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Від укладача 
 

Бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини: 2014 рік» є дев’ятим із 
серії щорічних покажчиків «Культура Тернопільщини». 

Він складений на основі щотижневої «Інформації з питань культури та мистецтва 
(cторінками періодики)» за 2014 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. Від комітету з присудження обласних премій вітаємо номінантів! [Текст] // 
Свобода. — 2014. — 15 січ. — С. 4. — (Акценти). 
Присуджено обласні премії в галузі культури в дев’яти номінаціях. 
 

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

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

 

4. Садовська, Г. Обласні премії працівникам культури [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 19 груд. — С. 1 . — (Вітаємо!). 
Визначено лауреатів обласних премій у галузі культури за підсумками 2013 року.  
 

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

* * * 
6. Перебийніс, П. Журавлина пісня над Збручем [Текст] / П. Перебийніс // 

Літературна Україна. — 2014. — 24 лип. — С. 13 : фотогр. — (Від краю — до 
краю). 
Про Всеукраїнську літературно-мистецьку премію ім. братів Богдана і Левка Лепких. 
 

7. Претенденти на премію Лепких [Текст] / підгот. В. Томин // Свобода. — 
2014. — 15 січ. — С. 2. — (Пульс: новини краю).   
Визначено 12 кандидатур на отримання Всеукраїнської літературно-мистецької та 
громадсько-політичної премії ім. братів Богдана та Левка Лепких за 2013 рік.  
 

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

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

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

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

*** 

12. Вітаємо! [Текст] : Лауреати конкурсу «Людина року — 2013» // Наш 
день. — 2014. —10 січ. — С. 2. — (Теам тижня). 
Серед лауреатів конкурсу є й працівники культури.  
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13. Гадомська, Л. Визначили переможців конкурсу «Людина року — 2013» 
[Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2014. — 13 лют. — С. 4 : фотогр. 
— (Цікаво). 
Цього раку звання «Людина року — 2013» отримали 14 наших краян, серед яких 
є працівники культури.  

14. Кричківська, С. У замку вшанували «Людину року — 2013» [Текст] / 
С. Кричківська // Свобода. — 2014. — 12 лют. — С. 3 : фотогр. — (Престижна 
премія).   
Серед лауреатів премії — директор Тернопільської обласної експериментальної комплексної 
школи мистецтв ім. І. Ґерети, заслужений працівник культури України Остап Гайдукевич та 
голова обласного літературно-просвітницького товариства ім. Б. Лепкого Богдан Кусень. 

 

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

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

 

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

*** 

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

*** 

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

*** 

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

*** 

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

плюс. — 2014. — 14 листоп. — С. 1. — (Вшанування працівників культури). 
Про відзначення в Тернополі Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів 
народного мистецтва. 
 

Бібліотеки 
23. Вшанують жертв тоталітарних режимів [Текст] // Свобода. — 2014. — 1—

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

 

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

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

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

 

26. Бобрівець, М. Моя сім’я — моя фортеця? [Текст] / М. Бобрівець ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 2 : фотогр. — (Зустрічі). 
Про вечір запитань і відповідей «Ти у цьому світі не одна», приурочений до Дня родини, 
який пройшов у Тернопільській ОУНБ. 
 

27. Вандзеляк, Г. Бібліотека відкриває двері [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 19 верес. — С. 4. — (До Всеукраїнського дня бібліотек). 
Програма традиційної Декада відкритих дверей, яка проходитиме в Тернопільській ОУНБ. 

 

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

 

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

 

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

31. Віконська, І. Книгозбірня запрошує на зустрічі [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 19 верес. — С. 6. — (Бібліотека поруч). 
Про заходи в рамках Декади відкритих дверей, які пройдуть у Тернопільській ОУНБ. 
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32. Віконська, І. Шевченко у перекладах [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 5. — (Коротко). 
У відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ упродовж місяця діятиме 
виставка «Тарас Шевченко мовами народів світу». 
 

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

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

35. Вітенко, В. Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці — 75 
[Текст] / В. Вітенко // Соломія. —  2014. —  №4 (жовт. — груд.). — С. 2 : фотогр.  
 

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

37. Гапочка, О. Обговорили діяльність бібліотек [Текст] / О. Гапочка // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 6. — (Семінар). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся семінар директорів централізованих бібліотечних систем 
«Діяльність публічної бібліотеки: критерії оцінки». 
 

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

 

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

 

40. Демчишин, В. Презентували поетичну Шевченкіаду Тернопілля [Текст] / 
В. Демчишин // Тернопіль вечірній. — 2014. — 1 жовт. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Арт). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги «Отче наш, Тарасе всемогущий…». 
 

41. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2014. — 
Чис. 1. — С. 153—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [25 вересня в Тернопільській ОУНБ вшанували пам’ять 
письменниці, учительки, громадсько-політичної діячки Іванни Блажкевич]; 
[28 вересня в Тернопільській ОУНБ репрезентували книгу головного редактора 
журналу «Літературний Тернопіль» Богдана Мельничука «Приліт голуба»]. — 
С. 154 ;; [30 жовтня в Тернопільській ОУНБ репрезентовано книги Мар’яни 
Савки «Пора плодів і квітів», яку склали вірші нові та з попередніх збірок, 
і дебютну прозову Ірини Савки — «Осиний мед дикий»]. — С. 157 ; [24 листопада 
гостем Тернопільської ОУНБ був доктор філологічних наук, професор 
Дрогобицького педагогічного університету ім. І. Франка Михайло Шалата]. — 
С. 159.  
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42. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [5 грудня 
в читальній залі Тернопільської ОУНБ відкрито експозицію графічних робіт 
заслуженого художника України Є. Удіна «Костели Жешува»] — С.153 ; 
[11 грудня в Тернопільській ОУНБ пройшла репрезентація книги Г. Денеги 
«Політ метелика»] — С.153—154 ; [18 грудня в Тернопільській ОУНБ відбулися 
краєзнавчі читання, приурочені до 200-річчя від дня народження Великого 
Кобзаря] — С. 154 ; [5 лютого в Тернопільській ОУНБ репрезентували книгу 
Г. Шергея та А. Лукащука «Кордишів: минуле та сьогодення»] — С.156—157 ;  
[19 лютого в рамках святкування 30-річчя ТОО НСПУ в Тернопільській ОУНБ 
відбулася зустріч із тернопільськими письменниками] — С. 157 ; [26 лютого 
в Тернопільській ОУНБ пройшли шевченківські студії «Великому Кобзареві 
присвячується»] — C. 158. 

 

43. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — (Терно-
пілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [21 березня з нагоди Все-
світнього дня поезії  вТернопільській ОУНБ молоді поети читали свої твори]. — 
С. 155; [30 квітня в Тернопільській ОУНБ презентували збірку поезій кано-
нізованого Глави Римо-католицької церкви Івана-Павла ІІ «Святиня»] — С. 158.  

 

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

 

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

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

 

47. Журавлюк, В. Силою слабка, мудрістю шановна [Текст] / В. Журавлюк // 
Свобода. — 2014. — 29 серп. — С. 14. — (Усе про бджолу-трудівницю). 
Про виставку літератури про бджільництво, представлену у відділі сільськогосподарської 
літератури Тернопільської ОУНБ. 
 

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

49. Золотнюк, А. Мене завжди рятувало почуття гумору [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 6 : фотогр. — (Слово автора). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги Степана Гериліва «Заробітчанські 
дзвони: хроніка ностальгії». 
 

50. Золотнюк, А. «Поміж літерами давно не видно неба» [Текст] /А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 5. — (Поети і поезія). 
У Тернопільській ОУНБ відбулися літературні читання «І в серце врізалося слово…», 
приурочені Всеукраїнському дню поезії. 
 

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

52. Зубик, М. Тональність ностальгії на заробітчанській палітрі [Текст] / 
М. Зубик, Я. Мармаш // Свобода. — 2014. — 8 серп. — С. 4 : фотогр. — (Чужина 
не стане рідним домом). 
Про презентацію книги Степана Гериліва «Заробітчанські дзвони: хроніка ностальгії», яка 
відбулася в Тернопільській ОУНБ. 
 

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

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

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

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

 

57. Ковалькова, Т. На шлях кривавої борні за волю рідного народу [Текст] / 
Т. Ковалькова // Свобода. — 2014. — 15 серп. — С. 4. — (До 100-річчя УСС). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся літературно-музичний вечір, приурочений до 100-річчя із 
часу заснування легіону Українських січових стрільців. 
 

58. Ковалькова, Т. Об’єдналися для поступу [Текст] /Т. Ковалькова // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 5. — (Традиції). 
Про співпрацю Тернопільської ОУНБ з Тернопільським осередком Наукового товариства 
ім. Шевченка. 
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59. Костишин, Л. Читання в Україні: хто, що, для чого? [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 19 лют. — С. 7. — (Порушуємо проблему).  
Про причини низького інтересу українців до книжок, результати соціологічних досліджень 
та вирішення даної проблеми в бібліотеках. Ці питання коментують директор Тернопільської 
обласної бібліотеки для дітей Надія Новицька та завідувачка відділу міського абонементу 
Тернопільської ОУНБ Тетяна Ковалькова.   
 

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

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

 

62. Лугова, Н. Бібліотека: відкритий стіл ідей [Текст] / Н. Лугова // Голос 
народу. — 2014. — 1 серп. — С. 5. — (Майстер-клас). 
На базі Чортківської центральної бібліотеки відбувся зональний майстер-клас бібліографів 
центральних бібліотек на тему: «Бібліографічна продукція: вимоги щодо структурування та 
бібліографічного опису». У ньому взяли участь фахівці Тернопільської ОУНБ. 

 

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

  

64. Моліцька, Г. Життя, що стало книгою [Текст] / Г. Моліцька // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 7 лют. — С. 5 : фотогр. — (Подвижники культури).   
Про заслуженого працівника культури України Юліана Кройтора та його книги-спогади, які 
є  у фонді Тернопільської ОУНБ. 

 

65. Моліцька, Г. Про тих, хто присвятив своє життя мистецтву [Текст] / 
Г. Моліцька // Українська музична газета. — 2014. — № 2 (квіт. — черв.) — С. 7, 
9 : фотогр. — (Рецензуємо). 
Про книгу «Осяяні талантом Соломії», видану до 55-річчя із часу заснування 
Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької, з якою 
можна ознайомитися у Тернопільській ОУНБ .  
 

66. Моліцька, Г. Яскравий слід Василя Зуляка [Текст] / Г. Моліцька // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 7 берез. — С. 6 : фотогр. — (Родом із культури).  
Про книгу Юліана Кройтора «Василь Зуляк — людина і митець», яка  нещодавно побачила 
світ у тернопільському видавництві «Терно-граф». 

 

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

68. Музика, Т. Книги, осяяні світлом [Текст] / Т. Музика // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. 6. — (Бібліотека поруч). 
Тернопільська ОУНБ отримала в подарунок від українсько-американського фонду «Сейбр-
Світло» понад 130 примірників книг англійською мовою. 
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69. Музика, Т. Мови Сходу [Текст] / Т. Музика // Вільне життя плюс. — 
2014. — 21 лют. — С. 3. — (Бібліотечні новини).  
Про виставку «Вивчаємо мови Сходу», що діє у відділі літератури іноземними мовами 
Тернопільської ОУНБ. 
 

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

 

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

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

 

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

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

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

76. Проців, О. Бібліографічний опис електронних ресурсів [Текст] / О. Проців // 
Шкільний бібліотечно-інформаційний центр : щомісячний навчально-
практичний та бібліографічний журнал. — 2014. — № 3. — С. 10—18. 
 

77. Проців, О. Бібліотечна подія року [Текст] /О. Проців // Свобода. — 2014. — 
12 груд. — С. 4.— (На завершення номера). 
На конференції Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Бібліотека — територія 
єдності» Тернопільщину представляли: директор Тернопільської ОУНБ В. І. Вітенко, 
директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Л. С. Гук та завідувачка відділу 
інформації Тернопільської ОУНБ О. Я. Проців.  
 

78. Проців, О. Буккросинг, або Перетворимо світ на бібліотеку [Текст] / 
О. Проців // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр : щомісячний 
навчально-практичний та бібліографічний журнал. — 2014. — № 8. — С. 31—
39. — (Підтримка читання). 
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79. Проців, О. Книгозбірні на допомогу переселенцям [Текст] / О. Проців // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 24 жовт. — С. 8. — (На часі). 
У регіональному навчальному центрі Тернопільської ОУБ пройшов ряд семінарів на тему: 
«Бібліотеки як центр підтримки громади в умовах воєнної загрози: організація надання 
послуг». 
 

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

81. Проців, О. Створюємо бібліотечні подкасти [Текст] / О. Проців // Шкільний 
бібліотечно-інформаційний центр : щомісячний навчально-практичний та 
бібліографічний журнал. — 2014. — № 6. — С. 38—41.  
 

82. Проців, О. Створюємо буктрейлери [Текст] / О. Проців // Шкільний 
бібліотечно-інформаційний центр : щомісячний навчально-практичний та 
бібліографічний журнал. — 2014. — № 5. — С. 42—47.  
 

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

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

  

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

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

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

88. Тернополян безкоштовно вчать іноземних мов [Електронний ресурс] // 
20 хвилин. — Електрон. текст. дані. — [Т.], 2014. — Режим доступу: 
http://20minut.ua/Novyny-Ternopolya/Podii/ternopolyan-bezkoshtovno-vchat-
inozemnih-mov-10310344.html, вільний. — Назва з екрана. — Дата звернення: 
17.01.2014. — Мова укр. 
Безкоштовні курси французької, англійської та польської мов діють у Тернопільській ОУНБ.  
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89. Томчишин, Ю. У Тернополі з’явився клуб шанувальників книги [Текст] / 
Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 1—7 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Терно-
пілля). 
У Тернопільській ОУНБ заснували клуб шанувальників книги. 

