиваль-конкурс аматорських колективів об’єднання «Тернопільгаз» та його 
переможців.  

 

819. Новосядлий, Б. «Блакитний вогник» скликає друзів з усього Тернопілля 
[Текст] / Б. Новосядлий ; фотогр. В. Секели // Свобода. — 2012. — 20 черв. — С. 8 : 
фотогр. — («Тернопільгаз» — на творчій хвилі). 
В Українському домі «Перемога» міста Тернополя відбувся завершальний акорд VII фестивалю-
конкурсу дитячого та юнацького самодіяльного художнього мистецтва газових господарств 
області під символічною назвою «Блакитний вогник — 2012». Голова журі — провідний 
методист Тернопільського обласного комунального методичного центру народної творчості 
Олексій Лещишин. 
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Районний фестиваль зимового фольклору «Зимові гостини у Зборові» 

820. Зборів кличе на гостину [Текст] // Місто. — 2012. — 11 січ. — С. 2.  
У районному фестивалі зимового фольклору «Зимові гостини у Зборові» візьмуть участь 
чоловічі, жіночі, дитячі фольклорні, драматичні колективи та вертепи.  

 

821. На зимові гостини до Зборова [Текст] / підгот. О. Чорна // Свобода.— 
2012. — 11 січ. — С. 2.  
Про районний фестиваль зимового фольклору «Зимові гостини у Зборові». 

 

Регіональний фестиваль народного танцю «Червона калина» 
822. В суботу були танці! [Текст] : у Тернополі відбувся XIV регіональний 

фестиваль народного танцю «Червона калина» // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 14 — 20 листоп. — С. 6 : фотогр.  
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся XIV регіональний фестиваль народного танцю 
«Червона калина», в якому взяли участь 30 колективів із міст Західної України.  

 

823. Завадюк, К. «Червона калина» не замерзає [Текст] / К. Завадюк // Місто. — 
2012. — 14 листоп. — С. 24 : фотогр. — (Життя).  
Про переможців регіонального фестивалю «Червона калина».  

 

824. Чайківська, Я. Українські народні танці зцілюють глядачів [Текст] / 
Я. Чайківська; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 листоп. — С. 6 : 
фотогр.  
У Тернополі відбувся XIV регіональний фестиваль «Червона калина». Понад 30 колективів із 
міст Західної України взяли участь у грандіозному святі.  
 

Регіональний фестиваль-конкурс прем’єрних пісень «Прем’єр-фест’ 2011» 
825. Матуш, І. У Тернополі — сезон прем’єр! [Текст] / І. Матуш // Свобода — 

2012. — 5 жовт. — С. 8. — (Шукають таланти).  
У Тернополі почалася реєстрація на фестиваль-конкурс «Прем’єр-фест 2012». Його 
започаткували для популяризації авторської пісні, виявлення талановитих композиторів, поетів, 
виконавців і аранжувальників. 

 

Фестиваль бойківської культури «Бойківські фестини» 
826. Вандзеляк, Г. Запрошують «Бойківські фестини» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2012. — 13 черв. — С. 6. — (Тралі-валі — фестивалі).  
Про заходи, які відбуватимуться в Тернополі у рамках проведення «Бойківських фестин», 
розповідає начальник управління культури ОДА Григорій Шергей.  
 

827. Герасимів, З. Тернопіль прийматиме перші «Бойківські фестини» [Текст] // 
З. Герасимів // Номер один. — 2012. — 13 черв. — С. 3.  
У Тернополі, в парку ім. Т. Шевченка, відбудеться фестиваль бойківської культури «Бойківські 
фестини». Вперше представники бойківської культури продемонструють давні традиції та 
таланти найбільшої в Україні етнічної групи.  

 

828. Чайківська, Я. На Тернопільщині відбувся Перший фестиваль 
бойківської культури [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
20 черв. — С. 7 : фотогр. 
У парку ім. Т.Г. Шевченка пройшов регіональний фестиваль «Бойківські фестини», під час якого 
народні колективи і солісти виконували давні та сучасні пісні, а різьбарі й ковалі демонстрували 
свою майстерність. 
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* * * 
Зимове фольклорне свято у с. Горошовій Борщівського району 

829. Захарчук, Д. У Горошовій Маланка — забава до ранку [Текст] / 
Д. Захарчук // Свобода. — 2012. — 18 січ. — С. 12 : фотогр. — (Майже як у Ріо!).  
Уже традиційно в ніч з 13 на 14 січня у Горошовій справляють Маланку — театралізоване 
дійство, присвячене зустрічі старого Нового року. 
 

830. Краснобаєв, А. На свято Маланки приїжджали мати президента та 
африканці-остров’яни [Текст] / А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 16—17 січ. — 
С. 8 : фотогр.  
Десятки міфічних персонажів можна було побачити на Маланки у селі Горошовій, що на 
Борщівщині. 
 

831. Мадзій, І. Горошова не зраджує традиціям [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 18 січ. — С. 11 : фотогр. — (Ох і Маланка!) 
Про головних персонажів на фольклорно-етнографічному фестивалі «Горошівська Маланка» та 
прадавні традиції святкування. 
 

832. Осадчук, Л. «Горошівська Маланка» запрошує на Тернопільщину [Текст] / 
Л. Осадчук // День.— 2012. — 12 січ. — С. 2: фотогр.  
У цьогорічній програмі свята, яке розпочнеться увечері 13 січня, виступи церковних хорів, 
культурно-мистецьке дійство за участю гурту «Маланка», парад Різдвяних вертепів, конкурс 
костюмів тощо. 
 

833. Пасічник, І. У Горошовій цьогоріч «подраконили» [Текст] / І. Пасічник // 
Місто. — 2012. — 18 січ. — С. 4 : фотогр.  
Про свято Маланки у Горошовій Борщівського району, участь в якому бере все село. 
 

834. Юхно-Лучка, М. Горошівська Маланка’2012: дракони, аборигени, 500 л 
юшки та море позитиву [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 18—24 січ. — С. 10.  
 

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

835. Протасевич, А. На майдані фотографувались з Чортом та ангелами 
[Текст] / А. Протасевич // 20 хвилин. — 2012. —16—17 січ. — С. 2 : фотогр.  
Про вертепи, театралізовані сценки з Маланкою на обласному святі фольклору «Нова радість 
стала».  

 

836. Синенька, Б. Нова радість стала [Текст] / Б. Синенька ; фотогр. 
І. Пшоняка та О. Лижечка // Свобода. — 2012. — 18 січ. — С. 5 : фотогр.  
Про хід цьогорічного обласного свята зимового календарно-обрядового фольклору «Нова 
радість стала» на Театральному майдані м. Тернополя. Самобутні традиції представляли 
19 колективів різних районів області. 

 

837. Чорна, Н. «Нова радість стала» [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя плюс. — 
2012. — 18 січ. — С. 1. — (Тернопілля колядує).  
Колядники та щедрувальники з усієї Тернопільщини з’ їхалися на обласне свято зимового 
календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала». «Приємно, що й нині їхні ряди 
[учасників свята] не зміліли, що запал не згас, що, незважаючи ні на що, знайшли можливість 
і кошти приїхати до Тернополя», — відзначив Г. П. Шергей, відкриваючи святкові заходи. 
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838. Шот, М. А ви вмієте водити козу? [Текст] : Тернопіль приймав 
колядників і щедрувальників, пригощав кутею / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2012. — 19 січ. — С. 8 : фотогр. — (Феєрія зимових свят). 
За підтримки ОДА проведено обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова 
радість стала». Головною ареною святкових виступів став Театральний майдан, де два дні 
тривала Різдвяна містерія.  

 

Фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» 

839. Борщів укотре здивує Борщем [Текст] : [програма VI фольклорно-
мистецького свята «В Борщівському краї цвітуть вишиванки»] / підгот. 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2012. — 7 верес. — С. 1.  

 

840. Борщівська лялька–мотанка потрапила до Книги рекордів України 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 12—18 верес. — С. [16]. 
Барвистими вишиванками, мелодійними піснями, смачним борщем, а ще чотирма рекордами 
України запам’яталося цьогорічне фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть 
вишиванки».  
 

841. Брик, А. Чотири рекорди України, 45 видів борщу та сотні вишиванок 
[Текст] / А. Брик // Свобода. — 2012. — 10—12 верес. — С. 14 : фотогр. кол.  
Про цьогорічний фестиваль «В Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

842. Коляда, А. Розкішні вишиванки, 50 видів борщу і 13-метрова лялька 
[Текст] : усе це і не тільки можна буде побачити, а смачні страви — і скуштувати 
цієї неділі у Борщові [під час фольклорно-мистецького свята «В Борщівському 
краї цвітуть вишиванки»] / А. Коляда // Свобода. — 2012. — 7 верес. — С. 8.  
 

843. Краснобаєв, А. У Борщеві в неділю — вишиванки та борщ [Текст] / 
А. Краснобаєв // 20 хвилин. — 2012. — 7—8 верес. — С. 3.— (Резонанс).  
8—9 вересня в Борщеві чекають гостей на фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї 
цвітуть вишиванки».  
 

844. Красновська, Л. Борщів побив аж чотири рекорди! [Текст] : [найвищу 
ляльку мотанку, найвищу і найширшу плахту, найдовшу і найширшу крайку 
створили майстри у райцентрі з нагоди фольклорно-мистецького свята 
«В Борщівському краї цвітуть вишиванки»] / Л. Красновська // 20 хвилин. — 
2012. — 12—13 верес. — С. 1, 2 : фотогр.  

 

845. Мадзій, І. До фестивалю вишиванок у Борщеві готуються вже сьогодні 
[Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2012. — 27 лип. — С. 1 : фотогр. — 
(Прес-тур).  
Про те, як готується Борщівщина до VI фольклорно-мистецького свята «В Борщівському краї 
цвітуть вишиванки», головну родзинку свята та участь бібліотекарів сіл Дністрове та Більче-
Золоте у цьому самобутньому святі.  

 

846. Мадзій, І. І душа в вишиванках розмаю розцвітає в Борщівському краї 
[Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2012. — 12 верес. — С. 1, 2 : фотогр.  
Про учасників та заходи в рамках фольклорно-мистецького свята «В Борщівському краї цвітуть 
вишиванки».  

 

847. Попович, Ж. У Борщеві борщ замотали в мотанку [Текст] / Ж. Попович // 
Номер один. — 2012. — 12 верес. — С. [15] : фотогр. 
Про особливості цьогорічного фольклорно-мистецького свята «В Борщівському краї цвітуть 
вишиванки».  
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848. Чайківська, Я. Як у Борщові смакували борщем та водили кривий танець 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 12 верес. — С. 4 : фотогр. 
Нотатки про програму та підсумки проведення фольклорно-мистецького свята «В Борщівському 
краї цвітуть вишиванки».  

 

Інші фестивалі та конкурси 
849. Биндас, З. День молоді — в Бережанах [Текст] / З. Биндас // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 15 черв. — С. 2 : фотогр. — (Фотоінформація).  
Про святкову програму, переможців фестивалів «Казка мойого життя» та «Юні таланти 
Бережанщини».  
 