 

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

91. Хміляр, Л. Говорити правду і підтримувати тих, хто стоїть за правду 
[Текст] / Л. Хміляр // Свобода. — 2014. — 5 лют. — С. 4. — (Церква — з народом).   
З ініціативи обласного осередку Української асоціації релігієзнавців у Тернопільській ОУНБ 
відбулася науково-практична конференція «Методологічні засади і наступність 
релігієзнавчих досліджень в Україні».   

 

92. Цимбровська, О. У боротьбі за державність [Текст] / О. Цимбровська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 3. — (УСС — 100 років). 
Про літературно-музичний вечір «Січові стрільці в боротьбі за державність», який відбувся 
в Тернопільській ОУНБ. 
 

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

94. Чубата, Д. Під знаком Шевченка та Небесної Сотні [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 верес. — С. 5. — (Обрії «Просвіти»). 
Згадується вечір запитань і відповідей «Ти в цьому світі не одна», приурочений до Дня 
родини, що пройшов у Тернопільській ОУНБ. 

 

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

 

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

97. Ярмарок бібліотечних інновацій — 2014 [Текст] // Воля. — 2014. — 
8 серп. — С. 4.  
У ярмарку взяли участь представники Тернопільської ОУНБ. 
 

Будівництво нового приміщення 
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 

98. Білий, І. Бібліотеку-довгобуд реанімують! [Текст] / І. Білий // Номер 
один. — 2014. — 12 листоп. — С. 3.  
Тернопільська обласна влада має намір завершити довгобуд нового приміщення 
Тернопільської ОУНБ. 
 

99. Про шкільні автобуси, дитячі садочки та долю довгобудів [Текст] : На 
запитання читачів газети «Свобода» відповідає голова Тернопільської обласної 
державної адміністрації Олег Сиротюк / підгот. В. Колісник // Свобода. — 
2014. — 30 серп. — 3 верес. — С. 6. — (Запитуйте — відповідаємо). 
Згадується довгобуд нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
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Тернопільська обласна бібліотека для молоді  

100. Віконська, І. Для наймолодших[Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2014. —  30 трав. — С. 6. — (Новини книгозбірні). 
У бібліотечно-ресурсному центрі «Вікно в Америку для майбутніх лідерів», що діє 
в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, відбулася офіційна церемонія відкриття 
мультимедійної кімнати «SmartKid». 
 

101. Віконська, І. Картини в книгозбірні [Текст]  / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 31 січ. — С. 3. — (Репрезентації).   
Виставка робіт заслуженого художника України Ярослава Омеляна діє в секторі мистецтва 
обласної бібліотеки для молоді.  
  

102. Віконська, І. Книги єднають! [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 6. — (Незабаром свято). 
Програма святкування Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській обласній бібліотеці 
для молоді. 
 

103. Вітенько, Т. Образотворча Шевченкіана [Текст] / Т. Вітенько // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 5. — (Очима юних). 
В обласній бібліотеці для молоді відбувся завершальний етап конкурсу образотворчих робіт 
«Намалюймо Шевченкове слово». 
 

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

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

106. Драч, І. Американська бібліотека — Замок [Текст]  / І. Драч // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 6.  
Працівник Тернопвільської ОБМ побувала на міжнародній бібліотечній конференції Next 
Library Conference, яка проходила в публічній бібліотеці ім. Гарольда Вашингтона 
в м. Чикаго (США). 
 

107. Драч, І. Англійська для дошкільнят [Текст] / І. Драч // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 
У центрі «Вікно в Америку для молоді для майбутніх лідерів» Тернопільської обласної 
бібліотеки відновлено заняття з англійської мови для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку. 
 

108. Золотнюк, А. Аптека для душі, книги-гіганти, танці… [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 6 : фотогр. — 
(Бібліоніч). 
У рамках Всеукраїнської акції «Книгою призначена зустріч» в обласній бібліотеці для молоді 
проведено бібліоніч. 
 

109. Золотнюк, А. Бібліотека можливостей [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 6 : фотогр. — (А що у вас?). 
Про ресурси, послуги й цікаві проекти Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 
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110. Золотнюк, А. Де вивчити мови? У книгозбірні [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 13 черв. — С. 2 : фотогр. — (Плани на літо). 
Про особливості роботи Тернопільської обласної бібліотеки для молоді в літній період. 
 

111. Золотнюк, А. Психолог-бібліотекар [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 24 жовт — С. 6 : фотогр. — (Книгозбірня поруч). 
Про психолога-бібліотекаря Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Катерину 
Іванчишин. 
 

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

 

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

 

114. Попович, Ж. Звідки постав Кордишів [Текст] / Ж. Попович // Номер 
один. — 2014. — 12 лют. — С. 12.  
Про документально-краєзнавчий нарис «Кордишів: минуле і сьогодення». Згадується також    
бібліографічний покажчик «Село Кордишів Шумського району», який підготували 
працівники Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 

 

115. Тишковець, М. Онлайн-конференція до Шевченкового ювілею [Текст] / 
М. Тишковець // Медична академія. — 2014. — 5 квіт. — С. 4.  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулась онлайн-конференція «Тарас 
Шевченко і Тернопільщина». 

 

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

 

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

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

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

119. Бобрівець, М. Про поета — через Інтернет [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 6. — (На часі). 
У рамках циклу шевченківських заходів «У кожній думці Кобзаря живе могутня Україна» 
працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей провели скайп-читання. 

 

120. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2013 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2014. — 
Чис. 1. — С. 153—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
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імена). — Зі змісту: [У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей до ювілею 
письменниці й журналістки Валентини Семеняк-Штангей підготували 
бібліографічну довідку «Світ її любові» ] — С. 158.  

 

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

 

122. Золотнюк, А. Пробуджує національну гідність [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей презентували книжку про основи бойового 
гопака. 
 

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

124. Новіцька, Н. Діти за безпечний світ [Текст] : [відеоміст між юнацтвом 
шкіл Тернополя і Чернігова в ОБД] / Н. Новіцька // Вільне життя. — 2014. — 
4 квітня. — С. 6. — (Бібліотечні новини). 
Про відео міст «Діти за безпечний світ» між учнями шкіл Тернополя і Чернігова, якій 
відбувся в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 
 

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

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

127. Пилипчук, У. Видання з добрих рук [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 6. — (Наші меценати). 
Тернопільська обласна бібліотека для дітей отримала в подарунок книги з приватної колекції 
сім’ ї Білоусів. 
 

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

 

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

 

130. Пилипчук, У. Зібралися ерудити [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6. — (Бібліотечні новини). 
Про фестиваль дитячого читання «Книгоманія», що відбувся в Тернопільській обласній 
бібліотеці для дітей. 
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131. Пилипчук, У. Канікули з бібліотекою [Текст] / У. Пилипчук // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 29 серп. — С. 6. — (А що у вас?). 
Про особливості роботи Тернопільської обласної бібліотеки для дітей під час шкільних 
канікул. 
 

132. Пилипчук, У. Книги з добрих рук [Текст] / У. Пилипчук // Свобода. — 
2014. — 1 серп. — С. 4 :фотогр. — (Дарувати радість читачам). 
Сім’я Білоусів подарувала Тернопільській обласній бібліотеці для дітей книги з власної 
колекції. 
 

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

  

134. Пилипчук, У. Тернополяни подарували книгам нове життя [Текст] / 
У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 8. — (Бібліотечні 
новини). 
Тернопільська обласна бібліотека для дітей отримала в подарунок книги від сім’ ї Марчуків. 
 

 

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

 

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

 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
137. Ангели захисників [Текст] // Культура і життя. — 2014. — 9 верес. — 

С. 14 : фотогр. кольор.  
На майстер-класах у бібліотеці-музеї національної іграшки діти виготовляли ляльки-мотанки 
та ангелів-охоронців. 

 

138. Антонів, Г. Ляльки-пуританки, ляльки-хуліганки… [Текст] : 20 та 
21 березня у Тернополі триватиме фестиваль ляльок, іграшкові учасники якого 
вже зібралися у Музеї національної іграшки / Г. Антонів ; фотогр. О. Прохорець // 
Високий замок. — 2014. — 18 берез. — С. 16 : фотогр. — (На останку). 
У бібліотеці-музеї національної іграшки відбудеться фестиваль ляльок. 
 

139. Бобрівець, М. І в книжок — свій конкурс краси! [Текст] / М. Бобрівець ; 
фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 12 берез. — С. 7 : фотогр. — 
(Враження). 
У Тернопільській центральній міській бібліотеці відбулася презентація артбуків, 
виготовлених в рамках проекту, приуроченого до 200-ліття від дня народження Тараса 
Шевченка. 
 

140. Бобрівець, М. Колекція з козацьким духом [Текст] / М. Бобрівець ; 
фотогр авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 22 серп. — С. 8 фотогр. кольор. — 
(Репрезентація). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих відкрили виставку старожитностей 
Василя Венгера. 

 



 18

141. Бобрівець, М. Читати ніколи не рано [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 3 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Свято у книгозбірні). 
У Тернополі вчетверте відбувся «Бібліофест», у рамках якого в Тернопільскій центральній 
міській бібліотеці для дітей відбулася зустріч із письменницею, перекладачем, заступником 
головного редактора «Видавництва Старого Лева» Катериною Міхаліциною. 
 

142. Бойчук, О. Італійські військовополонені написали книгу про Тернопіль 
[Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 14 трав. — С. [15] :фотогр. кольор. 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книги «Від Канн до 
Тернополя». 
 

143. Бойчук, О. Маленькі школярі вчилися робити писанки [Текст] / 
О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 16 квіт. — С. 8 : фотогр.  
Майстер-клас із писанкарства організували  в Тернопільській центральній міській бібліотеці 
для дітей. 

 

144. Бойчук, О. На фестивалі ляльок у Тернополі зустрілися іграшки зі всієї 
України [Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2014. —26 берез. — С. [15] : фотогр. 
У бібліотеці-музеї національної іграшки пройшов фестиваль ляльок. 
 

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

 

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

 

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

 

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

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

150. Вандзеляк, Г. «Від Канн до Тернополя» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 27 черв. — С. 10 : фотогр. — (Цікава зустріч). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» репрезентували книгу «Від Канн до 
Тернополя», написану італійськими полоненими —художником Мікеланджело Пергемом 
Джельмі та істориком Франческо Пьєро Баггіні. 
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151. Вандзеляк, Г. Вшанували творчість Левка Крупи [Текст] / Г.Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 14 лют. — С. 8. — (Вечір пам’яті).   
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся вечір пам’яті з нагоди 70-річчя від дня 
народження Левка Михайловича Крупи — письменника, журналіста, громадсько-
політичного діяча.  

 

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

 

153. Вандзеляк, Г. Звучали поезії про кохання… [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 29 жовт — С. 10 : фотогр. кольор. — (Мистецька акція). 
У рамках фестивалю «Бібліофест — 2014» творчі жінки з «Союзу українців» разом із 
працівниками бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» провели перше засідання 
літературно-мистецького клубу «Прем’єра». 
 

154. Вандзеляк, Г. Христинина «Казка про Майдан» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 5 груд. — С. 4 : фотогр. — (З дитинства — у дорослість?). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» презентували книгу Христини Лукащук «Казка 
про Майдан». 
 

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

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

 

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

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

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

 

160. Гадомська, Л. Бібліотекарі Тернополя [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль 
вечірній. — 2014. — 26 листоп. — С. 2. 
Працівники Тернопільської міської центральної бібліотечної системи долучилися до 
благодійної акції й організували подарунки до Дня Святого Миколая для бійців, які служать 
зоні АТО. 
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161. Гарасимів, З. У Тернополі відкрили виставку дівчинки, яка сім років 
боролася з раком [Текст] / З. Гарасимів // Номер один. — 2014. — 19 берез. — 
С. 12 : фотогр. — (Думки вголос). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих діє виставка робіт художниці 
Ірини Муляр. 

 

162. Гопаска, О. Тернопільський «сірникар» отримав звання майстра [Текст] / 
О. Гопаска // Свобода. — 2014. — 29 січ. — С. 10 : фотогр. — (Талановита 
молодь).  
Мар’ян Вархолік отримав звання майстра народних художніх промислів об’ємного 
моделювання. Виставка його робіт діє в у Тернопільській міській бібліотеці № 3 для дітей. 
  

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

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

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

 

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

 

167. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [21 березня 
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в Тернопільській бібліотеці № 8 для дорослих відбулася зустріч із поетесою 
й громадською діячкою Дарією Чубатою] — С. 155. 
 

168. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [20—21 березня 
в бібліотеці-музеї національної іграшки пройшов Всеукраїнський фестиваль 
ляльок] — С.155.  
 

 

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

170. Деркач, З. Ляльки-обереги від снайперських куль [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2014. — 6 серп. — С. 10 : фотогр. кольор. — (Дитяча любов). 
У бібліотеці-музеї національної іграшки діти робили ангеликів, ляльки-мотанки та листівки, 
щоб відправити їх бійцям на Схід. 
 

171. Закидальська, Г. Виставка, яка відтворює національний дух українців 
[Текст] / Г. Закидальська // Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 4 : 
фотогр. кольор. — (Арт). 
В етноцентрі Тернопільської бібліотеки № 4 для дорослих діє виставка робіт художника 
Миколи Шевчука «У нашім раї на землі». 
 

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

 

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

 

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

175. Золотнюк, А. Корисне та цікаве літо [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (А що у вас?). 
Про роботу бібліотеки-музею національної іграшки в літній час. 
 

176. Золотнюк, А. Небесна Сотня мчить у небо [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 25 квіт. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Слово 
митця). 
Про зустріч із художником Ю. Чумаком, що відбулася в Тернопільській міській бібліотеці 
№ 3 для дітей. 
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177. Золотнюк, А. Скидання історичних кумирів [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 6. — (Інший погляд). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книги Романа 
Млиновецького «Нариси з історії визвольних змагань 1917—1918 років». 
 

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

 

179. Іванчук, В. Екскурсія для юних науковців [Текст] / В. Іванчук // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 7 трав. — С. 4. — (Враження). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих експонується виставка «Старовинна 
ікона як оберіг роду». 

 

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

 

181. Левицька, Л. Книгозбірні прагнуть розвивати творчість [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2014. — 17 лип. — С. 9. — (Новини). 
Про три бібліотеки-музеї, які діють у Тернополі. 
 

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

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

184. Лівінський, О. У бібліотеці № 4 «блукають» привиди старих замків  
[Текст] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2014. — 26 лют. — С. 12. — 
(Наше місто). 
Ольга Колос, голова громадської організації «Рідний край», подарувала бібліотеці десять 
примірників книги Василя Бурми «Привиди старих замків». 
 

185. Лівінський, О. У Тернопільській книгозбірні №4 створили Артбук 
[Текст] / О. Лівінський  // Тернопіль вечірній. — 2014. — 13 лют. — С. 4 : 
фотогр. — (Цікаво).  
Працівники Тернопільської міської бібліотеки № 4 для дорослих створили оригінальний 
артбук «На струнах Кобзаревої душі», приурочений до 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка.  
 

186. Луків, Н. Генія увіковічили в артбуках [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2014. — 7 берез. — С. 3. 
У Тернопільській центральній міській бібліотеці відбулася виставка артбуків, присвячених 
Великому Кобзареві. 
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187. Луків, Н. «Я вірила в прекрасне» — художниця, яка 7 років боролася 
з раком [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2014. — 19 берез. — С. 10 : фотогр. — 
(Світла пам’ять). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих діє виставка картин тернополянки 
Ірини Муляр  «Я вірила в прекрасне…». 
 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

197. Пшоняк, І. У світі поетичного слова Марії Чумарної [Текст] / І. Пшоняк ; 
фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2014. — 24 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Наше 
місто). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася зустріч «У світі поетичного слова 
Марії Чумарної». 
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198. Роздобудько, Г. Поезія — це завжди неповторність [Текст] / 
Г. Роздобудько // Вільне життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 5 : фотогр.— 
(Дійство). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 8 для дорослих відбулася творча зустріч поетеси 
Дарії Чубатої з восьмикласниками загальноосвітньої школи № 19. 

 

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

 

200. Сиротюк, Ю. Вчитимуть англійської [Текст] / Ю. Сиротюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 8. — (Не прогавте!). 
У бібліотеці-музеї національної іграшки діятимуть курси англійської мови для читачів віком 
від 7 до 16 років. 
 

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

 

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

203. Томчишин, Ю. Вперше у Тернополі — ляльковий фестиваль [Текст] / 
Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 26 берез. — 1 квіт. — С. 8 : фотогр. — 
(Захоплення). 
З нагоди Міжнародного свята лялькаря в Тернополі вперше відбувся фестиваль ляльок. Його 
провели в бібліотеці-музеї національної іграшки. 
 

204. Томчишин, Ю. Мандрівка у світ дитинства [Текст] / Ю. Томчишин // 
Наш день. — 2014. — 5 лют. — С. 20 : фотогр. — (Дозвілля). 
Близько сотні оригінальних іграшок знаходяться в бібліотеці-музеї національної іграшки.  

 

205. Чайківська, Я. «Бібліофест — 2014» мав патріотичне спрямування 
[Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2014. — 1 жовт. — С. [1] : 
фотогр. кольор. 
У Тернополі пройшовбібліотечний фестиваль «Бібліофест. Українська героїка», у якому 
взяли участь усі книгозбірні міста. 
 

206. Чубата, Д. Мистецький світ Миколи Шевчука [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 8 : фотогр. — (Вернісаж). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих діє персональна виставка 
фігуративно-орнаментального живопису фольклорного спрямування Миколи Шевчука 
«У нашім раї на землі…». 
 

207. Чубата, Д. Поєднані піснею [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 
2014. — 5 лют. — С. 6 : фотогр. — (Захоплення).  
Про композитора, лауреата всеукраїнських конкурсів Олега Зозулю та бібліотекаря 
і співачку Євгенію Шевчук, які працюють у Тернопільському вищому професійному 
училищі № 4 ім. М. Паращука.  
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208. Швець, Ю. Іванна Блажкевич викликає інтерес і сьогодні [Текст] / 
Ю. Швець // Вільне життя плюс. — 2014. — 21 лют. — С. 3 : фотогр. — (Зустріч 
для школярів).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» пройшов урок-знайомство із життям 
і творчістю Іванни Блажкевич для учнів Тернопільської загальноосвітньої школи № 5.  

 

209. Шибистий, О. Незвичайну виставку експонують у бібліотеці № 5 [Текст] / 
О. Шибистий // Тернопіль віечірній. — 2014. — 24 груд. — С. 10: фотогр. кольор.  
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих розгорнуто виставку робіт 
тернополянина Євгена Матвійчука, присвячену подіям Другої світової війни. 
 

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

 

211. Шот, М. Сповідь у дзвонах і шаблях [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2014. — 5 верес. — С. 9 : фотогр. — (Культура). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих пройшли фольк-історичні мандри за 
матеріалами зібрання колекціонера Василя Венгера. 

 

212. Шот, М. У компанії з равликом — добрий тарган Едик [Текст] : 
У Тернополі відбувся перший фестиваль-конкурс ляльок / М. Шот ; фотогр. авт. 
// Урядовий кур’єр. — 2014. — 5 квіт. — С. 20 : фотогр. — (Музейний простір). 
Фестиваль відбувся в бібліотеці-музеї національної іграшки. 

 

213. Штангей, В. Надихають на творчий настрій [Текст] / В. Штангей // 
Свобода. — 2014. — 27 черв. — С. 10 : фотогр. — (У бібліотеці — дні мистецтва). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих проходять Дні мистецтва. Серед 
багатьох заходів — презентації фоторобіт письменниці Валенитини Семеняк, колекції 
виробів із сірників Мар’яна Вархоліка, картин молодої художниці Анастасії Ручкіної. 
 

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

 

Інші бібліотеки області 
Бережанська ЦБС 

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

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

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

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

  

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

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

 

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

5 
 

Бучацька ЦБС 
222. Савчук, Г. Молодь прагне змін [Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 2014. — 

4 лип. — С. 2. — (Круглий стіл). 
У Бучацькій центральній бібліотеці відбувся круглий стіл на тему: «Молодь і Конституція: 
потреба гарантій. Час змін». 
 

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

 

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

Гусятинська ЦБС 
224. [«Вікімедія України» спільно з програмою «Бібліоміст» оголосили 

переможців конкурсу «WikiDay». У номінації «Найкраща Wiki- стаття» кращими 
визнані роботи мешканців Гусятинщини Оксани Балагути та Руслани Савки] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 23 лип. — С. [1]. — 
(З потоку новин). 

 

225. [Гусятинська центральна бібліотека взяла участь у конкурсі «WikiDey»] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 черв. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 
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226. [Директор Гусятинської ЦБС Марія Фаберська за підтримки відділу 
культури і туризму райдержадміністрації організувала акцію «Подаруй солдату 
Миколая»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 
5 груд. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

227. Ділай, О. Копичинські бібліотекарі серед переможців «WikiDey» [Текст] / 
О. Ділай // Свобода. — 2014. — 8 серп. — С. 4. — (На завершення номера). 
Про роботу Копичинецької міської бібліотеки для дітей та перемогу в конкурсі «WikiDey». 
 

228. Ділай, О. Користуємось інтернетом на повну [Текст] / О. Ділай // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 8. — (Знай наших!).  
Про діяльність Копичинецької міської бібліотеки для дітей у рамках проекту «Глобальні 
бібліотеки «Бібліоміст — Україна». 

 

229. Костишин, Л. Бібліотека — це не тільки книги [Текст] / Л. Костишин ; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 5 берез. — С. 9 : фотогр. — 
(Цікаве знайомство).  
Про Копичинецьку міську бібліотеку для дорослих. 

 

230. Костишин, Л. Зостаньте мі здрави! [Текст] / Л. Костишин ; фотогр. 
В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 
З нагоди 20-річчя із часу заснування Копичинського міського осередку Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина» у міській бібліотеці для дітей відбулася зустріч із головою 
організації Іваном Пласконем та його побратимами. 

 

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

 

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

 

233. Стець, Г. «Я гордий тим, що я такого роду» [Текст] : саме під такою 
назвою в Копичинецькій міській бібліотеці для дорослих відбулася зустріч 
з поетом-піснярем Іваном Кушнірем / Г. Стець // Вісник Надзбруччя. — 2014. — 
5 груд. — С. 3. — (Творча зустріч).  
 

234. Стець, Г.  «Я гордий тим, що я такого роду [Текст] / Г. Стець // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 21 листоп. — С. 6. — (А що у вас?).  
Про творчу зустріч із поетом Іваном Кушнірем, яка відбулася у Копичинецькій міській 
бібліотеці для дорослих. 

 
 

Заліщицька ЦБС 
235. Головацька, В. Вічні скарби духу та культури [Текст]  / В. Головацька // 

Колос. — 2014. — 25 лип. — С. 6. — (Моє село — для мене ти єдине).  
Про краєзнавчу подорож культурними та історичними пам’ятками села, яку провели  
у Лисівецькій бібліотеці-філії. 
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236. Довгошия, П. Наш внесок у загальну скарбничку [Текст] / П. Довгошия // 
Слово Просвіти. — 2014. —20—26 берез. — С. 12 : фотогр. — («Просвіта» 
сьогодні). 
З історії борщівської «Просвіти» та про презентацію чорної борщівської сорочки й книги 
Петра Довгошиї «Увійти в таємниці духа»,, що відбулася в Заліщицькій центральній 
бібліотеці. 
 

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

 

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

239. Тракало, О. Гріє душу рідне село [Текст] / О. Трокало // Свобода. — 
2014. — 12 верес. — С. 3 : фотогр. — (Про нашого земляка). 
Про видатного поета, уродженця Заліщанщини Івана Стронського розповідає директор 
Заліщицької ЦБС Ольга Тракало. 
 

240. Тракало, О. Гріє душу рідне село [Текст] / О. Тракало // Колос. — 2014. — 
22 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Літературна світлиця).  
Про видатного поета, уродженця с. Виноградного Заліщицького р-ну Івана Стронського. 
 

241. Тракало, О. Дорога до храму душі [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 
2014. — 26 верес. — С. [1]. — (Книжкові новинки — бібліотекарям). 
Громадська організація «Міжнародна освітньо-культурна асоціація» подарувала бібліотекам 
Заліщицької ЦБС 336 книг. 

 

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

 

243. Тракало, О. Життя — з піснею [Текст] / О. Тракало // Колос. — 2014. — 
6 черв. — С. 3 : фотогр. — (З нагоди 105-річчя від дня народження 
Я. Смеречанського).  
У Заліщицькій центральній бібліотеці відбулася мистецька година-спогад, присвячена 105-й 
річниці від дня народження композитора, диригента, громадського діяча, члена Національної 
ліги українських композиторів Ярослава Смеречанського 
  

244. Тракало, О. Життя із піснею Наддністрянського маестро [Текст] / 
О. Тракало // Свобода. — 2014. — 4 лип. — С. 4. — (Мистецький спогад). 
У Заліщицькій центральній бібліотеці відбувся мистецький захід, присвячений 105-річчю від 
дня народження Ярослава Смеречанського — композитора, диригента, засновника музичної 
школи в Заліщиках. 

 

245. Тракало, О. Заповітна мрія Романа Фестриги [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2014. — 20 черв. — С. 4 : фотогр. — (Окрилений словом Шевченка). 
Про Романа Фестригу — учасника клубу творчої молоді, що діє в Заліщицькій районній 
бібліотеці. 
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246. Тракало, О. Наша духовна святиня [Текст] / О. Тракало // Колос. — 
2014. — 12 груд. — С. 3 : фотогр. — (Культура).  
До 150-ліття храму Покрови Пресвятої Богородиці у Заліщицькій центральній  бібліотеці 
підготували книжкову виставку. 

 

247. Тракало, О. Нові надходження книг [Текст] / О. Тракало // Колос. — 
2014. — 10 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Книжкова полиця).  
Міжнародна громадська організація «Міжнародна освітньо-культурна асоціація» під час 
Всеукраїнської мистецько-просвітницької акції «Дорога до храму душі» предала книги до 
бібліотек Заліщицької ЦБС.  
 

248. Тракало, О. Пишається Виноградне своїм сином [Текст] / О. Тракало // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 верес. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало розповідає про талановитого поета, уродженця 
Заліщанщини Івана Стронського. 
 

249. Тракало, О. Пом'янули молитвою односельчан [Текст] / О. Тракало // 
Колос. — 2014. — 17 січ. — С. 3 : фотогр.  
У с. Лисівцях Заліщицького району з ініціативи завідувачкисільської бібліотекои-філіалу 
Віри Головацької пройшов реквієму пам`яті, присвячений 105-річниці від дня народження 
о. Петра Пастуха та його родини.  

Збаразька ЦБС 
250. Сиско, І. У Збаражі відбулися заходи з нагоди 70-річчя депортації 

українців [Текст] / І. Сиско // Народне слово. — 2014. — 19 верес. — С. 1, 4 : 
фотогр. кол.  
Про духовно-мистецьке дійство «Болить душа за рідним краєм», присвячене 70-річчю від 
початку примусового виселення українців з території Польщі, яке відбулося в Збаразькій 
центральній бібліотеці. 
 

Зборівська ЦБС 
251. Базан, Г. Майбутнє за тими, хто береже національне коріння [Текст] / 

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

 

252. Базан, Г. Славетний рід Дольницьких [Текст] / Г. Базан // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 6. — (Бібліотеці в дарунок). 
Цінний дарунок — видання «Літопис роду Дольницьких», автором якого є доктор медичних 
наук, професор Олег Дольницький, — отримала Залозецька бібліотека від мешканки селища 
Ірини Дережинець. 