850. Будар, Т. Фестиваль Бережанського замку [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 
2012. — 13 черв. — С. 7 : фотогр. — (Пізнаємо Тернопілля). 
У Бережанах проходив 4-й «Фестиваль Бережанського замку», під час якого відбувалися цікаві 
виступи аматорів сцени, гуртківців Будинку творчості школярів, ярмарки, розважальні та силові 
конкурси тощо.  
 

851. Ваврик, Є. Голосно дзвеніли «Прикарпатські співаночки» [Текст] / 
Є. Ваврик // Вільне життя плюс. — 2012. — 20 лип. — С. 8 : фотогр. — (Знай 
наших!).  
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Прикарпатські співаночки — 2012». П’ятеро 
лауреатів першої премії з Тернопільщини.  

 

852. Ваврик, Є. Тернополяни на головній сцені України [Текст] / Є. Ваврик // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 7—13 листоп. — С. 6 : фотогр. 
Режисер, заслужений діяч мистецтв України Євген Ваврик розповідає про заключний концерт 
другого Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Україна — свята родина», на якому Тернопілля 
гідно представили митці зі Зборівського та Борщівського районів.  

 

853. Васильчук, І. «Джурин-Фест» зачарував і здивував [Текст] / І. Васильчук // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 13 черв. — С. 6: фотогр. — (Свято вдалося!). 
В урочищі Червоне поблизу села Ниркова Заліщицького району із розмахом пройшов перший 
фестиваль етнічної культури «Джурин-фест», гостями якого стали понад двадцять тисяч людей. 
 

854. Васильчук, І. «Цне мі ся за тобом, мій Лемківський краю!» [Текст] / 
І. Васильчук; фотогр. О. Лижечки // Вільне життя плюс. — 2012. — 6 черв. — 
С. 6 : фотогр. — (Фестивалі).  
У с. Ягільниці Чортківського району відбувся ювілейний, десятий регіональний фестиваль 
лемківської пісні, в якому взяло участь багато творчих колективів Тернопільщини.  
 

855. Вістовський, О. «Осіннє рандеву» визначило переможців [Текст] / О. Віс-
товський // Вільне життя плюс. — 2012. — 5 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Знай наших!).  
Про ХІІ Всеукраїнський фестиваль сучасного українського романсу «Осіннє рандеву» 
(м. Миргород) та переможців із Тернопільщини.  

 

856. Дудар, Г. «Якщо ти зробив десять ляльок, то вже не зупинишся…» 
[Текст] / Г. Дудар // Свобода. — 2012. — 13 лип. — С. 8 : фотогр. — (Відроджуємо 
українське).  
Серед переможців II Всеукраїнського конкурсу народної ляльки (м. Київ) є й представники 
Тернопілля.  

 

857. Завершальний акорд новорічно-різдвяних свят [Текст] // Тернопіль 
вечірній. — 2011. — 11 січ.— С. 2: фотогр.  
Про цикл новорічно-рідзвяних заходів у Тернополі. 
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858. Зарічна, Н. На Театралці єднатиме Великдень [Текст] / Н. Зарічна // 
Місто. — 2012. — 11 квіт. — С. 7 : фотогр.  
На третій день великодніх свят у Тернополі на Театральному майдані відбудеться творчий 
фестиваль «Великдень єднає».  

 

859. Коронація слова [Текст] // Свобода. — 2012. — 6 черв. — С. 16. — 
(Конкурси).  
Про тернополян, які стали дипломантами найбільшого літературного конкурсу України — 
«Коронація слова».  

 

860. Куленич, Л. Духовна музика стирає кордони [Текст] / Л. Куленич // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 1 черв. — С. 5. — (Кременецькі фестини). 
Про міжнародний молодіжний фестиваль духовного співу «Кременецькі хорові вечори «Ave 
Marie».  

 

861. Мала, С. На різдвяних святкуваннях – виставка шопок і вертеп [Текст] : 
масштабні святкування із вертепом, різдвяною шопкою та колядками розпочинає 
Тернопіль у середині січня. Більшість із них відбудуться на Театральному 
майдані / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 9—10 січ. — С. 14 : фотогр.  
Програма святкувань. 

 

862. Низькій уклін Вам, організатори [Текст] // Вільне життя плюс. — 2012. — 
1 серп. — С. 6. – (Подякуй, газето!)  
Група митців народних художніх промислів висловлює щиру подяку організаторам та 
працівникам культури за професіоналізм у підготовці IV регіонального фестивалю мистецтв 
«Забави у княжому місті».  

 

863. Пасічник, Н. Чортківська «Словія» збирає друзів» [Текст] / Н. Пасічник // 
Літературна Україна. — 2012. — 7 черв. — С. 5 : фотогр.  
У Чорткові відбувся (уже вчетверте) літературно-мистецький фестиваль «Словія — 2012», 
приурочений до випуску чергового номера журналу «Золота пектораль».  

 

864. Попович, Ж. Тернопільська «Гуцулочка» — краща українська лялька 
[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 11 лип. — С. 15 : фотогр.  
На II Всеукраїнському конкурсі мотанки лялька майстрині з Тернополя Людмили Павлової «Гуцу-
лочка» стала переможницею у номінації «Сучасна лялька в українському народному вбранні».  

 

865. Синенька, Б. Усіх об’єднала українська пісня [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2012. —6 лип. — С. 8 : фотогр. — (Ніби у рідному селі).  
У Тернополі відбувся ХІІ обласний конкурс виконавців фольклору, традиційних народних 
звичаїв і обрядів на здобуття премії ім. В. Гнатюка.  

 

866. Солов’юк, В. Під прицілом фотоапаратів» [Текст] / В. Солов’юк // 
Свобода. — 2012. — 25 трав. — С. 8 : фотогр. — (Місто на світлинах). 
У Тернополі відбувся мистецький фестиваль «Free Art Festival», у рамках якого відбувся 
фотоквест. 

 

867. Софіюк, І. Змагання з ораторського мистецтва [Текст] / І. Софіюк // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 27 квіт. — С. 6. — (Творчість юних). 
Про ІІІ районний конкурс ораторського мистецтва «Володар слова» на Лановеччині. 

 

868. Федьків, О. І лилося слово у Чорткові [Текст] / О. Федьків // Свобода. — 
2012. — 25 трав. — С. 6 : фотогр. — (Фестиваль). 
Уже вчетверте у Чорткові відбувся літературно-мистецький фестиваль «Книжкова толока 
«Словія-2012».  
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869. Фестиваль «Дзвени піснями, Привілійський краю» відбувся за підтримки 
фонду «Галичина—Волинь» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 17—
23 жовт. — С. 7 : фотогр.  

Те ж // Свобода. — 2012. — 15—17 жовт. — С. 10. 
У Шумську відбувся завершальний етап фестивалю-конкурсу творчих колективів сільських 
будинків культури «Дзвени піснями, Привілійський краю». 

 

870. Шкула, А. Тернопіль буде на «Червоній руті» [Текст] : тернопільська 
студентка Ірина Колесник перемогла у відбірковому етапі «Червоної рути», тож 
наступного року вона представлятиме наше місто на Всеукраїнському фестивалі / 
А. Шкула // 20 хвилин. — 2012. — 31 жовт.—1 листоп. — С. [2] : фотогр. 

 

871. Штокало-Пархомчук, Я. Вирувало людське море візерунками [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2012. — 22 черв. — С. 1 : 
фотогр. — (Фоторепортаж). 
Про перший районний фестиваль «Бережани у вишиванці» та його учасників.  
_______________ 

Див. також № 874, 887—888 
 
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 
Дитяча хорова школа «Зоринка» 

872. Брик, А. Різдвяний концерт у виконанні юних ангелят [Текст] / А. Брик // 
Свобода.— 2012. — 4 січ. — С. 12 : фотогр. — (Свято для душі).  
Дитяча хорова школа «Зоринка» подарувала мешканцям міста концерт на сцені обласної 
філармонії.  

 

873. Брик, А. Сяє «Зоринка» над містом каштанів [Текст] / А. Брик // Свобода. — 
2012. — 16 трав. — С. 16 : фотогр. — (Наша гордість). 
На сцені обласної філармонії відбувся звітний концерт дитячої хорової школи «Зоринка», 
присвячений Дню матері. 

 

874. Земанський, І. «Зоринці» аплодували в храмі [Текст] / І. Земанський // 
Місто. — 2012. — 1 лют. — С. 2 : фотогр.  
Вихованці Тернопільської дитячої хорової школи «Зоринка» виступили на VII Всеукраїнському 
фестивалі різдвяних піснеспівів, що відбувся в Острозі.  

 

875. Костишин Л. «Зоряна весна любові» матері в дарунок / Л. Костишин // 
Вільне життя плюс. – 2012. – 18 трав. 
Звітний концерт вихованців Тернопільської хорової школи «Зоринка» у м. Тернополі. 

 

876. Лайко, О. Любов до мами «зоренята» висловили піснями [Текст] / 
О. Лайко // Місто. — 2012. — 16 трав. — С. 7 : фотогр.  
«Зоряна весна любові» — таку назву мала концертна програма дитячої хорової школи 
«Зоринка» в обласній філармонії. 

 

877. У «Зоринці» — гнучкі діти [Текст] // Місто. — 2012. — 21 листоп. — С. 13 : 
фотогр. — (Знайомства).  
Відомий диригент славетного хору «Орея» поділився секретами своєї майстерності та провів 
майстер-клас з вихованцями хорової капели «Зоринка».  
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878. Хом’як, Л. Дякую за «Зоринку» [Текст] / Л. Хом’як // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 8 лют. — С. 7. — (Добре слово).  
Студентка Національного університету «Острозька академія» дякує тернопільчанам за дитячу 
хорову школу «Зоринка», яку мала змогу побачити і почути під час VII Всеукраїнського 
фестивалю колядок та щедрівок в Острозі.  
_______________ 

Див. також № 512, 732 
 

Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» 
879. Гадомська, Л. Володимир Грицай + «Оркестра Волі» = дружна сім’я 

[Текст] / Л. Гадомська ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
28 берез. — С. 8 : фотогр.  
Творчий портрет Володимира Богдановича Грицая — незмінного керівника Муніципального 
духового оркестру «Оркестра Волі».  

 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
880. Кармелюк, М. У катедрі лунатимуть орган та оркестр [Текст] / 

М. Кармелюк // 20 хвилин. — 2012. — 21 — 22 груд. — С. 14 : фотогр.  
Муніципальний Галицький камерний оркестр виступатиме в катедрі. Звучатимуть твори 
Моцарта, Генделя та інших відомих композиторів.  

 

881. Лайко, О. Бабича призначили почесним диригентом [Текст] / О. Лайко // 
Місто. — 2012. — 9 трав. — С. 6 : фотогр.  
Відомий український композитор, народний артист України Ростислав Бабич (м. Київ) став 
Почесним диригентом Муніципального Галицького камерного оркестру. Таку відзнаку вручив 
маестро художній керівник оркестру Василь Феленчак з нагоди його 75-річчя від дня 
народження та 50-річчя творчої діяльності. 