 

253. Зимненко, А. Бібліоновини [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 4 лип. — С. 2. — (Одним абзацом). 
У Зборівській центральній бібліотеці для дітей відбувся районний семінар на тему: «Роль 
і місце бібліотеки в умовах становлення громадянського суспільства». У його роботі взяли 
участь заступник директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Чайківська 
й завідувачка читального залу Леся Федчина. 
 

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

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

256. [У Козівській центральній бібліотеці діє виставка книг «Шляхи 
української державності: Декларація про державний суверенітет України»] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. [1]. — 
(З потоку новин). 

 

Кременецька ЦБС 
257. Золотнюк, А. Книжковий дух Словацького [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 21 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Бібліотека поруч).  
Про Кременецьку центральну бібліотеку ім. Ю. Словацького. 
 

258. Циганюк, М. «За тебе, Україно…»: книга вчить бути патріотом [Текст] / 
М. Циганюк // Нова тернопільська газета. — 2014. — 23—29 лип. — С. 14 : 
фотогр. — (Kultura). 
У Кременецькій центральній бібліотеці ім. Ю. Словацького презентували книгу Петра 
Мазура та Олександра Ільїна «За тебе, Україно…». 
 

Лановецька ЦБС 
259. За сприяння партії «Батьківщина» двотомник про Романа Шухевича 

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

 

260. Оревчук, Л. «Наш день» Мирослава Коломійчука [Текст] : 
Фотохудожник із Лановеччини відтворив обличчя рідного краю / Л. Оревчук // 
Наш день. — 2014. — 2—8 лип. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Соціум). 
У Лановецькій центральній бібліотеці діє виставка світлин Мирослава Коломійчука «Наш 
день» . 
 

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

 

262. [Святом «Україна свята і єдина» відзначили День незалежності України 
в Лановецькій центральній бібліотеці] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 29 серп. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

263. [У Лановецькій центральній бібліотеці відбулася мистецька година, 
присвячена 160-річчю від дня народження актриси Марії Заньковецької] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 серп. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 

 

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

за тобою, рідний краю», присвячена роковинам виселення українців з території 
Польщі] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 
19 верес. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

266. [У Підгаєцькій центральній бібліотеці відбулася репрезентація книги 
В. Павліса «У пошуках Галичини»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 верес. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

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

 

268. [У Підгаєцькій центральній бібліотеці діє книжкова виставка-
обговорення «Дихає природа нашими гріхами»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

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

 

Теребовлянська ЦБС 

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

 

271. Іванчук, В. Теребовля очима дітей [Текст] / В. Іванчук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 25 квіт. — С. 6. — (На книжкову полицю). 
У Теребовлянській центральній бібліотеці для дітей відбулася зустріч з автором ідеї книжки 
«Теребовля — світмого дитинства» Л. Немирою-Колісник і юними художниками, 
літераторами та журналістами, які брали участь у її створенні. 

  
 

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

 

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

274. [У Теребовлянській центральній бібліотеці презентували Всеукраїнську 
мандрівну виставку картин] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 1 серп. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Тернопільська ЦБС 
275. Юрса, Г. Слово генія — невмируще [Текст] / Г. Юрса //  Вільне життя 

плюс. — 2014. —  23 трав. — С. 5 : фотогр. — (Міжбібліотечний квест). 
У бібліотеці с. Плотичі відбувся міжбібліотечний квест «Невмируще слово генія Шевченка», 
ініційований Тернопільською обласною бібліотекою для молоді та центральною бібліотекою 
Тернопільського району. 
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Чортківська ЦБС 

276. Вандзеляк, Г. Поезія, обрамлена війною… [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 22 серп. — С. 4. — (Літературні зустрічі).  
У Чортківській центральній бібліотеці відбулася літературна зустріч письменників 
з Хмельниччини, Івано-Франківщини та Тернопільщини під назвою «Поезія, обрамлена 
війною». 

 

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

 

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

 

279. Дзісяк, Я. Поезія, обрамлена війною [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 6. — (А що у вас?). 
У Чортківській центральній бібліотеці відбулася міжобласна літературна зустріч під назвою 
«Поезія, обрамлена війною». 

 

280. Островський, Р. Із пекла чортківського гетто [Текст] / Р. Островський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації). 
Про репрезентацію книги Лоли Рейн Кауфман «Схована дівчинка. Правдива історія 
Голокосту», що відбулася в Чортківській центральній бібліотеці. 

 

Шумська ЦБС 

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

 

Інші бібліотеки 

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

 

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

Музеї, заповідники  

284. Мечик, І. Музеї — скарбниця краю [Текст]  / І. Мечик // Свобода. — 
2014. — 17 січ. —  С. 8. — (На книжкові полиці).  
Незабаром побачить світ збірник праць музеї Тернопільщини, підготовлений членами 
Тернопільського осередку Наукового товариства імю Шевчека.  
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Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
285. Бачинський, Я. Нам треба голосу Тараса [Текст] / Я. Бачинський ; 

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

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

 

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

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

289. Брик, А. Живі листи: тернополянин зібрав колекцію конвертів і марок 
про Майдан [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 30 лип. — 5 серп. — С. 3 : 
фотогр. кольор. — (Люди). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка конвертів, марок, листівок, 
які відображають революцію Гідності, з колекції тернополянина Юрія Заблоцького. 
 

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

 

291. Бурлаку, Н. Від пишності до практичності [Текст] / Н. Бурлаку // RIA 
плюс. — 2014. — 6 серп. — С. 19 : фотогр. — (Ретро). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонуються оригінальні зразки та 
макети військового спорядження різних історичних періодів. 

 

292. Вандзеляк, Г. Ганна і її цінності [Текст] / Г. Вандзеляк ; фотогр. авт. // 
Свобода. — 2014. —  21 трав. — С. 10 : фотогр. — (Духовні обереги). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація неординарної 
виставки Ганни Костів-Гуски, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 
 

293. Віконська, І. Тарасове слово віще мені дзвенить із «Кобзаря» [Текст] / 
І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. 6 : фотогр. — 
(Зустрічі). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонується виставка Ганни Костів-
Гуски «Шевченко в моєму житті». 
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294. Гайда, М. «Шевченківський словник» — в українській літературі 
[Текст] / М. Гайда // Вільне життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 5. — (Наш 
пророк). 
Про шевченкіану, яка зберігається в бібліотеці Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею. 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

302. Завтур, Н. Якими ми були? [Текст] / Н. Завтур // Вільне життя плюс. — 
2014. — 3 жовт. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Виставка). 
Про виставку світлин Альфреда Сількевича «Такими ми були», що діє в Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї. 
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303. «Зима, що нас змінила» — таку назву дав експозиції поштових мініатюр 
громадський діяч, філателіст Юрко Заблоцький [Текст] // Свобода. — 2014. — 
25 лип. — С. 2 : фотогр. — (Майдан очима філателістів). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито філателістичну виставку «Зима, 
що нас змінила». ЇЇ автор —  Юрко Заблоцький. 

 

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

305. Золотнюк А. І прадідівські візерунки, і янгол з гітарою / Анна Золотнюк // 
Віл. життя плюс. — 2014. — 11 квіт. 
Про виставку робіт майстрині-писанкарки Ірини Харатін  у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї. 

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

 

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

 

308. Золотнюк, А. Скульптури на світлописах [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Музейні скарби). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї оновили виставку робіт Іоана Георга 
Пінзеля. 
 

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

 

310. Золотнюк, А. Феномен подільської народної ікони [Текст] / А. Золотнюк ; 
фотогр. авт. // Домашня газета. — 2014. — 3 лип. — С. 8 : фотогр. — (Наше 
дозвілля). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї функціонує виставка ікон із приватної 
колекції хмельничанина Олександра Чернова. 

 

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

 

312. Золотнюк, А. Шедеври іконописців [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 2 лип. — С. 5 : фотогр. — (Сакральне мистецтво). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка народних ікон Поділля, 
представлена колекціонером із Хмельницького Олександром Черновим. 
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313. Клим'юк, М. Минуле, історія, душа, серце наших предків [Текст] / 
М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2014. — 14 листоп. — С. 6. — (Щойно 
з друку).  
Про збірник «Музеї Тернопільщини», підготовлений Тернопільським осередком Наукового 
товариства ім. Шевченка й присвячений 140-річчю з часу його заснування та 100-літньому 
ювілею Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

 

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

315. Костюк, С. Відлуння Майдану [Текст] / С. Костюк // Свобода. — 2014. — 
22 серп. — С. 4. — (В один абзац). 
Тернопільський обласний краєзнавчий музеї отримав у подарунок картину Юрія Чумака 
«Небесна сотня». 

 

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

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

318. Костюк, С. [Шевченкіана Удіна поповнила тематичну збірку обласного 
краєзнавчого музею] [Текст] / С. Костюк // Свобода. — 2014. — 22 серп. — 
С. 4. — (В один абзац). 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей отримав у подарунок роботи заслуженого 
художника України Євгена Удіна. 
 

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

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

 

321. Кузишин, І. Писанкове розмаїття [Текст] / І. Кузишин // Свобода. — 
2014. — 4 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Готуємось до Великодня). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє персональна виставка робіт майстра 
художнього писанкарства І. Харатін «Писанкове розмаїття». 

 

322. Левенець, Л. Крізь тюрми — до волі [Текст] / Л. Левенець // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 8. — (Забути не можна). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито фотодокументальну виставку 
«Крізь тюрми — до волі», присвячену 25-річниці із часу створення Спілки політв’язнів 
і репресованих. 
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323. Левицька, Л. Вшанують січових стрільців [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2014. — 1 листоп. — С. 8. — (Новини). 
У Державному архіві Тернопільської області та Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї відкрили виставки, присвячені річниці утворення Західно-Української народної 
республіки. 

 

324. Левицька, Л. Народна ікона лікує душу й серце [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2014. — 3 лип. — С. 11 : фотогр. — (Новини). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонуються ікони з приватної колекції 
хмельничанина Олександра Чернова. 

 

325. Левицька, Л. Які дороги привели Миколу Шевченка на Тернопільщину? 
[Текст] / Л. Левицька ; фотогр. авт. // Голос України. — 2014. — 4 квіт. — С. 19 : 
фотогр. — (З Кобзарем у серці). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку, присвячену 200-річчю 
від дня народження Кобзаря, на якій представлено картину його правнука М. Шевченка 
«Український хутір біля Дніпра». 

 

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

 

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

 

328. Луків, Н. «Христові обручниці» від Богдана Головина [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2014. — 28 берез. — С. 8 : фотогр. — (Щойно з друку). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї  другу частину своєї книги «Христові 
обручниці» репрезентував письменник, публіцист, педагог, громадський діяч 
Богдан Головин. 
 

329. Маємо 175 пам’ятників Шевченку! [Текст] : Репрезентували альманах 
«У камені, бронзі, граніті» // Нова Тернопільська газета. — 2014. — 26 берез. — 
1 квіт. — С. 9 : фотогр.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї репрезентували ілюстрований альманах 
«У камені, бронзі, граніті», присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 
 

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

 

331. Персональна виставка живопису «Кольорові фантазії» Людмили 
Христинич-Папаянідіс [Текст] // 20 хвилин. — 2014. — 28 трав. — С. 16 : фотогр. 
кольор. — (Новини компаній). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка живопису Людмили 
Христинич-Папаянідіс «Кольорові фантазії» . 
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332. Попович, Ж. Терниста доля Ярослави Музики [Текст] / Ж. Попович // 
Номер один. — 2014. — 15  січ. — С. 3 : фотогр. — (Новини). 
В обласному краєзнавчому музеї діє виставка робіт художниці Ярослави Музики, 
приурочена до 120-річчя від дня народження мисткині.  
 

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

334. Пропагуймо пам’ятки Тернопілля [Текст] // Свобода. — 2014. — 
26 верес. — С. [1]. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї розгорнуть для художню фотовиставку 
«Пам’ятки рідного краю». 
 

335. Пшоняк, І. «Українській нації призначено вижити» [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 2. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки Петра 
Твардовського «Українській нації призначено вижити». 
 

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

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

 

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

 

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

 

340. Стецько, В. Збудуймо храм у душі своїй [Текст] / В. Стецько // Свобода. — 
2014. — 12 верес. — С. 4. — (Мистецька палітра). 
Працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею втілюють науково-дослідний та 
мистецький проект «Національний іконостас духовності». 

 

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

342. Чайківська, Я. Тернополяни вишивали шевченківський рушник [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2014. — 13 лют. — С. 4. — (Цікаво). 
В обласному краєзнавчому музеї тернополяни вишивали «Рушник Великому Тарасу». 
У Всеукраїнській культурно-мистецькій акції взяли участь понад 40 вишивальників. 
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343. Чеканова, Н. Музейні раритети [Текст] / Н. Чеканова // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 5. — (Рік нашого Пророка). 
Про шевченкіану Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

 

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

 

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

346. Шот, М. Образно, портретно, емоційно [Текст] / М. Шот ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 7 берез. — С. 4 : фотогр. — (Виставки). 
Про виставку шевченкіани, що функціонує в Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї. 
 

347. Шот, М. Шанувальники мистецтва побачили «За байраком байрак» 
[Текст] : Масштабна виставка в Тернопільському обласному краєзнавчому зузеї 
висвітлює життя та творчість Кобзаря / М. Шот ; фотогр.авт. // Урядовий 
кур’єр. — 2014. — 6 берез. — С. 10 : фотогр. — (Шевченкіана). 
 

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

 

349. Шумська, В. «Ім’я його чується в шумі потоку» [Текст] : До 205-ї річниці 
від дня народження поета і драматурга, романтика і філософа Юліуша 
Словацького / В. Шумська, О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 
12 верес. — С. 6. — (Славетні земляки). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку, приурочену до 205-ї 
річниці від дня народження поета. 
 

350. Шумська, В. «Шовком шила, шовком шила, золотом рубила та для того 
козаченька, що вірно любила» [Текст] : (З історії української сорочки-
вишиванки) / В. Шумська // Вільне життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 3 : 
фотогр. — (З народних джерел). 
Старший науковий співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра 
Шумська розповідає про особливості традицій вишивання в Тернопільській області. 
 

351. Юхно-Лучка, М. Не щастить Шевченку з ювілеями… [Текст] : 1914-ий — 
Перша світова, 2014-ий — ? / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 
2014. — 9—18 берез. — С. 14 : фотогр. — (Kultura). 
Про виставку шевченкіани, що функціонує в Тернопільському обласному краєзнавчому 
музеї. 
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352. Юхно-Лучка, М. «Рушник великому Тарасові»  з тернопільськими 
стібками [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2014. — 12—
18 лют. — С. 10 : фотогр. — (Kultura). 
Тернопільщина долучилася до Всеукраїнської мистецької акції «Рушник Великому 
Тарасові». У залі обласного краєзнавчого музею рушник вишивали не тільки місцеві майстри 
а й усі бажаючі.  
 

Тернопільський історико-меморіальний музей  
політичних в’язнів та репресованих 

353. .Бурма, В. Степанова Голгофа [Текст] / В. Бурма ; фотогр. авт. // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні). 
У в музеї політичних в’язнів відкрили експозицію, присвячену Степанові  Сапеляку. 
 

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

355. Луків, Н. Музей політв’язнів огорнувся у синьо-жовті кольори [Текст] / 
Н. Луків // Свобода. — 2014. — 30 серп. — 3 верес. — С. 5 : фотогр. — (Акценти). 
Про історико-меморіальний музей політичних в’язнів у Тернополі. 
 

356. Романів, А. Степан Сапеляк у спогадах друзів [Текст] / А. Романів // 
Свобода. — 2014. — 18 лип. — С. 4. — (Вечір пам’яті). 
У Тернопільському музеї політв’язнів відкрили експозицію, присвячену лауреату 
Шевченківської премії, поетові, дисиденту, громадському діячеві Степанові Сапеляку. 
 

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

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

 

358. Ваврик, О. Неповторна «Палітра» [Текст] / О. Ваврик // Свобода. — 
2014. — 4 лип. — С. 4 : фотогр. — (Вернісаж). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку робіт учасників 
мистецького гурту «Палітра» з м. Кременця. 
 

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

360. Грицишин, А. Тернопільський італієць [Текст] / А. Грицишин // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 4. — (Коротко). 
У Тернопільському обласному художньому музеї представили виставку картин художника 
Михайла Тіпана. 
 

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

 

362. Дуда, І. Нове життя старих картин [Текст] / І. Дуда // Свобода. — 2014. — 
19 верес. — С. 4. 
Фонд Тернопільського обласного художнього музею поповнився творами живопису 
і графіки 70-х років ХХ століття, які передав Коропецький обласний ліцей-інтернат із 
посиленою військово-фізичною підготовкою. 
 

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

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

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

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

 

367. Мороз, В. Війна, Тернопіль і художники [Текст] / В. Мороз // RIA плюс. — 
2014. — 10 верес. — С. 19 : фотогр. — (Ретро).  
У Тернопільському обласному художньому музеї можна побачити роботи видатних 
тернопільських художників Дмитра Шайноги та Діонізія Шолдри. 

 

368. Николишин, Д. Жінка, якій вдалось намалювати музику [Текст] / 
Д. Николишин ; фотогр. авт. // Домашня газета. — 2014. — 24 лип. — С. 8 : 
фотогр. — (Наше дозвілля). 
У Тернопільському художньому музеї діє виставка робіт художниці Наталії Басараб, 
приурочена до її 60-річчя. 
 

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

 

370. Перун, В. Невловимий слід гострого олівця [Текст] / В. Перун // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 3. — (Виставка). 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка фотокопій робіт відомого 
графіка, карикатуриста й портретиста Якова Струхманчука. 

 

371. Пшоняк, І. Картини в’язнів у художньому музеї [Текст] / І. Пшоняк ; 
фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2014. — 24 груд. — С. 10 : фотогр. кольор. 
Про виставку «Преображення Господньою любов’ю», яка експонується в Тернопільському 
обласному художньому музеї.  
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372. Садовська, Г. Мистецький дивосвіт Наталі Басараб [Текст] / 
Г. Садовська ; фотогр. М. Шота // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — 
С. [1] : фотогр. кольор. — (Ювілейна виставка). 
Про ювілейну виставку робіт Наталі Басараб, яка діє в Тернопільському обласному 
художньому музеї. 

 

373. Чернишова, А. Талант обірвала куля «визволителів» [Текст] / 
А. Чернишова, М. Чернишова // Свобода. — 2014. — 22 серп. — С. 4. — 
(Інформаційний калейдоскоп). 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка «Художник Яків 
Струхманчук — жертва сталінського терору», приурочена до 130-річчя від дня народження 
митця. 

 

374. Шот, М. Як художниця стала квіткою [Текст] : З ювілейними здобутками 
мисткиня Наталія Басараб ознайомить на виставці в Тернопільському 
художньому музеї / М. Шот //  Урядовий кур’єр. — 2014. — 29 лип. — С. 11 : 
фотогр. — (Культура). 
 

 

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

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

 

376. Мадзій, І. Чорна ручка, аркуш і руїна фортеці — ось і все, що треба 
мисткині, аби вразити світ своїм талантом [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2014. —  28 трав. — С. 6 : фотогр. кольор. — (Борщівщина мистецька). 
У Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї діє виставка художніх робіт 
члена мистецького об’єднання художників «Потік» Тетяни Окальської.  

 

Обласний комунальний етнографічно-меморіальний  
музей Володимира Гнатюка 

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

 

378. Черемшинська, Р. «О Москво, ти несита крови!» [Текст] / 
Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 6. — (Велетні 
духу). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка в с. Велесневі діє ювілейна 
виставка «Осип Юрій Федькович», приурочена до 180-річчя від дня народження 
письменника. 

 

379. Черемшинський, Р. Корифей української музики [Текст] / 
Р. Черемшинський // Вільне життя плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 5. — (Музейні 
скарби). 
У Тернопільскому обласному етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка розгорнуто 
виставку «Станіслав Людкевич», приурочену 135-річчю від дня народження композитора. 
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380. Черемшинський, О. Мистецька Шевченкіана [Текст] / 
О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Культура і життя. — 2014. — 28 лют. — 
С. 14 : фотогр. — (Новини). 
Про шевченкіану обласного етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка, що 
в с. Велесневі Монастириського району. 
 

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

382. Черемшинський, О. Натхненна творчістю Кобзаря [Текст] / 
О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2014. — 
22 серп. — С. 3. — (До 900-річчя від дня народження Софії Караффи-Корбут). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка в с. Велесневі розгорнуто 
виставку, приурочену до 90-річчя від дня народження видатної української художниці Софії 
Караффи-Корбут. 

 

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

384. Черемшинський, О. Наш славний сучасник [Текст] : До 105 річчя від дня 
народження Анатолія Кос-Анатольського / О. Черемшинський // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 5 груд. — С. 6. — (Музейні скарби). 
В етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка розгорнуто виставку, присвячену 105-
річчю від дня народження українського композитора Анатолія Кос-Анапольського. 

 

385. Черемшинський, О. Поет-академік, перекладач [Текст] / О. Черем-
шинський // Вільне життя плюс. — 2014. — 24 жовт. — С. 6. — (Літературні 
постаті). 
Директор Велеснівського етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка Остап 
Черемшинський розповідає про відомого українського поета, перекладача, державного 
і громадського діяча Миколи Бажана, 110 років від дня народження якого виповнилося 
в жовтні 2014 року. 
 

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

 

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

388. Черемшинський, О. Поет, людина, економіст [Текст] : До 80-річчя 
Володимира Вихруща / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 6 : фотогр. — (Славетні краяни). 
В обласному  етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка розгорнуто ювілейну 
виставку «Володимир Вихрущ». 
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389. Черемшинський, О. Провіснику волі [Текст] / О. Черемшинський, 
Р. Черемшинська // Культура і життя. — 2014. — 28 берез.  — С. 5 6 фотогр. — 
(Спадщина). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка, що в с. Велесневі 
Монастириського району, розгорнуто виставку поштових марок, конвертів, листівок, 
нагрудних знаків шевченківської тематики. 
 

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

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

392. Черемшинський, О. Українська берегиня [Текст] / О. Черемшинський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 5 : фотогр. — (До ювілею 
Олени Пчілки). 
В обласному етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка в с. Велесневі 
розгорнуто виставку «Українська берегиня», присвячену 165-річчю від дня народження 
Олени Пчілки. 
 

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

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

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

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

396. Гаськевич, О. Шопен в гостях у Словацького [Текст] : / О. Гаськевич // 
Вільне життя плюс. — 2014. — № 94 (21 листоп.). — С. 5 : фотогр. — (Не просто 
концерт).  
В обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременці 
відбулася творча зустріч студентів Тернопільського обласного державного музичного 
ім. С. Крушельницької з місцевою молоддю. 
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397. Заєць, М. Кременець відвідував Мандрівний кінотеатр «Свобода» [Текст] / 
М. Заєць // Свобода. — 2014. — 8 серп. — С. 4. — (Творчі гостини). 
У Кременецькому обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького 
відбувся показ фільмів, організований у рамках проекту «Кінотеатр «Свобода». 

 

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

 

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

400. Сеніна, Т. Під знаком Шевченка і Словацького [Текст] / Т. Сеніна // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 5 : фотогр. — (Діалог двох 
культур). 
В обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в Кременці пройшов 
Х українсько-польський літературно-мистецький форум «Діалог двох культур». 
 

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

 

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

 

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

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого 

404. Гарасимів, З. Хто допоможе Бережанському музею? [Текст] / З. Гарасимів // 
Номер один. — 2014. — 16 квіт. — С. [15] : фотогр.  
Про проблеми обласного музею Богдана Лепкого, що в Бережанах. 

 
 

Інші музеї  
Бережанський районний краєзнавчий музей 

405. Бідзіля, Т. «Тату, повертайся додому!» [Текст] / Т. Бідзіля // Свобода. — 
2014. — 5 груд. — С. 3. — (Захисникам України «Гарний настрій»). 
У Бережанському краєзнавчому музеї пройшла акція «Подарунок малюнок солдату», участь 
у якій взяли бережанські школярі. 
 

406. Бідзіля, Т. У Бережанах можна побачити стародавню Україну [Текст] / 
Т. Бідзіля // Свобода. — 2014. — 8 серп. — С. 4. — (Культура рідного краю). 
У Бережанському районному краєзнавчому музеї діє виставка «Скарби нашого краю». 
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407. Бойко, Н. Бережанська гімназія: сторінки історії… [Текст] / Н. Бойко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 8. — (Конференція). 
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулася ІІ Міжнародна конференція 
«Бережанська гімназія: сторінки історії», присвячена 200-річчю від дня народження Тараса 
Шевченка та 225-річчю з часу заснування гімназії. 

 

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

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

 

410. Будар, Т. Шанувальники Кобзаря презентують нові дійства [Текст] / 
Т. Будар // Свобода. — 2014. — 27 черв. — С. 3 : фотогр. — (Рік Шевченка 
в Україні). 
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулося закриття виставки «200 кроків до 
Тараса Шевченка». 
 

411. Віконська, І. Бережанська Шевченкіана [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 4. — (Виставка).   
Понад 600 експонатів шевченкіани з 10 країн світу  показали в Бережанському районному 
краєзнавчому музеї. Серед них є чимало унікальних. 
 

412. Віконська, І. [У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулося 
погашення спеціальним пам’ятним штемпелем художнього маркованого 
конверта «Тарас Шевченко. 200 років від дня народження»] [Текст] / 
І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 5. — (Філателія). 
 

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

 

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

415. Проців, М. «Майдан гідності» в Бережанах [Текст] / М. Проців // Вільне 
життя. — 2014. — 11 лип. — С. 3. — (Постреволюційне). 
У Бережанському краєзнавчому музеї діє Всеукраїнська пересувна виставка робіт 
художників України «Майдан гідності», на якій представлено 36 картин 12 авторів. 

 

416. [У Бережанському краєзнавчому музеї діє виставка «Військові відзнаки 
періоду національно-визвольної боротьби 1914—1920 років»] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 серп. — С. [1]. — (З потоку 
новин). 
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417. [У Бережанському районному краєзнавчому музеї діє виставка 
«200 кроків до Тараса Шевченка»] [Текст] / підгот. М. Федечко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 7 берез. — С. [1]. — (З потоку новин). 
  

418. [У Бережанському районному краєзнавчому музеї проводяться 
передвеликодні майстер-класи з розпису писанок] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 2 квіт. — С. 16. — (З потоку новин). 

 
 

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

 

Бережанський музей книги 
420. Виставка художніх шедеврів [Текст] // Свобода. — 2014. — 7 лют. — С. 8 : 

фотогр. — (До 30-річчя Бережанського музею книги).  
До 30-річчя із часу заснування Бережанського музею книги організовано виставку 
«Мистецька палітра музею книги».  

 

421. Волинець, Н. У «Березневих передзвонів» обличчя весни [Текст] / 
Н. Волинець // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6. — (Слово 
прекрасне). 
Про літературні зустрічі «Березневі передзвони», які щорічно відбуваються в Бережанському 
музеї книги. 
 