 

882. Левицька, Л. Оркестр виконуватиме колядки на вокзалі [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 6 січ. — С. 1.  
«Для тих, хто в дорозі» — концерт з такою назвою дасть у Тернополі на залізничному вокзалі 
Муніципальний Галицький камерний оркестр.  

 

883. Мала, С. Для тих, хто в дорозі, заколядують [Текст] / С. Мала // 
20 хвилин. — 2012.— 6—7 січ. — С. 14.  
Різдвяно-новорічні колядки для пасажирів на Тернопільському залізничному вокзалі гратимуть 
музиканти Муніципального Галицького камерного оркестру. Концерт називатиметься «Для тих, 
хто в дорозі». 

 

884. Федорців, Н. Подвійний ювілей маестро Бабич святкуватиме з тернопо-
лянами [Текст] / Н. Федорців // Місто. — 2012. — 25 квіт. — С. 2. 
Концертну програму «Тернопіль — спогад та любов», присвячену 75-річчю від дня народження 
та 50-річчю творчої діяльності Ростислава Бабича (м. Київ), репрезентуватиме Муніципальний 
Галицький камерний оркестр. 

 

885. Чайківська, Я. Музичні композиції для тих, хто в дорозі [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 18 січ. — С. 7 : фотогр.  
Концерт «Для тих, хто в дорозі» Муніципального Галицького камерного оркестру став уже 
хорошою традицією у нашому місті. Такий захід вдруге відбувся в приміщенні залізничного 
вокзалу Тернополя. 
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886. Чайківська, Я. Ростислав Бабич відзначив свій ювілей у нашому місті 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 9 трав. — С. 5 : фотогр. 

Свято вишуканої української класичної та народної музики подарував тернополянам 
Муніципальний Галицький камерний оркестр 29 квітня в обласній філармонії. Концертна 
програма «Тернопіль — спогад та любов» була присвячена 75-річчю від дня народження та 50-
річчю творчої діяльності народного артиста України Ростислава Бабича. 

 

Народний аматорський ансамбль «Більчанки» 
887. Мадзій, І. «Більчанкам» аплодував Крим [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 8 серп. — С.12. — (Вітаємо з перемогою).  
Народний аматорський ансамбль «Більчанки» повернувся з перемогою. Співачки брали участь у 
II Всеукраїнському фестивалі «Україна — свята родина». 

 

888. Мадзій, І. Душа радіє, коли співають «Більчанки» [Текст] / І. Мадзій // 
Вільне життя плюс. — 2012. —1 серп. — С. 9 : фотогр. – (З піснею по життю). 
Про учасників народного аматорського вокального ансамблю «Більчанки». Вони представляли 
неповторну культуру й пісні Борщівщини на ІІ Всеукраїнському фестивалі «Україна – свята 
родина». 

 

Інші мистецькі колективи та творчі об’єднання 
889. Вандзеляк, Г. Порадувала студія танцю «Ассоль» [Текст] Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2012. — 25 січ. — С. 5 : фотогр. — (Відлуння свята). 
Про танцювальну студію «Ассоль», що працює у селі Максимівці Збаразького району.  
 

890. Герасимів, З. Танцювальний клуб «Віват» привіз з Італії 14 кубків [Текст] / 
З. Герасимів // Номер один. — 2012. — 11 лип. — С. 15 : фотогр.  
Колектив клубу спортивного танцю «Віват» повернувся із щорічного міжнародного відкритого 
чемпіонату Італії зі спортивного танцю, що проходив у місті Червія. Він привіз14 кубків. 

 

891. Гриневич-Борисяк, Л. Підкорює нові вершини у танці [Текст] : [ інтерв’ю 
з керівником студії сучасної хореографії «Т.А.Н.Г.о» та зразкового ансамблю 
танцю «Рожева пантера» Тернопільського національного економічного 
університету] / розмовляла А. Протасевич // 20 хвилин. — 2012. — 20 — 21 серп. — 
С. 9 : фотогр.  

 

892. Гронь, Л. Відродися, традиціє! [Текст] / Л. Гронь // Вільне життя плюс. — 
2012. — 22 лют. — С. 6 : фотогр.  
Про аматорський колектив Лосятина Кременецького району та його виступ на українських 
вечорницях у селі. 
 

893. Грушковик, О. Живе пісня у селі про Волинський край чарівний [Текст] / 
О. Грушковик // Свобода. — 2012. — 23 трав. — С. 3 : фотогр. — (Лановецькі 
мотиви: співучі Якимівці). 
Про Якимівський народний хор, історію творчого колективу, який за десятиліття став гордістю 
не лише Якимівців та Лановецького району, а й усієї України. 
 

894. Дискурський, В. У «Весні» танцюють всі [Текст] / В. Дискурський // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 22 черв. — С. 8. — (Коротко). 
Про дитячий танцювальний ансамбль «Весна» при Монастириському палаці культури. 
 

895. Дичко, І. Браво «Надія», браво, «Весна»! [Текст] / І. Дичко // Свобода. — 
2012. — 13 лип. — С. 4 : фотогр. — (Єднання слов’янського духу). 
У Монастириськах виступили два хореографічних ансамблі — «Надія» із Канади та «Весна» з 
місцевого палацу мистецтв. 
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896. Захарчук, Д. «Веселі гудаки» заспівають на «Червоній руті» [Текст] / 
Д. Захарчук // Свобода — 2012. —5 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Наші таланти).  
Про творчі успіхи ансамблю народної музики «Веселі гудаки» Бучацького районного будинку 
культури. 
 

897. Золотнюк, А. Заспівали після 15 років мовчання [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 16 берез. — С. 6 : фотогр. — (Виступи).  
Про історію хору ім. Івана Кобилянського Тернопільського бавовняного комбінату та 
відновлення його діяльності після п’ятнадцятирічної перерви.  
 

898. Королюк, Г. Слава «Добровлян» примножується [Текст] / Г. Королюк // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 30 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про народний хор «Добровляни» із Заліщицького району, який упродовж 65 років пропагує 
українську пісню не лише в Україні, а й за кордоном.  

 

899. Мадзій, І. «Надія» ніколи не розчаровує [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 13 лип. — С. 5 : фотогр. — (Повернулися з перемогою).  
Народний зразковий танцювальний колектив «Надія» Борщівської школи мистецтв повернувся 
з перемогою із міжнародного конкурсу «Солнце — радость — красота», що проходив у містечку 
Несебрі (Болгарія). Танцюристи вибороли друге місце.  

 

900. Мадзій, І. «Потік» розпочався з маленького потічка [Текст] / І. Мадзій // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 31 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Ювілеї).  
Мистецьке об’єднання художників Борщівщини «Потік» святкує свій 10-річний ювілей. Про 
творчі здобутки колективу. 

 

901. Мартінес, А. Індійська казка під назвою «Амріта» [Текст] / А. Мартінес // 
Свобода. — 2012. — 30 листоп. — С. 8. — (Світ танцю).  
Про цікавий колектив індійського танцю «Амріта» та святковий концерт з нагоди його 17-річчя. 

 

902. Молодій, В. Тепло мистецьких зустрічей [Текст] / В. Молодій // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 3 лют. — С. 8 : фотогр.  
Різдвяними концертами привітав вихованців сиротинців Тернопільщини зразковий дитячий 
ансамбль народної музики «Веселі гудаки» Бучацького районного будинку культури.  
 

903. «Оберіг» з Гусятинцини став зразковим [Текст] // Місто. — 2012. — 
15 лют. — С. 2. 
Аматорському обрядово-фольклорному колективу «Оберіг» Жабинецького сільського будинку 
культури Гусятинського району присвоєно звання народний «зразковий». 
 

904. Проник, К. Тернопільські танцюристи стали кращими в Європі [Текст] / 
К. Проник // Місто. — 2012. — 4 лип. — С. 24 : фотогр.  
Танцювальний колектив «Альянс» зайняв перше місце на міжнародному фестивалі «Діти сонця» 
у Несебрі (Болгарія). 

 

905. Процик, І. Наші танцюристи — кращі в Європі [Текст] / І. Процик // 
20 хвилин. — 2012. — 9—10 лип. — С. 4.  
Про перемогу танцюристів танцклубу «Альянс» на міжнародному фестивалі «Діти сонця» 
у болгарському місті Несебрі.  

 

906. Синенька, Б. На білецькому весіллі у Львові грали настасівські музиканти 
[Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 2012. — 28 верес.—1 жовт — С. 16.  
Про народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Білівчанки» (с. Біла Терно-
пільського р-ну).  
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907. Федишен, Б. «Барвінок» витанцьовував у Польщі [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2012. — 11лип. — С. 16 : фотогр. —(Знай наших). 
Зразковий ансамбль танцю «Барвінок» Кременецького районного будинку культури взяв участь 
у третьому міжнародному фестивалі дитячих фольклорних колективів у місті Познані (Польща).  

 

908. Федишен, Б. Вміють «Кумасі» жартувати і земляків розважати [Текст] / 
Б. Федишен // Вільне життя плюс. — 2012. — 25 січ. — С. 6 : фотогр. — 
(У сільському клубі).  
Разом Галина Степанюк і Марія Борак з Двірця на Кременеччині — це гурт «Кумасі». Усі 
номери виконують з великою майстерністю, розкриваючи при цьому в усій красі талант і душу. 

 

909. Хомишак, М. Тішать творчістю юні танцівники з Максимівки [Текст] / 
М. Хомишак // Свобода. — 2012. — 4 трав. — С. 3 : фотогр. — (Приємно 
повідомити). 
Уже більш як півроку в Максимівці Збаразького району діє танцювальна студія «Ассоль», 
організована батьками дітей села. 

 
 

910. Шевельова, Т. Майстер танцю Тарас Магдач допомагає розкритися та-
лантам [Текст] / Т. Шевельова // Вільне життя плюс. — 2012. — 10серп. — С. 5 : 
фотогр. — (Джерела творчості).  
Про керівника дитячого танцювального колективу «Весна» при Монастириському районному 
палаці культури.  

 

911. Юрса, Г. Веселкові кольори «Візерунка» [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 26 жовт. — С. 8 : фотогр. — (У полоні танцю). 
У Баворові Тернопільського району відзначили 10-річчя з часу заснування танцювального 
колективу «Візерунок». 

 

912. Юрса Г. Співає журливо «Журавка» / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 
2012. — 3 лют. 
Про історію створення й творчість колективу народного хору «Журавка» з с. Острова 
Тернопільського району та його художнього керівника С. Джуровського. 

 

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

913. Астаф’єв, О. Олександр Астаф’єв: «Тут немає місця для марних і безра-
дісних думок» [Текст] : [ інтерв’ю з нашим земляком, відомим українським поетом 
і літературознавцем, професором Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка Олександром Астаф’євим] / Є. Зозуляк // Свобода. — 2012. — 
10 серп. — С. 8 : фотогр. — (Серед обрисів майбутнього).  