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

 

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

 

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

425. Лугова, О. Людина, що започаткувала «Бережанську землю» [Текст] / 
О. Лугова // Свобода. — 2014. — 16—17 жовт. — С. 14. — (Події, факти, 
коментарі).  
У Бережанському музеї книги відбулася науково-пізнавальна конференція «Постать 
Володимира Бемка на тлі національно-визвольного руху Галичини у першій половині 
ХХ століття», присвячена 125-й річниці від дня народження видатного громадського діяча. 
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426. Цимбровська, О. Свято храму книги [Текст] / О. Цимбровська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 3. — (Ювілеї). 
У Бережанах урочисто відзначили 30-річчя із часу заснування музею книги. 
 

Великобережецький літературно-меморіальний музей  
Олександра Неприцького-Грановського 

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

 
 

Гусятинський районний комунальний краєзнавчий музей 

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

 

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

 
 

Денисівський комунальний  краєзнавчий музей Козівського району 

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

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

 

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

 

433. [У Денисівському краєзнавчому музеї Козівського району функціонує 
виставка ляльок, одягнених у вишитий український стрій різних регіонів 
України. Їх автор — Мирослава Райтер] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 трав. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Копичинецький музей театрального мистецтва Тернопільщини 

434. Бобрівець, М. Смак мистецтва столітньої витримки [Текст] / 
М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2014. — 14 трав. — С. 6 : фотогр. 
кольор. — (Є такий музей). 
Про Копичинецьки музей театрального мистецтва Тернопільщини. 
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435. Коваль, О. Ніч на національне кіно [Текст] : У 23 містах України 
покажуть фільми дебютантів на найкоротшому фестивалі України / О. Коваль // 
Україна молода. — 2014. — 26 черв. — С. 13. — (Напередодні). 
У Копичинецькому музеї театрального мистецтва Тернопільщини показуватимуть 
Короткометражні фільми в рамках XVІІ фестивалю українського короткометражного кіно 
й телепроектів «Відкрита ніч». 

 

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

 

Кременецький краєзнавчий музей 
437. [У Кременецькому краєзнавчому музеї функціонує виставка робіт 

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

 

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

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

 

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

Меморіальний музей Соломії Крушельницької  
( с. Біла Тернопільського району) 

 

441. Гугушвілі, Т. Вшанували Крушельницьку [Текст] / Т. Гугушвілі // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 3 : фотогр. — (Славні земляки).  
У меморіальному музеї Соломії Крушельницької, що в с. Білій Тернопільського району, 
відзначили 142-гу річницю від дня народження співачки. 

  
 

Почаївський історико-художній музей 

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

443. Шот, М. Не тільки лаврою славиться Почаїв [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 16 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Унікальна експозиція). 
Про Почаївський історико-художній музей та його унікальну експозицію «Людина та 
космос». 
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444. Шот М. Почаївський космос : невеличке містечко на Тернопіллі зберігає 
унікальні речі тих, хто здіймався до зірок [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2014. — 12 квіт. — С. 6. 
Про експозицію «Людина та космос» Почаївського історико-художнього музею (до 
Всесвітнього дня авіації та космонавтики та 30-річчя з часу створення експозиції). 
 

Чортківський районний краєзнавчий музей 

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

 

446. Сасанчин, Н. І барви дум, і кольори надій… [Текст] / Н. Сасанчин // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 6. — (Зустрічі). 
Про засідання мистецько-виставкового клубу, що функціонує при Чортківському районному 
краєзнавчому музеї. 

 

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

Шумський районний краєзнавчий музей 
448. [У Шумському районному краєзнавчому музеї та центральній бібліотеці 

функціонують виставки «Кобзарів»] [Текст] / підгот. М. Федечко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 берез. — С. 16. — (З потоку новин). 
 

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

 
 

Інші музеї 

450. Бачинський, Я. «Душу» хронометрів збагнув у 13 років [Текст] : 
У Романовому Селі унікальний музей годинників / Я. Бачинський // Свобода. — 
2014. — 21 трав. — С. 10. — (Світ його захоплень). 
Єдиний в Україні музей годинників працює в Романовому Селі Збаразького району. 
 

451. Брик, А. Тернополянин зібрав музичні інструменти зі всього світу [Текст] / 
А. Брик // Наш день. — 2014. — 19 лют. — С. 5 : фотогр. — (Культура).   
Незвичайний музей створив у с. Ішкові Козівського району тернопільський музикант 
і колекціонер Петро Катола. 
 

452. Відродження, яким варто пишатися [Текст] / підгот. О. Божко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 31 груд. — С. 11. — (Сільські обрії) 
Про розбудову с. Вікна Гусятинського району. Згадується про місцевий краєзнавчий музей.  

 

453. Гулей, І. Тут нація пізнає себе [Текст] : / І. Гулей // Вільне життя плюс. — 
2014. — 21 листоп. — С. 4, 5. — (Духовні обереги).  
Про краєзнавчий музей у с. Вікні Гусятинського району та його завідувачку Ганну Чемеру. 
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454. Костишин, Л. Скоро в Дарахові буде музей [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 груд. — С. 7 : фотогр. кольор. — (Фанати своєї 
справи). 
У Дарахівській ЗОШ І—ІІІ ступенів, що на Теребовлянщині, планують відкрити кімнату-
музей села. 
 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

463. Шот, М. Колишній костел стане святилищем церковної культури 
[Текст] / М. Шот // Свобода. — 2014. — 2 лип. — С. 12 : фотогр. кольор. 
Храм-музей сакрального мистецтва мріє створити в рідному селі Острівці Теребовлянського 
району відомий письменник, державний і громадський діяч Роман Лубківський. 
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464. Шот, М. Лемківська різьба опільського села [Текст] / М. Шот ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 берез. — С. 6 : фотогр. — (З народних 
джерел). 
Про музейну кімнату, що діє в с. Гутиську Бережанського району, у якій експонуються  роботи 
заслуженого майстра народної творчості України Данила Долинського та жителів села. 

 

*** 
Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани 

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

 

466. Волинець, Н. «Живописна Україна» Наталії Басараб [Текст] : Ідея 
Шевченка-маляра надихнула нашу сучасницю / Н. Волинець // Культура 
і життя. — 2014. — 30 квіт. — С. 9 : фотогр. — (Сучасне мистецтво). 
У Бережанському державному історико-архітектурному заповіднику обвлаштували 
експозицію «Живописна Україна» із творчого доробку мисткині Наталії Басараб. 
 

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

 

468. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [15 грудня 
в Державному історико-архітектурному заповіднику, що в м. Бережанах 
закінчили експонувати організовану спільно з Обласним музеєм Богдана 
Лепкого виставку графіки Є. Удіна «Міста і містечка»] — С. 154. 

 

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

 
 

Національний заповідник «Замки Тернопілля» 
470. Мавдюк, М. Пасха в поштових листівках [Текст] / М. Мавдюк // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 23 квіт. — С. 7. — (Виставка).  
Про колекцію великодніх листівок, які зберігаються у фондах Національного заповідника 
«Замки Тернопілля». 
 

471. Мавдюк, М. Подивитися на імператорів [Текст] / М. Мавдюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 8. — (Виставки). 
У Вишнівецькому палаці національного заповідника «Замки Тернопілля» експонується 
виставка «Портретний живопис XVIII—XIX ст.» з фондів Львівського історичного музею. 
 

472. Пришляк, О. Герої не вмирають [Текст] / О. Пришляк // Культура 
і життя. — 2014. — 20 черв. — С. 16. — (Післямова). 
У Збаразькому замку Національного заповідника «Замки Тернопілля» діє виставка «Герої не 
вмирають». 
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473. Станкевич, О. Ляльковий світ у Збаразькому замку [Текст] / 
О. Станкевич // Культура і життя. — 2014. — 13 черв. — С. 14 : фотогр. 
кольор. — (Інформуємо). 
У Збаразькому замку Національного заповідника «Замки Тернопілля» функціонує виставка 
авторських ляльок Олени Задорожної «З любов’ю до України». 
 

474. Станкевич, О. Я вірила в прекрасне [Текст] / О. Станкевич // Культура 
і життя. — 2014. — 30 трав. — С. 10 : фотогр. кольор. — (Сильні духом). 
Про виставка робіт мисткині Ірини Муляр «Я вірила в прекрасне», що діє у Збаразькому 
замку Національного заповідника «Замки Тернопілля». 

 

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

 

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

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

 
 

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

 

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

Театри  
480. Ваврик, Є. Майстер театру та естради [Текст] : [ інтерв’ю з режисером 

театру й естради, заслуженим діячем мистецтв України Є. Вавриком] / 
[спілкувався] Н. Волянський // Вільне життя плюс. — 2014. — 22 серп. — С. 6 : 
фотогр. — (Ювілеї). 
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Тернопільський академічний обласний український  
драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка  

481. Безпалько, М. Дід Мороз — рекордсмен живе у Тернополі і вже зустрічає 
тут свій 57-й Новий рік : [інтерв’ю з актором Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г.  Шевченка Михайлом 
Безпальком] / розмову вела Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2014. — 
31 груд. — С. 5: фотогр. кольор. — (Новорічне інтерв’ю).  
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. 
Т. Г. Шевченка Михайла Безпалька та його рекорд — «найбільша кількість Нових років 
в образі діда Мороза — з 1957 по 2015 рік». 
 

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

 

483. Вандзеляк, Г. На сцені — «Мина Мазайло»[Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 5 груд. — С. 4. 
У тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра комедії «Мина Мазайло» за п’єсою Миколи Куліша. 
 

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

485. Вандзеляк, Г. Сезон завершили комедією [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 11 лип. — С. 4. — (Театральні канікули). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка представили музичну комедію «Наталка Полтавка» за п’єсою 
Івана Котляревського. 
 

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

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

 

488. Вихристюк, Н. У театрі були «Незручні ліжка» [Текст] / Н. Вихристюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 30 квіт. — С. 4. — (Сподобалося). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка пройшов концерт Арсена Мірзояна та гурту «Бабурка». 
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489. Гарасимів, З. У Тернополі запрацювала школа класичного балету [Текст] / 
З. Гарасимів // Номер один. — 2014. — 12 листоп. — С. 5. — (Аналіз тижня).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка підприємець Марія Фоломйова організувала школу класичного балету. 
 

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

 

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

 

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

493. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [27 березня 
в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра вистави «Народний депутат» за п’єсою 
сербського драматурга Броніслава Нушича] — С. 155-156.  
 

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

 

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

496. Кармелюк, М. Як «Театральні вечори» об’єднали Україну [Текст] / 
М. Кармелюк // RIA плюс. — 2014. — 1 жовт. — С. 12 : фотогр. кольор. 
Фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» пройшов у Тернополі 24—28 вересня. 
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497. Козак, І. Вічно магічний Гоголь [Текст] / І. Козак ; фотогр. авт // Голос 
України. — 2014. — 8 лют. — С. 13 : фотогр. — (Культура). 
На сцені Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру 
ім. М. Старицького пройшла прем’єра вистави «Ніч перед різдвом» у постановці головного 
режисера Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Олега Мосійчука.  

 

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

 

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

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

501. Луків, Н. Виставка врятує життя [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2014. — 
15 серп. — С. [1]. — (Наш анонс). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбудеться моновистава у виконанні Миколи Булата за творами Григора 
Тютюнника «Вічна загадка любові». 

 

502. Луків, Н. З поля бою — до театру [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2014. —
4 черв. — С. 5. — (Про важливе). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка пройшла комедійна опера «Запорожець за Дунаєм», на яку запросили 
військовослужбовців. 
 

503. Мосійчук, О. Олег Мосійчук: «Нова вистава — це стан душі нашого 
колективу» [Текст] : [про свою нову роботу — виставу «Допоможиїм, 
Всевишній…» — розповідаєїїпостановник, головнийрежисер театру 
О. Мосійчук] / записала І. Папуша // Вільне життя. — 2014. — 16 трав. — 
С. 5 : фотогр. — (У театрі — прем’єра). 
Про прем’єру вистави «Допоможи їм, Всевишній!..» у Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

504. Мосійчук, О. Олег Мосійчук про кіно і «АТО за театр» [Текст] : [ інтерв’ю 
з головним режисером Тернопільського академічного обласного драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка Олегом Мосійчуком] / розмовляв О. Козак // RIA 
плюс. — 2014. — 17 верес. — С. 18 : фотогр. — (Погляд). 

 

505. Папуша, І. Пішов із кіно, щоб грати у театрі [Текст] / І. Папуша // 
Свобода. — 2014. — 11 лип. — С. 4 : фотогр. — (Актор від Бога). 
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Петра Ластівку, якому виповнилося 92 роки. 
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506. Попович, Ж. На тернопільську сцену опустилася «Ніч перед Різдвом» 
[Текст] / Ж. Попович  // Номер один. — 2014. — 15 січ. — С. 12. — (Думки 
вголос). 
Режисер В’ячеслав Жила подарував театралам ліричну казку за однойменною повістю 
Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом».  
 

507. Садовська, Г. Бентежний аромат класики [Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 
Т. Іванківа // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 5 : фотогр. — 
(Закриття сезону). 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
представив увазі глядачів музичну виставу «Наталка Полтавка» за п’єсою 
Івана Котляревського. 
 

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

 

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

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

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

 

512. Собуцька, В. Не цураймося — признаваймося… [Текст] : Засторога 
з недалекого минулого для всіх нині сущих в Україні / В. Собуцька ; фотогр. 
Т. Іванківа // Наш день. — 2014. — 17—23 груд. — С. 7 : фотогр. — (Театр).  
Про прем’єру вистави «Мина Мазайло» за п’єсою Миколи Куліша в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 

513. Собуцька, В. Поступ чи відступ? [Текст] : Якщо вогонь творчості тільки 
жевріє, його, напевно, треба роздмухувати… / В. Собуцька ; фотогр. Т. Іванківа // 
Наш день. — 2014. — 9—15 лип. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Театр). 
Про завершення театрального сезону в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

514. Собуцька, В. Публіка не простить, якщо «Тернопільські театральні 
вечори» буде втрачено [Текст] / В. Собуцька ; фотогр. Т. Іванківа // Наш день. — 
2014. — 8—14 жовт. — С. 13 : фотогр. кольор. — (Театр). 
Про ХІІ Всеукраїнський фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. 
Дебют», який проходив у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
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515. Сучасна «Ніч перед Різдвом»: і чорт, і чортиці [Текст] //Нова 
Тернопільська газета. — 2014. — 15 — 21 січ. — С. 13 : фотогр. — (Kultura). 
Про прем’єру вистави «Ніч перед Різдвом». 
 

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

 

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

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

 

519. Томчишин, Ю. Вистава для АТО: Микола Булат показав тернополянам 
«Вічну загадку любові» [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 
27 серп. — 2 верес. — С. 6. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка актор Микола Булат показав моновиставу «Вічна загадка любові» за 
творами Григора Тютюнника.  
 

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

 

521. Хім’як, В. В’ячеслав Хім’як: «Хочу, щоб робота була, як молитва» 
[Текст] : [ інтерв’ю з актором Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка народним артистом 
України В’ячеславом Хім’яком] / [вела] М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2014. — 20—26 серп. — С. 14 : фотогр.  
 

522. Чайківська, Я. Микола Булат запрошує на благодійну виставу 
в підтримку бійців АТО [Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. авт. // Тернопіль 
вечірній. — 2014. — 13 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Арт).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка актор Микола Булат представить моновиставу за новелами 
Григора Тютюнника. 
 

523. Чубата, Д. І мовчазного його чують [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 лют. — С. 3 : фотогр. — (Ювілей).  
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Віктора Бурка.  
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524. Чубата, Д. Прекрасна музика. Та ще й українська  [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. 5. — (Наші гості). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся концерт академічного симфонічного оркестру та академічного 
камерного хору «Чернівці» Чернівецької обласної філармонії. 
 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

532. Вандзеляк, Г. Стартував театральний сезон з фестивалю [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 26 верес. — С. [1]. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка проходив ХІІ Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют». 

 

533. Мичко, С. Вечори Мельпомени [Текст] : У Тернополі розпочався 
традиційний театральний фестиваль молодої режисури / С. Мичко // Україна 
молода. — 2014. — 25 верес. — С. 3. — (Театр). 

 

534. Садовська, Г. «Вереснева розрада» повертається [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 верес. — С. 5. — (Тернопільські театральні 
вечори). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбудеться ХІІ Всеукраїнський фестиваль молодої режисури 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

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

 

536. Трач, О. Чим подивують «Тернопільські театральні вечори»? [Текст] / 
О. Трач // Свобода. — 2014. — 30 серп. — 3 верес. — С. 12. — (Афіша). 
Про ХІІ Всеукраїнський фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. 
Дебют». 
 

537. Чайківська, Я. Поляки і грузини візьмуть участь у фестивалі 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют» [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль 
вечірній. — 2014. — 3 верес. — С. 8. — (Арт). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбудеться ХІІ Всеукраїнський фестиваль молодої режисури 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 

538. Волянюк, Н. «Гусеня» побувало на фестивалі [Текст] / Н. Волянюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. —30 трав. — С. 8. — (Знай наших!). 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки повернувся із Сербії, де брав 
участь у Міжнародному фестивалі «Золота іскра — 2014». 

 

539. Волянюк, Н. Діти подякували лялькарям [Текст] / Н. Волянюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6. — (У вінок Кобзареві). 
Після перегляду казки-легенди «Тарасова казка», присвяченої 200-літтю від дня народження 
Т. Г. Шевченка, учні Тернопільської ЗОШ № 27 подякували акторам Тернопільського 
академічного обласного театру актора і ляльки. 

 

540. Волянюк, Н. Ляльки йдуть на літні канікули [Текст] / Н. Волянюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 8. — (До зустрічі, глядачу!). 
Завершився 34-й театральний сезон Тернопільського академічного обласного театру актора 
і ляльки. 
 

541. Волянюк, Н. Новорічна казка у театрі ляльок [Текст] / Н. Волянюк // 
Свобода. — 2014. — 22 січ. — С. 12 : фотогр. — (Спомин про свято). 
Новорічні ранки, вистави подарував маленьким глядачам колектив Тернопільського 
академічного обласного театру актора і ляльки.  
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542. Волянюк, Н. «Тарасова Казка» [Текст] / Н. Волянюк ; фотогр. Т. Іванківа // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 5 : фотогр. — (Найменшим). 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки до 200-річчя від дня 
народження Т. Шевченка підготував легенду «Тарасова казка». 

 

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

 

544. Волянюк, Н. Тернопільські лялькарі у Чорногорії [Текст] / Н. Волянюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 10 жовт. — С. 8. — (Знай наших!). 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки взяв участь у ІІІ Міжнародному 
фестивалі театрів ляльок, що проходив у м. Подгориці (Чорногорія). 
 

545. Волянюк, Н. У ляльковому театрі відкрили сезон [Текст] / Н. Волянюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 26 верес — С. 8 : фотогр. кольор. — (Завітайте). 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки відкрив 35-й ювілейний сезон 
казкою «День народження Кота Леопольда». 

 

546. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [9 березня 
в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки  відбулася 
вистави «Тарасова казка» за однойменною п’єсою  Богдана Мельничука та 
Володимира Лісового, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса 
Шевченка] — C. 154—155. 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

552. Волянський, Н. І «Сотниківна», і «Мати-наймичка» [Текст] / 
Н. Волянський // Свобода. — 2014. — 16 трав. — С. 4. — (Театр). 
Учасники драматичного театру-студії «Сузір’я» показали виставу «Сотниківна» 
у Заліщицькому будинку культури. 
 

553. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [6 квітня 
тернопільських шанувальників Мельпомени потішив прем’єрою міський 
драматичний театр-студія «Сузір’я» під орудою Ореста Савки] — C.157.  

 

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

 
 

Народний художній театр «Дивосвіт» 
555. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 

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

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

557. Семеняк, В. Особлива нагорода особливій людині [Текст] / В. Семеняк ; 
фотогр. авт. // Слово Просвіти. — 2014. — 30 січ. — 5 лют. — С. 6 : фотогр. — 
(«Просвіта»).  
Про Ольгу Матвієвську — відмінника освіти, заслуженого працівника освіти України, 
художнього керівника та режисера шкільного народного театру «Дивосвіт».  
 

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

559. Чубата, Д. Сила наша в єдності [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 5. — (Вшанування). 
Про літературно-музичну зустріч «В єдності сила народу», що відбулася в рамках обласного 
фестивалю пісні, прози, поезії та творчості «Свята Покрова» в народному художньому театрі 
«Дивосвіт». 

 

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



 63

 

Інші аматорські театри 
561. Скоропляс, В. «А Сотня вже летіла в небеса…» [Текст] / В. Скоропляс // 

Нова тернопільська газета. — 2014. — 23—29 квіт. — С. 18 :фотогр. 
Актори студентського експериментального театру «Пілігрим» презентували виставу-реквієм, 
присвячену Небесній сотні. 

 

562. Скоропляс, В. «Недоспівана пісня гетьмана Мазепи» [Текст] / 
В. Скоропляс // Нова тернопільська газета. — 2014. — 25 черв.—1 лип. — С. 7 : 
фотогр. 
Учасники студентського експериментального мандрівного театру «Пілігрим» Кременецьких 
обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка та педагогічного коледжу 
представили прем’єру драматичних роздумів «Недоспівана пісня гетьмана Мазепи» за 
повістями Богдана Лепкого. 

 

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

 

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

 

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

 

Філармонія, концерти  
Тернопільська обласна філармонія 

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

 

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

 

568. Данилків, І. «Ти повинен вірити в себе, навіть коли весь світ сумнівався» 
[Текст] / І. Данилків // Наш день. — 2014. — 3—9 груд. — С. 12 : фотогр. 
кольор. — (Світське життя). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт музичного гурту «Внутрішня 
подорож». 
 

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



 64

 

570. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень — серпень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2014. — 
Чис. 4. — С. 151—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту:  [20 травня в Тернопільській обласній філармонії виступив 
Український державний академічний козачий ансамбль пісні і танцю «Козаки 
Поділля»з м. Хмельницького]. — С. 151.   

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

579. Перун, В. Свято, окроплене сльозами [Текст]/ В. Перун ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 10 груд. — С. [1] : фотогр. кольор. — (День 
Збройних сил України). 
Про урочистості з нагоди Дня збройних сил України, які відбулися в Тернопільській 
обласній філармонії. 
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580. Садовська, Г. Бранець музики за диригентським пультом [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 лют. — С. 6 : фотогр. — 
(Штрихи до портрета).  
Про симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії та його керівника Мирослава 
Кріля.  

 

581. Садовська, Г. Великому сину вкраїнського народу [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 берез. — С. 7. — (Урочистості).  
Святковий концерт «Обніміться ж, брати мої», приурочений до 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка пройшов в обласній філармонії. 

 

582. Садовська, Г. Душа у корінь дивиться[Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 
Г. Чубатої // Вільне життя плюс. — 2014. — 30 трав. — С. 5 : фотогр. — 
(Враження). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся сольний концерт заслуженого артиста 
України Левка Корженевського. 
 

583. Садовська, Г. «Зоряни» зачарували Тернопіль [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 5 : фотогр. — (На завершення сезону). 
На закритті 74-го концертного сезону в Тернопільській обласній філармонії виступив 
академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії. 

 

584. Садовська, Г. Коли сцена і зал — на відстані серця [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. М. Шот // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 верес. — С. 5 : фотогр. 
Виступом Черкаського академічного заслуженого українського народного хору 
Тернопільська обласна філармонія відкрила ювілейний, 75-й концертний сезон. 

 

585. Садовська, Г. Музики солодкий полон [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 черв. — С. 6 : фотогр. — (Вечори у філармонії). 
Про симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії та його диригента 
й художнього керівника Мирослава Кріля. 
 

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

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

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

 

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

 

590. Садовська, Г. Чарівна скрипка Богдани Півненко [Текст]  / Г. Садов-
ська // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Наші гості). 
Про концерт скрипальки-віртуоза Богдани Півненко, що відбувся в Тернопільській обласній 
філармонії. 
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591. Садовська, Г. Щедрі тернопільські гостини [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. М. Шота // Вільне життя плюс. — 2014. — 22 січ. — С. 6 : фотогр. — 
(Вечори у філармонії).   
Концерти першокласних виконавців із ряду міст України проходять у Тернопільській 
обласнй філармонії в рамках проекту «Тернопільські зустрічі», який реалізовує 
Тернопільська обласна філармонія. 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

598. Чубата, Д. Соломія, якій аплодують і досі [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. [1]. — (Вечори у філармонії). 
До 142-ї річниці від дня народження Соломії Крушельницької в Тернопільській обласній 
філармонії відбулося музичне дійство за мотивами п’єси Богдана Мельничука та Івана 
Ляховського «Соломія Крушельницька». 
 

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

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

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

 

Інші концерти 
603. Бойчук, О. Мистецтво — на підтримку батальйону [Текст] / О. Бойчук // 

Номер один. — 2014. — 10 верес. — С. 4 : фотогр. — (Новини). 
У Тернополі відбувся благодійний концерт на підтримку українських військових. 

 

604. Зимненко, А. Вшанують борців за Україну [Текст] / А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. [1]. — (Час місцевий). 
На Театральному майдані в м. Тернополі пройшов концерт переможців та лауреатів конкурсу 
патріотичної пісні «Благословенна земле калинова», присвячений Дню Героїв. 
 

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

606. Коцай, С. На Івана, на Купала [Текст] / С. Коцай // Вільне життя плюс. — 
2014. — 16 лип. — С. 3 : фотогр. кольор. — (Відроджені традиції). 
У с. Іванківцях, що на Зборівщині, напередодні свята Івана Купала відбувся концерт. 
 

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

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

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

610. Томчишин, Ю. Заспівали, щоб підтримати армію [Текст] / Ю. Томчишин // 
Наш день. — 2014. — 30 лип. — 5 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Духовність). 
На Підволочищині відбувся благодійний концерт на підтримку української армії. 
 

611. Чорна, Г. Нехай ця крапля врятує чиєсь життя… [Текст] / Г. Чорна // 
Наш день. — 2014. — 27 серп. — 2 верес. — С. 8 : фотогр. 
Про благодійний концерт до дня Незалежності України та в підтримку солдат, які 
перебувають в зоні АТО, що відбувся 17 серпня у с. Котужанах Зборівського району. 
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612. Шибистий, О. Відбудеться благодійний концерт «Зірки Тернопілля — 
воїнам АТО» [Текст] / О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2014. — 1 жовт. — 
С. [1]. 
У Тернополі відбудеться благодійний концерт, виручені кошти з якого передадуть на 
потреби воїнів, що перебувають у зоні АТО. 
 

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

Клубні заклади 
Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 

614. Бобрівець, М. Впевнені в собі та власній творчості [Текст] / М. Бобрівець 
// Вільне життя плюс. — 2014. — 17 січ. — С. 3. — (Таланти).  
У Тернополі відбувся XIX міський фестиваль «Повір у себе». На сцені Палацу культури 
«Березіль ім. Леся Курбаса співали, танцювали й декламували вірші діти з особливими 
потребами.  
 

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

616. Войтко, О. «С.К.А.Й.» привіз у Тернопіль «Край неба» [Текст] / О. Войтко // 
Вільне життя плюс. — 2014. —  23 трав. — С. 5. — (Музика). 
У Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса пройшов концерт відомого українського 
гурту «С.К.А.Й.». 
 

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

618. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [19 січня в Палаці 
культури «Березіль» ім. Леся Курбаса святкували «Лемківський Йордан»]. 