 

914. Бакан, А. За брендовий рояль «Стенвей» дають, як за новий джип [Текст] : 
у тернополянина Андрія Бакана — рідкісна професія. Він — майстер з настрою-
вання піаніно та роялей. Чоловік навчає дітей у музичній школі. А ще цікавиться 
історією України : [інтерв’ю з майстром із настроювання піаніно А. Баканом ] / 
розмовляла А. Протасевич // 20 хвилин. — 2012. — 17—18 лют. — С. 16 : фотогр.  

 

915. Барна, В. Володимир Барна: «Поставили перед собою завдання — 
виховати нову плеяду талантів» [Текст] : [ інтерв’ю з відповідальним секретарем 
Національної спілки письменників України, поетом, журналістом Володимиром 
Барною] / Л. Островська // Вільне життя плюс. — 2012. — 1 черв. — С. 6 : 
фотогр. — (Інтерв’ю для «ВЖ»). 
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916. Басараб, Н. Грані творчості Наталії Басараб [Текст] : [ інтерв’ю з відомою 
художницею та лялькаркою Наталею Басараб // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
11 лип. — С. 5 : фотогр. — (Особистості).  
Художниця про свій стиль створення картин, втілення творчих задумів та наймолодше 
захоплення — це колекційні авторські та портретні персофініковані ляльки.  
 

917. Басараб, Н. Робить ляльок кінозірок [Текст]: [ інтерв’ю з тернопільською 
художницею Наталією Басараб] / розмовляла І. Процик // 20 хвилин. — 2012. — 
30—31 лип. — С. 9 : фотогр. 
Про колекцію ляльок художниці, натхнення та творчі плани. 
 

918. Безкоровайний, Є. Щоб не міліли джерела любові до слова [Текст] : сім 
запитань очільникові обласної організації Національної спілки письменників 
України, поету Євгенові Безкоровайному : [інтерв’ю] / спілкувався М. Ониськів // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 9 листоп. — С. 5 : фотогр.  
Про ювілейні святкування впродовж 2012 року на Тернопільщині. 
 

919. Боднар, Г. Дороги життя, дороги творчості [Текст] / Г. Боднар // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 30 берез. — С. 3 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про багатогранність форм творчості нашого земляка, художника Станіслава Ковальчука. 
До 70-річчя від дня народження. 

 

920. Брик, А. В одній іконі — тисячі намистинок [Текстї] /А. Брик // Свобода. — 
2012. — 27 січ. — С. 8 : фотогр. — (Диво з бісеру).  
Про роботи майстра художнього бісероплетіння Ольги Карплюк. 

 

921. «Будь гордий своїм українням!» [Текст] : 25 вересня Ігорю Ґереті випов-
нилося б 74… // Нова Тернопільська газета — 2012. — 26 верес.—2 жовт. — С. 8.  
Пам’яті мистецтвознавця, історика, громадського і культурного діяча Тернопільщини Ігоря 
Ґерети.  
 

922. Булат, М. Микола Булат: «Тішуся, коли мене забувають хвалити» [Текст] : 
[інтерв’ю з тернополянином Миколою Булатом, який знімався у багатьох 
серіалах та найбільш відомий за моновиставами] / розмовляла М. Понятишин // 
Місто. — 2012. — 25 квіт. — С. 20 : фотогр. — (Цікаві знайомства). 

 

923. Гаврилюк, В. …І заспівала перша скрипка [Текст] : шумчанин Олександр 
Гаврилюк цілий рік присвятив виготовленню філігранного музичного 
інструмента / В. Гаврилюк // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 4—10 січ. — 
С. 3 : фотогр.  
Про талановитого організатора багатьох вокальних колективів, самобутнього композитора, 
автора пісень, вмілого баяніста та ще творця скрипки.  

 

924. Гадомська, Л. Василь Починок: «Прожив у танці все життя»[Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 14 берез. — С. 5—6 : фотогр. — 
(Особистості).  
Творчий портрет заслуженого працівника культури України, керівника театру фольклорного 
танцю «Неопалима купина» Василя Починка.  

 

925. Гадомська, Л. Микола Пазізін: «Бути художником серед художників — то 
найвища нагорода» [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 
19 груд. — С. 1, 7 : фотогр.  
Про творчий шлях художника, перші персональні виставки, закордонні відрядження та 
нагороди. 
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926. Горчинський, А. Анатолій Горчинський: «Коли я співаю — я живу!» 
[Текст] : 22 липня народному артисту України Анатолію Горчинському 
виповнилося б 88 років : [невідоме інтерв’ю з Анатолієм Горчинським, яке було 
записане 11 квітня 1999 року Оленою Грішиною] // Номер один. — 2012. — 
25 лип. — С. 9 : фотогр.  
 

927. Гриб, А. Два крила / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 2012. — 3 лют. — С. 5. 
Творчий портрет тернопільського художника Григорія Ісака. 
 

928. Губ’як, Д. Плаче Бандура… [Текст] : [ інтерв’ю з відомим музикантом-
бандуристом, вокалістом, композитором і актором, заслуженим артистом 
України, членом Національної спілки кобзарів України Дмитром Губ’яком] / 
В. Молодій // Вільне життя плюс. — 2012. — 11 трав. — С. 6 : фотогр. — (Митці 
краю). 
 

929. Густенко, О. У Зборові вітали наймолодшого диригента України Андрія 
Юркевича [Текст] / О. Густенко // Номер один. — 2012. — 19 груд. — С. [15] : 
фотогр.  
Про обдарованого земляка, уродженця Зборівщини Андрія Юркевича, який зараз диригує 
у найпрестижніших театрах світу.  

 

930. День за днем у скарбницю духовності [Текст] : [травень—серпень 2012 р.] / 
підгот.: Є. Безкоровайний, У. Коропецька, Б. Мельничук // Літературний Терно-
піль. — 2012. — №4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [31 травня троє наших земляків стали дипломантами 
найбільшого літературного конкурсу України «Коронація слова». У номінації 
«П’єси для дітей» відзначено твір тернополян Богдана Мельничука й Галини 
Шумили «На галявині та в підземеллі». Омелян Мацьопа з Шибалина 
Бережанського району нагороджений у номінації «Пісенна лірика» за вірш 
«Спить жінка в мене на плечі» ]. 
 

931. Довгошия, П. 40 кетягів калини Ганни Костів-Гуски [Текст] / 
П. Довгошия, Г. Вандзеляк // Свобода. — 2012. — 23 трав. — С. 12 : фотогр. — 
(Жінка і поезія). 
Відома українська поетеса, наша землячка з Борщівщини Ганна Костів-Гуска відзначила ювілей 
творчої діяльності. 
 

932. Доскоч, П. Павло Доскоч: «Я побував у багатьох країнах, але творити 
можу тільки в Україні» [Текст] : [ інтерв’ю із заслуженим артистом України, 
лауреатом фестивалю «Пісенний вернісаж - 2011» Павлом Доскочем] / Р. Туз // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. —18—24 лип. — С. 9 : фотогр.  
 

933. Драпак, Г. Гриць Драпак: «У день весілля доньки дзвінок: «Вам пода-
рунок від Фірташа». Я у вікно — а там «Фольксваген»! Мені щелепа впала…» 
[Текст] : [ інтерв’ю з народним артистом України Грицем Драпаком] / М. Юхно-
Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 27 черв. — 3 лип. — С. 6 : фотогр.  
 

934. Захарчук, Д. Микола Мицьо: «Музика виникає, коли переживаєш певні 
емоції» [Текст] / Д. Захарчук // Свобода. — 2012. — 19 жовт. — С. 8 : фотогр. — 
(Знайомтесь!). 
Про бучацького музиканта і барда Миколу Мицьо. 
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935. Золотнюк, А. Візантійські ікони Володимира Шерстія [Текст] / А. Золот-
нюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 25 квіт. — С. 9 : фотогр. — (Знайомства). 
Про Володимира Шерстія, який майже два десятки років займається іконописом. 

 

936. Золотнюк А. Інструмент вимагає творчості й високопрофесійності / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 4 трав. — С. 9. 
Творчий портрет музиканта, композитора, викладача Теребовлянського вищого училища 
культури Василя Сороки. 

 

937. Івану Марчуку вручили відзнаку [Текст] / фотогр. Д. Захарчука // 
Свобода. — 2012. — 27—29 серп. — С. 8 : фотогр.— (Нагородження).  
Народному художнику України Івану Марчуку вручили почесний знак «Честь і слава 
Тернопільщини».  
 

938. Коропецька, У. У Богдана Мельничука ще один диплом [Текст] / У. Коро-
пецька // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 3—9 жовт. — С. 9 : фотогр.  
Колекція нагород письменника Богдана Мельничука знову поповнилася. Він вдруге поспіль 
став лауреатом щорічного Всеукраїнського літературного конкурсу ім. М. Утриска.  
 

939. Кравчук, В. З роси й води, побратиме! [Текст] / В. Кравчук // Свобода. — 
2012. — 23 трав. — С. 5 : фотогр. — (Імена і дати). 
Про начальника відділу культури Збаразької РДА Олега Гафтковича. До 50-річчя від дня 
народження. 

 

940. Левицька, Л. У Тернополі — Батумі [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2012. — 29 трав. — С. 8. 
В Українському домі «Перемога» пройшли Дні грузинської культури. 
 

941. Ліщук, С. «Цю роботу скеровує любов» [Текст] / С. Ліщук // Місто. — 
2012. — 30 трав. — С. 6 : фотогр.  
Про тернопільську художницю Наталю Басараб та її роботу над портретними ляльками артистів. 
 

942. Мадзій, І. Над Кудринцями пісня лине [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 9 трав. — С. 9 : фотогр. — (Мистецькі обереги). 
Про подружжя Ольгу та Володимира Ткачів, яке 30 років служить культурі села Кудринців 
Борщівського району. 
 

943. Мисткиня на ймення Мирослава Зайко [Текст] // Українська музична 
газета. — 2012. — № 3 (лип.—верес.). — С. 11 : фотогр.  
Про мистецьку виконавицю, літературно-музичну лектрису, піаністку із Заліщиків Мирославу 
Зайко, яка працює зі своїми програмами у містах України. 
 

944. Новосядлий, Б. Мистецтвом він прославив Україну [Текст] / Б. Ново-
сядлий // Свобода. — 2012. — 6 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Наші незабутні).  
Світлій пам’яті нашого краянина і великого диригента Зиновія-Богдана Антківа.  

 

945. Новосядлий, Б. Художник світла від Бога [Текст] / Б. Новосядлий // Свобо-
да. — 2012. — 7 берез. — С. 12 : фотогр. — (Самобутні майстри із сузір’я «Ватри»).  
Про архітектора, художника і дизайнера світлових композицій Івана Григоровича, якому недав-
нім Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений архітектор України».  

 

946. Островський, Р. Роман Островський: «Усі, кого я першим сфотограував 
«на публіку», стали заслуженими артистами України» [Текст] : [ інтерв’ю 
з фотомитцем, керівником державної радіокомпанії у Чорткові Романом 
Островським] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 1—7 лют. — С. 6 : фотогр. 
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947. Пекун, О. Оксана Пекун: «Якби не стала співачкою, була б продавцем 
морозива» [Текст] : [ інтерв’ю з народною артисткою України Оксаною Пекун] / 
розмовляла Л. Пуляєва // Високий замок. — 2012. — 11 січ. — С. 10 : фотогр. — 
(Гість).  
Наша землячка, народна артистка України про стан пісенної культури, свою творчість, успіхи, 
друзів та власні уподобання.  
 

948. Погорецький, В. «Божий дух благословив…» [Текст] / В. Погорецький // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 13 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Митці краю). 
Про творчий і життєвий шлях члена Національної спілки письменників України Ганни Костів-
Гуски. До 65-річного ювілею. 
 

949. Попович, Ж. Панночка з етюдником [Текст] : до 135-річчя від дня 
народження Олександри Кульчицької — першої жінки-художниці на Галичині / 
Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 3 жовт. — С. [15] : фотогр.  
Про життєвий і творчий шлях художниці Олександри Кульчицької та вшанування її пам’яті на 
Тернопільщині з нагоди ювілею.  
 

950. Семеняк-Штангей, В. Валентина Семеняк-Штангей: «Світ, який люблю, 
довкола мене — і в Україні, і за її межами…» [Текст] : [ інтерв’ю з відомою на 
Тернопіллі журналісткою, письменницею Валентиною Семеняк-Штангей] / 
розмовляла Г. Вандзеляк // Свобода. — 2012. — 16 листоп. — С. 8 : фотогр. — 
(Розмова за кавою). 
 

951. Сімащук, В. Художниця Валентина Сімащук: «Творчість приємніше 
дарувати, аніж продавати…» [Текст] : [ інтерв’ю з почаївською художницею 
Валентиною Сімащук] / Р. Квач // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 7—
13 берез. — С. 6 : фотогр. 
 

952. Смільська, О. Український Сальвадор Далі живе у Бережанах [Текст] / 
О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 24—30 жовт. — С. 14 : 
фотогр.  
Про художника із Бережан Олега Шупляка, його творчість та особливості творчої манери. 
 

953. Смільська, О. Унікальні ікони Геннадія Сімонова [Текст] / О. Смільська // 
Нова Тернопільська газета. — 2012. — 21—27 листоп. — С. 14 : фотогр. 
Про тернополянина Геннадія Сімонова — єдиного в Україні іконописця, який зумів поєднати 
у своїх роботах живопис, різьблення та ковальство. 

 

954. Супрун, Н. Охоронниця пісенних традицій Лановеччини [Текст] / 
Н. Супрун // Свобода. — 2012. — 1 черв. — С. 5 : фотогр. — (Ентузіасти). 
Про організатора та керівника народно-хорових колективів, фольклорно-етнографічних гуртів, 
танцювальних ансамблів у Ланівцях і селах району Софію Іванівну Рижевську. 
 

955. Томчишин, Ю. Тернопільський лікар має шанс поїхати в Берлін [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 28 листоп. — С. 2.  
Наталя Волотовська із Тернополя взяла участь у IV Міжнародній виставці-конкурсі сучасного 
мистецтва «Український тиждень мистецтв» та зайняла третє місце в номінації 
«експериментальний живопис». Тепер вона має можливість безкоштовно взяти участь у виставці 
картин в Берліні. 
 

956. Філь, К. У майстерні художника [Текст] / К. Філь // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 13 листоп. — С. 5 : фотогр.  
Про зустріч із художником Ярославом Омеляном у його творчій майстерні.  
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957. Чайківська, Я. Микола Пазізін намалював корвет «Тернопіль» [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 10 жовт. — С. 7 : фотогр. — 
(Особистості). 
Про художника Миколу Пазізіна, його участь у виставках різного рівня та творчу роботу на 
корветі «Тернопіль».  
 

958. Чердинцева, А. Душевна розмова з Іваном Марчуком [Текст] / А. Чер-
динцева ; фотогр. авт. // Культура і життя. — 2012. — 3 лют. — С. 9 : фотогр. — 
(Образотворче мистецтво).  
Іван Марчук розповідає про свою творчість, стиль та манеру виконання робіт. Згадується 
перший музей художника, створений у рідному селі Москалівка ще в 2010 році.  
 

До 140-річчя від дня народження Богдана Лепкого 
959. Загній, Т. Славний син «галицьких Атен» [Текст] : до 140-річчя від дня 

народження Богдана Лепкого / Т. Загній // Літературна Україна. — 2012. — 
15 листоп. — С. 1 : фотогр.  
Про ювілейні святкування впродовж 2012 року на Тернопільщині. 
 

960. Левицька, Л. …відзначають 140-річчя Богдана Лепкого [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2012. — 9 листоп. — С. 9.  
Про наймасштабніші ювілейні заходи в Бережанах та Тернополі.  
 

961. Новосядлий, Б. Нове слово про Богдана Лепкого [Текст] / Б. Новосядлий // 
Свобода. — 2012. — 2 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Пишна квітка у вінок пошани). 
Про нову книгу «Літературно-мистецький дискурс творчості Богдана Лепкого» молодого 
тернопільського науковця Наталії Гавдиди.  
_______________ 

Див. також № 330, 331, 343, 344, 475, 484, 485, 490, 497 
 

До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса 
962. Леcю Курбасу присвячується [Текст] // Свобода. — 2012. — 27 січ. — С. 2.  

Перелік заходів, які відбудуться на Підволочищині на відзначення 125-річчя від дня народження 
Леся Курбаса.  

 

963. Мозгова, О. Леся Курбаса вшанують у різних куточках краю [Текст] / 
О. Мозгова // Місто. — 2012. — 29 лют. — С. 2 : фотогр.  
На Тернопілллі розпочали святкування 125-річчя від дня народження українського режисера, 
актора і драматурга Леся Курбаса.  

 

964. Умриш, С. Людина, яка була театром / С. Умриш, В. Шумська, Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. – 2012. – 16 берез. 
Про заходи з відзначення 125-річчя від дня народження актора, режисера, теоретика театру Леся 
Курбаса в Тернопільській області, зокрема Х обласний огляд-конкурс народних аматорських 
театрів. 
_______________ 

Див. також № 53, 72, 74, 79, 82, 90, 135, 166, 262, 309, 337—341, 668  
 

До 130-річчя від дня народження Михайла Бойчука  
965. Золотнюк, А. Повернення майстра [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2012. — 7 листоп. — С. 6 : фотогр.  
Про увічнення та відродження пам’яті Михайла Бойчука на Тернопільщині.  
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966. Собуцька, В. Залишив людям часточку себе… [Текст] / В. Собуцька // 
Свобода. — 2012. — 8 листоп. — С. 8 : фотогр. — (Сіль землі вкраїнської). 
До 130-річчя від дня народження видатного українського художника Михайла Бойчука в галереї 
Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України відкрилась 
виставка робіт лауреатів обласної премії його імені, кількість яких вже сягнула двох десятків. 
 

967. Шот, М. Творчість перемогла холод знищення [Текст] : у Тернополі 
вперше показали роботи всіх лауреатів мистецької премії ім. Михайла Бойчука / 
М. Шот // Урядовий кур’р. — 2012. — 28 листоп. — С. 19. — (Вернісаж).  
Про заснування премії ім. Михайла Бойчука, її лауреатів та організацію в картинній галереї 
Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України виставки, 
присвяченої 130-річчю від дня народження видатного художника.  
_______________ 

Див. також № 295, 660, 661, 1003  
 

До 140-річчя від дня народження Соломії Крушельницької 
968. Богданюк, Т. Не хлібом єдиним живе людина [Текст] : у Білій 

[Тернопільського району] постане пам’ятник родині Соломії Крушельницької / 
Т. Богданюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 26 верес. — С. 5.  

 

969. Богданюк, Т. У Білій [Тернопільського району] постане пам’ятник родині 
Соломії Крушельницької [Текст] / Т. Богданюк // Свобода. — 2012. — 24—
26 верес. — С. 4.  

 

970. Зайко, М. Соломія Крушельницька — визначна вольова особистість 
[Текст] / М. Зайко // Тернопіль вечірній. — 2012. — 26 верес. — С. 5 : фотогр.  
До 140-річного ювілею від дня народження всесвітньо відомої оперної співачки, нашої землячки 
Соломії Крушельницької.  

 

971. Крищук, М. Уклін тобі, велика Соломіє! [Текст] / М. Крищук // Свобода. — 
2012. — 15 черв. — С. 5 : фотогр. — (Творчі звіти).  
140-річчю від дня народження Соломії Крушельницької присвятили творчі звіти професійно-
технічні та вищі навчальні заклади Тернопільщини, які відбулися під гаслом «Доки живе пісня, 
доти живе народ».  

 

972. Левицька, Л. …до Соломії — з любов’ю та піснею [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2012. — 20 верес. — С. 19.  
Про урочистості з нагоди 140-річчя від дня народження оперної співачки зі світовою славою 
Соломії Крушельницької. 
 

973. Лівінський, О. Вшанували світлу пам’ять Соломії Крушельницької 
[Текст] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. – 2012. – 26 верес. – С. 2 : фотогр. 
Урочистості з нагоди 140-річчя від дня народження оперної співачки Соломії Крушельницької 
на Тернопільщині. У заходах брав участь начальник управління культури ОДА Г. П. Шергей. 
 

974. Маслій, М. Наша Соломія [Текст] / М. Маслій // Нова Тернопільська 
газета. — 2012. — 19—25 верес. — С. [8] : фотогр.  
Про славетну співачку та вшанування її пам’яті на Тернопільщині.  
 

975. Мельничук, Б. Пам’ятник Соломії — в Італії [Текст] / Б. Мельничук // 
Свобода. — 2012. — 21 верес. — С. 4.  
Бронзове погруддя видатної оперної співачки, нашої землячки Соломії Крушельницької 
встановили у м. Торре дель Лаго (Італія). Його автор — український скульптор Руслан 
Іваницький. 
 



 105 

976. На Тернопольщине 2012-й год объявили Годом Соломии Крушельницкой 
[Текст] / сообщила Л. Осадчук // День. — 2011. — 27 дек. — С. 2 : фотогр.  
 

977. Осадчук, Л. Тернопільщина відзначатиме 140-річчя Соломії Крушель-
ницької [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2012. — 9 лют.— С.2 : фотогр.  
Згідно з розпорядженням голови Тернопільської ОДА, в рамках ювілею відбудуться заходи 
в освітніх та культурних закладах краю, а також конкурси серед хорових колективів і солістів.  

 

978. Про відзначення в області 140-річчя від дня народження Соломії 
Крушельницької [Текст] : Розпорядження голови обласної державної адмі-
ністрації від 30 січ. 2012 р. № 61 — од // Соломія. — 2012. — № 1 (берез.). — С. 1.  
 

979. Час дізнатися більше про Крушельницьку [Текст] // Місто. — 2012. — 
8 лют. — С. 8.  
Про те, як Тернопілля вшановуватиме нашу землячку найвидатнішу оперну співачку світу.  
_______________ 

Див. також № 30, 33, 106, 133, 367, 368, 521, 522, 531, 557. 564—565 
 

55-річний ювілей від дня народження поета, барда, композитора, 
драматурга, лауреата премій ім. В. Стуса та Братів Лепких  

Олександра Смика 
980. Смик, О. Олександр Смик: нарешті познайомимося [Текст] : [ інтерв’ю 

з начальником управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради 
Олександром Смиком] // Нова Тернопільська газета — 2012. — 10—16 жовт. — 
С. 9 : фотогр. 
Про творчу імпрезу Олександра Смика з нагоди 55-річного ювілею, та тих, хто завітає на неї.  
 

981. Юхно-Лучка, М. Дві п’ятірки для Олександра Смика [Текст] / М. Юхно-
Лучка // Нова Тернопільська газета — 2012. — 31 жовт.—6 листоп. — С. 6 : фотогр.  
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся ювілейний вечір «В любові переможених немає», присвячений 
55-річчю від дня народження начальника управління культури і мистецтв Тернопільської 
міської ради Олександра Смика. 
_______________ 

Див. також № 42, 70, 195, 543, 1016, 1057  
 

60-річний ювілей від дня народження поета, прозаїка, драматурга, 
редактора, журналіста, краєзнавця, заслуженого діяча мистецтв України 

Богдана Мельничука 
982. Безкоровайний, Є. Його високе многотруддя [Текст] : Богданові Мель-

ничуку — 60 // Вільне життя плюс. — 2012. — 3 серп. — С. 6. — (З ювілеєм!).  
Про добре знаного на Тернопіллі та в Україні прозаїка, драматурга, поета, редактора, 
журналіста, краєзнавця Богдана Мельничука. Автор статті акцентує увагу на літературній 
манері, художніх особливостях його популярної прози, духовному світі зображених героїв. До 
60-річного ювілею. 
 

983. Ліберний, О. Король красного письменства з Волині [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2012. — 10 серп. — С. 8 : фотогр. — (Ювілейний творчий вечір).  
Про творчий вечір Богдана Мельничука — талановитого письменника, журналіста, редактора, 
краєзнавця-енциклопедиста, лауреата багатьох літературних премій. До 60-річчя від дня 
народження.  
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984. Мала, С. Він — як бджілка на квітці, кажуть друзі ювіляра [Текст] / 
С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 6 — 7 серп. — С. 6 : фотогр.  
Письменник Богдан Мельничук святкував свій 60-річний ювілей у Тернопільській обласній 
філармонії. Творчий вечір він назвав «Щоб не марними були літа».  
 

985. Мельничук, Б. Відомий культурно-мистецький діяч відзначає 60-річний 
ювілей [Текст] : [ інтерв’ю з відомим письменником, редактором, журналістом 
і краєзнавцем Богданом Мельничуком] / спілкувався О. Лівінський // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 1 серп. — С. 5 : фотогр. – (Особистості). 

 

986. Мельничук, Б. «Щоби не марними були літа…» [Текст] : тернопільському 
літераторові Богданові Мельничуку – 60! : [інтерв’ю з відомим письменником 
напередодні 60-річного ювілею] / Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 
2012. — 1—7 серп. — С. 7 : фотогр. 
 

987. Сергій Надал привітав Богдана Мельничука з ювілеєм [Текст] // Тернопіль 
вечірній. — 2012. — 8 серп. — С. 2 : фотогр. 
Очільник територіальної громади нашого міста взяв участь в урочистостях з нагоди 60-річчя 
одного з найвідоміших представників тернопільської інтелігенції — письменника, журналіста 
і краєзнавця Богдана Мельничука.  
 

988. Ухман, І. Великий галичанин в інтерпретації сучасного волинянина 
[Текст] / І. Ухман // Свобода. — 2012. — 2 листоп. — С. 6. — (До 140-річчя від дня 
народження Богдана Лепкого). 
Про неоціненний внесок у Лепкіану Богдана Мельничука — прозаїка, драматурга, поета, 
редактора, журналіста, краєзнавця, заслуженого діяча мистецтв України.  
 

989. Федорців, Н. Його 60 незмарнованих літ [Текст] / Н. Федорців // Місто. — 
2012. — 1 серп. — С. 21 : фотогр. 
Про творчий доробок та вечір з нагоди 60-річного ювілею заслуженого діяча мистецтв України, 
письменника, журналіста, краєзнавця Богдана Мельничука.  

 

990. Чорна, Н. Богдан Мельничук: «Час усіх розставить на свої місця» [Текст] / 
Н. Чорна // Вільне життя плюс. — 2012. — 1 серп. — С. 9 : фотогр. — (З ювілеєм!). 
Про метра слова, заслуженого діяча мистецтв України Богдана Мельничука, який другого 
серпня відсвяткував своє 60-річчя. 
_______________ 

Див. також № 21, 40, 55, 69, 73, 81, 83, 87, 108, 109, 344, 405, 509, 522, 531, 930, 938, 1001, 
1042 
 

Інше 
991. Брега, Г. І роздоллям небес, і піснями гаїв [Текст] // Свобода. — 2012. — 

27—29 серп. — С. 16 : фотогр. кол. 
Про святкування Дня села у Котюжинах Збаразького району.  
 

992. Бучко, О. Книга року — від Надії Гербіш [Текст] / О. Бучко // 20 хвилин. — 
2012. — 15—16 жовт. — С. 4.  
Тернопільська письменниця Надія Гербіш перемогла в європейському конкурсі «Книга року», 
який відбувся у Будапешті. Тернополянка представляла збірку оповідань «Теплі історії до кави». 

 

993. Ваврик, О. «Малярство» Христини Куріци-Ціммерман [Текст] / О. Вав-
рик // Вільне життя плюс. — 2012. — 1 черв. — С. 5. — (Столичний вернісаж). 
У Київському музеї сучасного мистецтва в рамках проекту «Арт-Емігранти» відкрито виставку 
«Малярство» нашої землячки Христини Куріци-Ціммерман. 
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994. Вандзеляк, Г. «Ассоль» зібрала друзів [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 
2012. — 8—10 жовт. — С. 14 : фотогр. — (Будні і свята села). 
У Максимівці Збаразького району недавно відбулося велике свято, організатором якого 
виступила сільська мистецька студія «Ассоль». 
 

995. Вандзеляк, Г. Мандариновий дощ Людмили Лободенко [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2012. — 14 верес. — С.8 : фотогр.  
Про першу збірку «Мандариновий дощ» поетеси з Борщева Людмили Лободенко. 
 

996. Вановська, Н. У «Голосі країни» вже є тернополянка [Текст] : нашу 
землячку Уляну Воробей у популярному проекті тренуватиме співачка Валерія / 
Н. Вановська // Вільне життя плюс. — 2012. — 25 січ. — С. 9 : фотогр. — (Знай 
наших!). 

 

997. Василечко, М. На хвилях музики до серця слухача [Текст] / М. Василечко // 
Вільне життя плюс. — 2012. — 22 серп. — С. 9 : фотогр.— (Фотознайомство).  
На вулицях міста тернополяни мали нагоду послухати пристрасну кобзарську пісню 
Володимира Горбатюка — заслуженого діяча мистецтв України, засновника і першого голову 
Національної спілки кобзарів України.  
 

998. Вдовиченко, Г. Хутір Драгоманівка у центрі Тернополя [Текст] : у своїй 
майстерні та навколо неї тернопільський художник Дмитро Стецько відтворив 
хутір свого дитинства / Г. Вдовиченко ; фотогр. О. Прохорець // Високий замок. — 
2012. — 22—28 листоп. — С. 13 : фотогр. — (Оселя).  

 

999. Вістовський, О. «Дністрове перевесло» зібрало друзів [Текст] / О. Вістов-
ський // Вільне життя плюс. — 2012. — 21 верес. — С. 6. 
Про літературно-мистецьке свято «Дністрове перевесло» в Заліщиках.  
 

1000. Гадомська, Л. Тернопільська диво-писанка поїде до Києва [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 25 квіт. — С. 8 : фотогр.  
Про диво-писанку, яку в рамках проведення фестивалю «Великдень єднає» встановили на 
Театральному майдані під час Великодніх святкувань. 
 

1001. Гулько, Я. Новий доробок Богдана Мельничука [Текст] / Я. Гулько // 
Місто. — 2012. — 17 жовт. — С. 14 : фотогр. — (Презентації). 
Про вихід нової книги «Дорога до себе» Богдана Мельничука. Вона вже удостоїлась першої 
нагороди — почесного диплома Всеукраїнського літературного конкурсу ім. М. Утриска.  

 

1002. Деркач, М. Вулична вистава: Ісус Христос прийшов у Єрусалим [Текст] / 
М. Деркач // Високий замок. — 2012. — 10 квіт. — С. 5. 
У Тернополі дві сотні акторів відтворили епізоди входження Ісуса Христа в Єрусалим. Вулична 
вистава на великодню тематику зібрала кількасот глядачів.  
 

1003. Дністрян, С. Обов’язок перед предками [Текст] / С. Дністрян // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 13 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Фотоінформація). 
Напередодні Великодніх свят заслужений художник України, член Національної спілки худож-
ників України Богдан Ткачик подарував Тернопільському обласному товариству «Бойківщина», 
членом якого він є, портрети визначних бойків, які прославили Україну на ввесь світ. 
 

1004. Доступне мистецтво, вільне спілкування, або АРТ-двір [Текст] : 
[інтерв’ю] : [про особливості реалізації мистецького проекту АРТ-двір у Бучачі 
розповідає його ініціатор, керівник інструментального ансамблю «Опус» Віктор 
Гребеньовський] / спілкувалася А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 
31 серп. — С. 5.— (Об’єднані прекрасним).  
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1005. Заклади культури Шумщини готуються до зими [Текст] // Свобода. — 
2012. — 27 лип.— С. 2. — (Пульс). 
Коротка інформація про поточні й капітальні ремонти в закладах культури та потреби 
у твердому палеві на опалювальний сезон.  
 

1006. Захарчук, Д. «Арт-двір» — частинка старого Бучача [Текст] / Д. Захар-
чук // Свобода. — 2012. —6 лип. — С. 8 : фотогр. — (Неповторне Тернопілля).  
У Бучачі започаткували проект під назвою «Арт-двір». В одному із найстаріших дворів міста 
щонеділі відбуваються концерти, потрапити на які може кожен бажаючий.  

 

1007. Захарчук, Д. Людмила Гургач: «Через захоплення назбиралося вдома 
шістдесят кілограмів бісеру» [Текст] / Д. Захарчук // Свобода. — 2012. — 7 верес. — 
С. 8 : фотогр.— (Таємниці творчості).  
Про майстра бісероплетіння з Чорткова Людмилу Гургач.  

 

1008. Захарчук, Д. Олександр Вільчинський пише книжки… з котом [Текст] / 
Д. Захарчук // Свобода. — 2012. — 19 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Література). 
У книгарні «Є» відбулася зустріч із відомим письменником, автором книжок оповідань 
і повістей, лауреатом «Коронації слова» Олександром Вільчинським.  
 

1009. Земанський, І. Колядували на Донеччині [Текст] / І. Земанський // 
Місто. — 2012. — 25 січ. — С. 2. 
Учасники Тернопільського обласного осередку «Молода Просвіта» побували на Донеччині 
в рамках щорічної акції «Ми ідемо з колядою».  

 

1010. Золотнюк, А. Перша об’єктивна робота про Володимира Гнатюка 
[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 7 груд. — С. 6. — 
(На книжкову полицю).  
Про презентацію книги «Володимир Гнатюк» у «Домі книги». Її автор Микола Мушинка — 
один із останніх українських могікан у Словаччині. Він відроджує імена забутих чи 
недооцінених українських учених, письменників, художників, політиків.  

 

1011. Золотнюк, А. Україно-польські діалоги [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2012. — 14 верес. — С. 5. 
Міжнародний україно-польський літературно-мистецький форум «Діалог двох культур» 
відбувся в музеї Ю. Словацького у м. Кременці.  

 

1012. Іванишин, В. Відзначила Печорна ювілей [Текст] / В. Іванишин // 
Свобода. — 2012. — 20 лип. — С. 6 : фотогр. — (Село на нашім Тернопіллі).  
Про ювілей села Печорна Заліщицького району та концерт з нагоди свята.  

 

1013. Кармелюк, М. Свято Купала було нетрадиційним [Текст] /М. Кармелюк // 
20 хвилин. — 2012. — 9—10 лип. — С. 5 : фотогр.  
Про свято Івана Купала в Тернополі.  

 

1014. Крайнєва, Г. Зібрав Молотків найкращі таланти [Текст] : [про 
відзначення Дня села] / Г. Крайнєва // Свобода. — 2012. — 18 лип. — С. 14. — 
(Село свій день відсвяткувало).  

 

1015. Кучерук, А. Тернопільські парки працюють у збиток [Текст] : у КП 
«Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» працюють по 
101 годині на добу!/ А. Кучерук // Номер один. — 2012. — 4 лип. — С. 8 : фотогр.  
Діяльність та проблеми у роботі КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» 
розглянуто на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.  
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1016. Лінчевська, С. День Зими — на повітряних кулях і з глінтвейном 
[Текст] / С. Лінчевська // Вільне життя плюс.— 2012. — 10 лют. — С. 1 : фотогр. 
— (Святкування).  
Начальник управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик 
про відзначення Дня Зими у Тернополі.  
 

1017. Лінчевська, С. Найстарший пам’ятник Кобзареві перетнув столітній 
рубіж [Текст] / С. Лінчевська ; фотогр. І. Корчака // Вільне життя плюс. — 2012. 
— 7 берез. — С. 9 : фотогр. — (Цікаво знати).  
Про пам’ятники Тарасові Шевченку на Тернопільщині.  

 

1018. Лінчевська, С. Село моє калинове, у день народження шану приймай! 
[Текст] : Біла [Чортківського району] відсвяткувала 570-річний ювілей / 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. — 2012. — 12 верес. — С. 8 : фотогр. кол.  
 

1019. Мадзій, І. В Усті теж маланкували [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2012. —25 січ. — С. 2 : фотогр. — (Чиє свято краще?).  
Про традицію святкування Маланки у селі Усті, що на Борщівщині.  

 

1020. Мадзій, І. І пісня, і щирі слова привітань лунали у древніх Вовківцях 
[Текст] // Вільне життя плюс. — 2012. — 31 серп. — С. 5. — (День села). 
 

1021. Мала, С. На святі зими у Тернополі — ковзанки та глінтвейн [Текст] : 
безліч розваг на будь-який смак забезпечать організатори на Святі зими. Будуть 
і ковзанки, і санні та лижні траси, і кінні маршрути, і дитячі атракціони, і повіт-
ряні кулі та феєрверк / С. Мала // 20 хвилин. — 2012. — 10—11 лют. — С. 22 : 
фотогр.  

 

1022. Маланка вдалася на славу [Текст] // Вільне життя плюс. — 2012. — 
1 лют. — С. 5 : фотогр. — (Відгомін свята).  
Жителі села Михайлівки Борщівського району розповідають про те, як вони не зраджують 
традицій та кожного року відзначають Різдво Христове.  

 

1023. Мар’янів, Н. Третя спроба має бути успішною [Текст] : Едуард 
Романюта — у фіналі нацвідбору на Євробачення / Н. Мар’янів // Місто. — 
2012. — 1 лют. — С. 4 : фотогр.  
Про 18-річного тернопільського співака, який уже втретє змагається за право представляти 
Україну на Євробаченні 2012 року.  

 

1024. Мельник, Я. Вишиваний одяг створює особливий настрій [Текст] / 
Я. Мельник // Тернопіль вечірній. — 2012. — 19 груд. — С. 5 : фотогр.  
Етнічні вишиванки Ольги Сабрам-Пасєки змогли побачити жителі Києва на її авторській 
виставці «Дозвольте огорнути вас любов’ю». 

 

1025. Новосядлий, Б. Три дарунки землякам від Олега Караванського [Текст] 
/ Б. Новосядлий // Свобода. — 2012. — 19 груд. — С. 7 : фотогр. — (Тепле свято 
у грудневу заметіль).  
Відомий у нашому краї господарник і громадський діяч, начальник об’єднання 
«Тернопільгаз» Олег Караванський зробив краянам — вагомі подарунки — презентував 
свою книгу про рідне село «Моя Красівка» та організував для односельчан величне свято.  
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1026. Новосядлий, Б. «Шумська мелодія» на краєзнавчий мотив [Текст] / 
Б. Новосядлий // Свобода. — 2012. — 16 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Пишемо 
історію ріднокраю).  
У тернопільському видавництві «Терно-граф» побачила світ ще одна цікава книга відомого 
літератора і журналіста Ігоря Фарини під назвою «Шумська мелодія», яку автор присвятив 
місту, в якому живе та творить.  
 

1027. Огородник, Н. Тернопіль очима художників [Текст] / Н. Огородник // 
20 хвилин. — 2012. — 8 — 9 лют. — С. 4.  
Про унікальне видання «Художники про Тернопіль». Більше 50-ти художників розповідають 
про наше місто через свої картини.  
 

1028. Осадчук, Л. У Тернополі відкриють сучасний духовно-мистецький центр 
для обдарованих дітей та молоді [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2012. — 9 серп. — 
С. 9. 

 

1029. Попович, Ж. Любомира Бойцун продовжує відкривати для себе 
Тернопіль [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2012. — 19 груд. — С. 12 : 
фотогр.  
Відома краєзнавець і архівіст Любомира Бойцун завершує роботу над новим доопрацьованим 
виданням свого бестселера «Тернопіль у плині літ: історико-краєзнавчі замальовки».  
 

1030. Попович, Ж. Тернопіль очима художників [Текст] / Ж. Попович // Номер 
один. — 2012. — 8 лют. — С. 15 : фотогр.  
Вперше за 20 років Незалежності України та й взагалі в історії Тернополя з ініціативи 
краєзнавця Михайла Окаринського видано альбом «Художники про Тернопіль». До видання 
увійшло понад 70 творчих робіт художників, котрі живуть і творять у нашому місті.  
 

1031. Процик, Н. У серці Козівщини, над Восушкою-рікою [Текст] // 
Свобода. — 2012. — 27—29 серп. — С.8 : фотогр.  
Свято селища Козлова Козівського району. 

 

1032. Романчик, М. Вишиванка для Віталія Кличка [Текст] / М. Романчик // 
Свобода. — 2012. — 18 січ. — С. 3 : фотогр. — (Хай душу гріє).  
Про мистецький дарунок, який підготувала народна майстриня з Ланівців Світлана Новосад для 
Віталія Кличка. 
 

1033. Савак, Б. «З вершин і низин» ідуть до нього люди… [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2012. —6 лип. — С. 8 : фотогр. — (Пам’яті Івана Франка).  
У селі Жукові Бережанського району провели День пам’яті Івана Франка, присвячений 96-м 
роковинам від дня його смерті.  
 

1034. Синенька, Б. Зима прийшла, празники принесла [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода, — 2012. — 19 груд. — С. 14. — (Народні обряди).  
Провідний методист обласного методичного центру народної творчості про народні традиції 
відзначення Зимових свят та запрошує на обласне свято «Нова радість стала», яке 
відбудеться 9 січня.  

 

1035. Смерека. Г. Іван Марчук — наша честь і слава [Текст] / Г. Смерека // 
Місто. — 2012. — 16 трав. — С. 3 : фотогр. 
Відзнакою «Честь і слава Тернопільщини» І ступеня нагородили народного художника України, 
уродженця нашого краю Івана Марчука. 
 

1036. Томчишин, Ю. Коцюбинці відсвяткували 450-річний ювілей [Текст] / 
Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 5 верес. — С. 6. 
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1037. Томчишин, Ю. Микола Мушинка презентував унікальну книгу про 
Гнатюка [Текст] / Ю. Томчишин // Місто. — 2012. — 5 груд. — С. 12 : фотогр. — 
(Цікаві знайомства ).  
У «Домі книги» відбулася зустріч із автором книги «Володимир Гнатюк».  
 

1038. У «Куферку» — як у добрій казці [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2012. — 21 листоп. — С. 5 : фотогр. — (Поділимося враженнями). 
У Чорткові діє етно-майстерня «Куферок», яку створили Ірина Вербіцька та Володимир 
Шерстій.  
 

1039. Українець, Г. Борщівська вишивка, печена риба і хороший настрій 
[Текст] / Г. Українець // Свобода. — 2012. — 10 серп. — С. 6 : фотогр. — (Село свій 
день відсвяткувало).  
За активного сприяння влади і передусім сільського голови Василя Гаврилюка, депутатського 
корпусу місцева громада Іване-Пусте Борщівського району відсвяткувала День села.  
 

1040. Федишен, Б. Село моє, душа моя…! [Текст] / Б. Федишен // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 24 серп. — С. 5. — (Односельці).  
Про родинне свято «Моє село — моя родина» та концерт у Сапанові Кременецького району.  
 

1041. Федорців, Н. Мельничук і Злонкевич написали шлягер [Текст] / 
Н. Федорців // Місто. — 2012. — 25 квіт. — С. 2. 
Чотири твори, до двох із яких причетні наші земляки, набрали найбільшу кількість голосів на 
черговому турі Всеукраїнського радіофестивалю «Наша пісня року». 
 

1042. Хміляр, Л «Вечорниці на Гончарівці» [Текст] : так називалася вистава, 
яку зіграли студенти ТДМУ імені І. Горбачевського, відтворивши на сцені 
українську світлицю / Л. Хміляр // Свобода. — 2012. — 3 лют. — С. 1 : фотогр. — 
(Студентські забави).  
 

1043. Хміляр, Л. З піснями, кулішем і короваєм [Текст] / Л. Хміляр // 
Свобода. — 2012. — 10—14 верес. — С. 14 : фотогр. кол. 
Про святкування Дня села Іква на Кременеччині.  
 

1044. Чайка, В. Живуть у Збаражі герої [Текст] / В. Чайка // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 7 берез. — С. 6 : фотогр. — (Музейні скарби).  
Національний заповідник «Замки Тернопілля» має в своєму розпорядженні понад 50 дерев’яних 
скульптур заслуженого майстра народної творчості України Володимира Лупійчука (1929 — 
2006). Значну частину становлять скульптури, створені за мотивами Шевченкових віршів і поем. 
 

1045. Чайківська, Я. Лицарі, танці з вогнями і запальні поляки у Скалі-
Подільській [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2012. — 5 верес. — С.4 : фотогр кол.  
Про святкування Дня міста у Скалі-Подільській Борщівського району. 
 

1046. Чайківська, Я. Парк з найбільшим Співочим полем [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 7 листоп. — С. 8 : фотогр. — 
(Відпочинок).  
Про історію заснування та двадцять п’яту річницю Співочого поля в Тернополі.  
 

1047. Чайківська, Я. СМС-романом зацікавилося видавництво [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2012. — 1 лют. — С. 8 : фотогр.  
Перший український СМС-роман у нашому місті презентували кординатор проекту Галина 
Вдовиченко та його учасниця Ірина Мацко.  
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1048. Чорна, Н. Вибирали люди обереги… [Текст] / Н. Чорна // Вільне життя 
плюс. — 2012. — 22 черв. — С. 8 : фотогр. — (Враження). 
Понад сотню майстрів з різних куточків України завітали на обласне свято народних ремесел, 
фольклору та хореографії «Тернопільські обереги». 
 

1049. Чорна Н. Євген Дудар: «Усмішка — повітря, яким душа дихає» / 
Н. Чорна // Вільне життя плюс. — 2012. — 4 трав. — С. 9. 
Творча зустріч із письменником-сатириком, заслуженим діячем мистецтв України Євгеном 
Дударем у редакції газети «Вільне життя плюс» (м. Тернопіль). 
 

1050. Шот, М. У Тернополі розмалювали люки [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2012. — 23 черв. — С. 24 : фотогр.  
Зробити Тернопіль ще красивішим поставила собі за мету творча молодь, узявшись за 
проведення акції «Вільне мистецтво»! У центральній частині міста розмалювали майже два 
десятки люків.  
 

1051. Шот, М. Царі — тернопільчани показали таланти [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2012. — 19 січ. — С. 24.  
За ініціативи управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради в обласному центрі 
вперше провели святкову імпрезу вшанування Василів, які відомі своєю діяльністю та 
творчістю. 
 

Відзначеня Дня Незалежності України та Дня міста Тернополя 
1052. Кармелюк, М. У гості — Кікабідзе і театри [Текст] / М. Кармелюк // 

RIA плюс. — 2012. — 22 серп. — С. 6. 
З нагоди Дня міста у Тернополі запланували провести багато різних заходів — від дитячих 
розваг і мистецьких виставок до концертів.  

 

1053. На Співочому полі українськими піснями відзначили свято Незалежності 
[Текст] // Тернопіль вечірній. — 2012. — 29 серп. — С.3 : фотогр.  
Святковий концерт «Боже, Україну бережи!» відбувся на Співочому полі м. Тернополя з нагоди 
Дня Незалежності. 
 

1054. Надал С. Тернопільський празник [свято] святкуватимемо із розмахом 
[Текст] : [ інтерв’ю з мером Тернополя Сергієм Надалом] / спілкувалася 
С. Лінчевська // Вільне життя плюс. – 2012. – 22 серп. – С. 9. 
Голова Тернопільської міськради про підготовку міста до святкування. 

 

1055. Федірко, І. Тут моє коріння і душа моя. Тернополю — 472! [Текст] / 
І. Федірко ; фотогр. В. Бурми та М. Василюка // Вільне життя плюс. — 2012. — 
31 серп. — С. 8 : фотогр. кол. 
Про святкування Дня міста в Тернополі.  

 

1056. Чайківська, Я. На святі замку емоції вирували через край [Текст] // 
Тернопіль вечірній. — 2012. — 29 серп. — С.3 : фотогр.  
З нагоди Дня міста в Тернополі відбулося свято Тернопільського замку. 

 

1057. Юхно-Лучка, М. День Тернополя’2012 : святкові «родзинки» і новинки 
[Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 22 — 28 серп. — 
С. 8 : фотогр.  
Начальник управління культури і мистецтв міської ради Олександр Смик про програму 
святкування Дня Незалежності та Дня міста Тернополя. 
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Школа писанкарства «Намалюю писаночку» при «Молодій Просвіті» 
1058. Голояд, І. Секрети древнього мистецтва відкриває для усіх бажаючих 

школа писанкарства [Текст] / І. Голояд // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 
28 берез.—4 квіт. — С. 6 : фотогр. 
У Тернополі відкрилася традиційна школа писанкарства, метою якої є популяризація 
українського народного мистецтва. 
 

1059. Осадчук, Л. На Тернопільщині молоді просвітяни навчатимуть 
писанкарству [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2012. — 22 берез. — С. 6 : фотогр. 
Уже вчетверте молоді просвітяни відкриють на Тернопільщині школу писанкарства «Намалюю 
писаночку». 

 

1060. Шаплай, М. Школа писанкарства знову відчиняє двері [Текст] / 
М. Шаплай // Місто. — 2012. — 21 берез. — С. 2 : фотогр. 

 

1061. Шозда, О. З 22 березня по 8 квітня знову відчиняться двері школи 
писанкарства «Намалюю писаночку!» при «Молодій Просвіті» [Текст] / 
О. Шозда // Свобода. — 2012. — 21 берез. — С. 8 : фотогр. — (Передвеликодні 
мотиви). 
Протягом п’ятиденного курсу відвідувачі школи навчаться техніці розпису писанок, 
дізнаються про українські традиції святкування Великодня. 

 

Тернопільська алея зірок 
1062. Дмитрук, Г. Степан Галябарда сам відкрив свою зірку [Текст] / 

Г. Дмитрук // Вільне життя плюс. — 2012. — 31 серп. — С. 8 : фотогр. — (На 
алеї — поповнення). 
Тернопільська Алея зірок поповнилась іменами Михайла Форгеля та Степана Галябарди.  
 

1063. Нові імена на Алеї зірок [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2012. — 
29 серп. — С. 9 : фотогр.  
Алея зірок у Тернополі поповнилась іменами Михайла Форгеля та Степана Галябарди. 
 

1064. Оновили Алею зірок [Текст] // 20 хвилин. — 2012. — 28—29 серп. — С. [5].  
Тернопільську Алею зірок поповнили пам’ятні знаки поета-пісняра Степана Галябарди та 
театрознавця Михайла Форгеля.  
 

1065. Степан Галябарда і Михайло Форгель лягли на алею [Текст] // Місто. — 
2012. — 29 серп. — С. 2 : фотогр.  
Алею зірок у Тернополі поповнили відзнаки відомого театрознавця Михайла Форгеля та поета-
пісняра Степана Галябарди.  
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Островська, Л., 915  
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Портер Елеонор, 463  
Починок, В., 924 
Правдива, Д., 183 
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Хомишак, М., 909 
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Шот, М., 90, 303, 304, 360, 381—383, 

455, 456, 532, 648, 723, 751, 768, 786, 
813, 838, 967, 1050, 1051 

Шпак, Є., 371 
Штокало-Пархомчук, Я., 352, 871  
Шумила, Г., 930 
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Перелік переглянутих періодичних видань 
 

Аргументы и факты в Украине (м. Київ) 
Бережанське віче (м. Бережани 
Тернопільської обл.) 
Бібліосвіт (м. Київ) 
Бібліотечна планета (м. Київ) 
Бібліотечний форум України (м. Донецьк) 
Божий сіяч 
Високий замок (м Львів) 
Вільне життя (м. Тернопіль) 
Вільне слово (м. Козова) 
Вісник Книжкової палати (м. Київ) 
Вісник Надзбруччя (смт Гусятин) 
Вісник Національної академії наук 
України (м. Київ)  
Вісті Придністров’я (м. Монастириська 
Тернопільської обл.) 
Віче (м. Київ) 
Воля (м. Теребовля Тернопільської обл..) 
Газета по-українськи (м. Київ) 
Галицький вісник (м. Борщів 
Тернопільської обл.) 
Голос народу (м. Чортків Тернопільської 
обл.) 
Голос України (м. Київ) 
Гомін волі (смт Підволочиськ 
Тернопільської обл.) 
20 хвилин (м. Тернопіль) 
Демократична Україна (м. Київ) 
День (м. Київ) 
Дзеркало тижня (м. Київ) 
Діалог (м. Кременець) 
Домашня газета (м. Тернопіль) 
Земля Підгаєцька (м. Підгайці 
Тернопільської обл.) 
Експрес (м Львів) 
Київ вечірній (м. Київ) 
Комсомольская правда в Украине (м. Київ) 
Культура і життя (м. Київ) 
Літературна Україна (м. Київ) 
Літературний Тернопіль (м. Тернопіль) 

Мандрівець (м. Тернопіль) 
Медична академія (м. Тернопіль) 
Місто (м. Тернопіль) 
Молодь України (м. Київ) 
Музеї України (м. Київ) 
Нова ера (м. Тернопіль) 
Нова Тернопільська газета (м. Тернопіль) 
Номер один (м. Тернопіль) 
Образотворче мистецтво (м. Київ) 
Обрій ПІБ (м. Київ) 
Освіта України (м. Київ) 
Освітянин (м. Тернопіль) 
Персонал плюс (м. Київ) 
Подільське слово (м. Тернопіль) 
Рада (м. Тернопіль) 
RIA плюс (м. Тернопіль) 
Сегодня (м. Київ) 
Сільські вісті (м. Київ) 
Свобода (м. Тернопіль) 
Сегодня (м. Київ) 
Слово Просвіти (м. Київ) 
Соломія (м. Тернопіль) 
Соціальний захист (м. Київ) 
Тернопіль (м. Тернопіль) 
Тернопіль вечірній (м. Тернопіль) 
Тернопільська газета (м. Тернопіль) 
Тернопільський оглядач (м. Тернопіль) 
Тернопільські оголошення (м. Тернопіль) 
Україна і світ сьогодні (м. Київ) 
Україна молода (м. Київ) 
Українська газета (м. Київ) 
Українська культура (м. Київ) 
Українська музична газета (м. Київ) 
Українське слово (м. Київ) 
Урядовий кур’єр (м. Київ) 
Факты и комментарии (м. Київ) 
Четверта влада (м. Тернопіль) 
Шлях перемоги (м. Тернопіль) 
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