 

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

620. Садовська, Г. Літа лікують рани, та пам'ять залишається [Текст] / 
Г. Садовська ; фотогр. М. Василечка // Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — 
С. 5 : фотогр. — (Сумна дата). 
У Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся вечір-реквієм з нагоди 70-річчя від 
початку депортації українського населення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини та 
Підляшшя. 
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621. Чубата, Д. Де поезія, там музика поруч[Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 11 черв. — С. 6. — (Побратими). 
У Палаці культури «Березіль» пройшов вечір пам’яті Володимира Вихруща, організований 
Юрієм Кіцилою. 

 

Український народний дім «Перемога» 
622. Бобрівець, М. Майдан у фото і серцях [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2014. —27 серп. — С. 5 : фотогр. кольор. — (Репрезентація). 
Виставку світлин «Революція Гідності» тернопільських фотокореспондентів Миколи 
Василечка та Івана Пшоняка відкрили в Українському домі «Перемога». 

 

623. Вандзеляк, Г. Євген Дудар: «У нас здобувають владу гречкою, а розпла-
чуються пшонкою…» [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 1—7 трав. — 
С. 10. — (Актуально). 
В Українському домі «Перемога» відбулася зустріч із нашим земляком, відомим 
письменником та гумористом Євгеном Дударем. 
 

624. Вандзеляк, Г. «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь» [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 29 серп. — С. 4 : фотогр. — (Презентація 
книги). 
Презентація книги під такою назвою відбулася в рамках фестивалю «Цвіт вишиванки» 
в Українському домі «Перемога». 
 

625. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [10 березня  
в Українському домі «Перемога» відбулося мистецьке дійство «Читаю 
Шевченка — і лячно мені. У кожному слові — теперішні дні», приурочене до 
200-річчя від дня народження Великого Кобзаря] — С. 155. 
 

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

 

627. Деркач, З. «Сірниковий» Тернопіль [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 
2014. — 30 серп. —3 верес — С. 10 : фотогр. кольор. — (Таланти Тернопілля). 
В Українському домі «Перемога» діє виставка робіт із сірників Мар’яна Вархоліка. 
 

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

629. Зимненко, А. «Революція Гідності» — в мандрах [Текст] / А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 8 жовт. — С. 16. — (На часі). 
В області діє фотовиставка робіт тернопільських фотокореспондентів Івана Пшоняка, Ігоря 
Крочака та Миколи Василечка «Революція Гідності». Наразі експозиція перебуває 
в Теребовлянському районі. 
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630. Золотнюк, А. Візитівка держави [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 23 трав. — С. 8. — (Виставки). 
В Українському домі «Перемога» діє виставка марок, конвертів та буклетів із колекції Юрія 
Ковалькова та Сергія Яворського «Європа — наш спільний дім». 

 

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

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

633. Луків, Н. «Революцію Гідності» представили фотокори [Текст] : 
В Українському домі «Перемога» відкрито виставку «Революцію Гідності» 
Миколи Василечка та Івана Пшоняка / Н. Луків // Свобода. — 2014. — 
29 серп. — С. 4 : фотогр. — (Вернісаж). 
 

634. На згадку владі про народ [Текст] : В Українському домі «Перемога» 
відкрито фотовиставку робіт  Миколи Василечка та Івана Пшоняка «Революцію 
Гідності» // Наш день. — 2014. —27 серп. — 2 верес. — С. 3 : фотогр. 
 

635. Петрів, О. «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь» [Текст] / О. Петрів // 
Наш день. — 2014. — 27 серп. — 2 верес. — С. 8 : фотогр. 
У День Незалежності України в Українському домі «Перемога» в рамках Всеукраїнського 
фестивалю «Цвіт вишиванки» відбулася презентація книги «Тарас Шевченко у пам’яті 
поколінь» та зібрання арт-буків з творами генія. 
 

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

637. Пшоняк, І. Відкрилася незвичайна виставка [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2014. — 13 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Арт). 
В Українському домі «Перемога» діє виставка, присвячена 70-річчю від початку 
Варшавського повстання. 

 

638. Садовська, Г. Не остудили сніговії серце художника [Текст] / 
Г. Садовська ; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 24 жовт. — 
С. 5 : фотогр. — (Вернісаж). 
В Українському домі «Перемога» діє персональна виставка робіт тернопільського художника 
Ярослава Омеляна. 
 

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

 

640. Чубата, Д. І дух Шевченка витав у залі [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 31 жовт. — С. [1]. — (Обрії «Просвіти»). 
В Українському домі «Перемога» відбулася обласна конференція Тернопільського 
об’єднання «Просвіта», присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 
 



 71

641. Шибистий, О. «Революція гідності» у світлинах тернопільських 
фотомитців [Текст] / О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2014. — 3 верес. — 
С. 8 : фотогр. кольор. — (Арт). 
В Українському домі «Перемога» діє виставка світлин тернопільських фотомитців 
Миколи Василечка, Івана Пшоняка та Ігоря Крочака «Революція гідності». 
 

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

 

Інші клубні заклади 
643. Бориславський, С. «Усе моє, що зветься Україна» [Текст] / 

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

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

 

645. Горлуц, Н. Намалюють писаночку [Текст] / Н. Горлуц // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 2 квіт. — С. 7. — (Коротко). 
У будинку культури «Кутківці» діє школа писанкарства. 

 

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

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

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

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

650. Музика, О. Спіши до матері, спіши, допоки є на світі мати [Текст] / 
О. Музика, Н. Пизяк // Свобода. — 2014. — 21 трав. — С. 10 : фотогр. 
У Козлівському будинку культури, що в Козівському районі, відбувся урочистий вечір, 
присвячений Дню матері. 
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651. [На Зборівщині тривають творчі звіти колективів та учасників художньої 
самодіяльності сільських клубних закладів] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 11 черв. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

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

 

653. Савчук, Г. «Єднаймося, українська родино!» [Текст] / Г. Савчук // 
Свобода. — 2014. — 11 лип. — С. 4. — (Урочини). 
У Монастириському районному палаці культури відбулися урочистості з нагоди Дня 
Конституції України та Дня молоді. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

662. [У Яблунівському сільському будинку культури відбувся вечір на 
підтримку родичів військовослужбовців-учасників АТО] [Текст] / підгот. 
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А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. [1]. — (З потоку 
новин). 

 

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

 
 

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

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

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

 

666. Гугушвілі, Т. «Війна за свій рахунок» [Текст] / Т. Гугушвілі // День. — 
2014. — 18 верес. — С. 9. — (Факт і коментар).  
У Тернополі представили короткометражну стрічку «Війна за свій рахунок». 
 

667. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [11 травня 
в Тернопільському Палаці кіно відбулася прем’єра документального фільму 
«І біль, і пам’ять — крізь роки» (режисер — Олег Нищота)] — С. 158.  
 

668. Золотнюк, А. Сильніше від зброї [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 8. — (На власні очі). 
У тернопільському кінотеатрі «Сінема сіті» презентували документальний фільм творчого 
об’єднання «Babylon 13» «Сильніше ніж зброя». 
 

669. Касіян, В. «Відкриту ніч» провели у Копичинцях [Текст] / В. Касіян ; 
фотогр. Т. Хлібовича // Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. [1] : фотогр. 
кольор. — (Молодці!). 
Копичинці стали одним із із 23-х майданчиків для проведення національного кінофестивалю 
«Відкрита ніч — Дубль 17» 
 

670. Красновська, О. Скиньмося політв’язню [Текст] : До 30 вересня 
триватиме благодійний тиждень українського кіно / О. Красновська // 
Експрес. — 2014. — 25 верес. — 2 жовт. — С. 12. — (Тернопільські новини).  
У Тернополі влаштовують кінопокази на підтримку режисера Олега Сенцова. 
 

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

 

672. Левицька, Л. «І біль, і пам’ять — крізь роки» [Текст] / Л. Левицька ; 
фотогр. авт. //  Голос України. — 2014. — 31 трав. — С. 13 : фотогр. — 
(Культура). 
У Тернополі відбулася презентація документального фільму «І біль, і па’ять — крізь роки». 
Автор ідеї, організатор і меценат — Марія Тройчак. 
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673. Михлик, З. Світло надії з екрана [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 
2014. — 28 листоп. — С. 5. — (На зв’язку — Тернопільщина). 
У с. Криволуці Чортківського району стартував щорічний Міжнародний фестиваль 
документального кіно про права людини «Docudays UA-2014». 
 

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

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

676. Томчишин, Ю. «І біль, і пам’ять — крізь роки» [Текст] : Презентували 
фільм про депортованих українців / Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 14—
20 трав. — С. 13 : фотогр.кольор. — (Люди). 
У Тернопільському «Палаці кіно» презентували фільм пам’ять — крізь роки» про 
депортованих у 1945—1947 роках українців «І біль, і пам’ять — крізь роки». Автор ідеї 
фільму та організатор-меценат — Марія Тройчак. 
 

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

 

678. Томчишин, Ю. Фільм про депортованих українців переміг на 
всеукраїнському конкурсі [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 10—
16 верес. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Тернопілля). 
На ХV Загальнонаціональному конкурсі «Українська мова — мова єднання» стрічка 
тернополянки «І біль, і пам’ять — крізь роки» здобула друге місце. 
 

679. У Тернополі — тиждень українського кіно [Текст] // Наш день. — 2014. — 
24—30 верес. — С. 13 : фотогр. кольор. — (Захоплення).  
У Тернополі триватиме тиждень українського кіно на підтримку режисера Олега Сенцова. 
 

Навчальні заклади  

Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушельницької 

680. Волинець, Н. Музика під банями церкви [Текст] / Н. Волинець // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 5. — (Концерт). 
У Святотроїцькій церкві Бережан у рамках мистецького проекту «Резонанс запрошує» 
відбувся концерт студентів Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької. 
 

681. Далюк, Є. І класика, і музика кіно [Текст] / Є. Далюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 лют. — С. 9. — (Анонс).  
В актовій залі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
відбудеться звітний концерт симфонічного оркестру Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької.   

 

682. Деркач, З. Михайло Рудзінський: «Мої студенти — це золотий фонд нації» 
[Текст] / З. Деркач // Свобода. — 2014. — 17 груд. — С. 6 : фотогр. 
Про директора Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушель-
ницької Михайла Рудзінського. 
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683. Зимненко, А. Згадали поета [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 3. — (Пам’ять).  
У Тернопільському обласному державному музичному училищі ім. С. Крушельницької 
вшанували 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. 

 

684. Кващук, В. Мажорний акорд із симфонії життя [Текст] / В. Кващук // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 29 серп. — С. 5 : фотогр. — (Ювілей). 
Про хорового диригента, викладача Тернопільського обласного музичного училища 
ім. С. Крушельницької заслуженого працівника культури України Володимира Вернея. 

 

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

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

 

Теребовлянське вище училище культури 
687. Буката, Г. Шевченкодень любові й шани [Текст] / Г. Буката // Вільне 

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

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

 

689. Костишин, Л. Росіяни пошкодували українцям… оплесків [Текст] /  
Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2014. — 30 лип. — С. 9 : фотогр. — (Знай 
наших!) 
Ансамбль сучасного класичного танцю «Дивертисмент» Теребовлянського вищого училища 
культури здобув першу премію на ІХ Міжнародному молодіжному фестивалі-конкурсі 
мистецтв «Мужте», що проходив у Болгарії. 
 

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

691. Не ховайте талант удома! [Текст]  / оргкомітет конкурсу «Надія — 2014» // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 трав. — С. 7. — (До уваги абітурієнтів). 
У Теребовлянському вищому училищі культури відбудеться XV регіональний конкурс-
фестиваль «Надія — 2014». 
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Факультет мистецтв  
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
692. Мальцев, Д. У Тернополі «виростили» писанкове дерево [Текст] / 

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

 

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади  
Тернопільська обласна  експериментальна комплексна школа мистецтв  

ім. І. Ґерети 
693. Богданюк, Т. Від класики — до «Джаз-бенду» [Текст] / Т. Богданюк // 

Свобода. — 2014. — 4 квіт. — С. 8 : фотогр.  — (Мистецька Шевченкана). 
У Тернопільській обласній експериментальній комплексній школі мистецтв ім. В.Герети 
відбувся огляд-конкурс учнівських і вчительських творчих колективів. 

 

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

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

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

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

698. Найкращій школі — 20 років! [Текст] // Свобода. — 2014. — 23—
28 трав. — С. 6 : фотогр. — (Ювілей навчального закладу). 
Цього року виповнибллося 20 років із часу заснування Тернопільської обласної 
експериментальної комплексної школи ім.. І. Ґерети мистецтв. 

 

699. Собуцька, В. Хвиля талантів з вулиці Медової [Текст] / В. Собуць-
ка // Свобода. — 2014. — 11 черв. — С. 3. — (Святкує школа ювілей). 
До 20-річчя з часу заснування Тернопільської експериментальної комплексної школи 
мистецтв ім. Ігоря Ґерети. 
 

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

плюс. — 2014. — 22 січ. — С. 7 : фотогр. — (Де музика звучить).  
У Тернопільській музичній школі № 1 ім. В. Барвінського відбувся святковий концерт.   
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701. Касіян, В. Школі є ким пишатися [Текст] / В. Касіян // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 7 лют. — С. 8 : фотогр. — (Змагалась творча юнь).  
У Терноплі вдруге пройшов конкурс піаністів імені Ірини Крих — засновниці першої 
музичної школи в області. 

 

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

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

704. Феник, М. Конкурс, якого чекали [Текст] /М. Феник // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Змагалися юні). 
У Тернопільській музичній школі № 1 ім. В. Барвінського пройшов обласний конкурс 
пам’яті братів Романа і Ярослава Теленків.  
 

705. Чубата, Д. Музика їхнього життя [Текст] / Д. Чубата ; фотогр. В. Бурми // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 трав. — С. 9 : фотогр. кольор. — (Ювілеї). 
Про святкування 85-ї річниці від дня заснування Тернопільської музичної школи № 1. 
 

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

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

 

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

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

708. Заяць, Т. Писанковий цвіт [Текст] / Т. Заяць // Вільне життя плюс. — 
2014. — 23 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Озирніться). 
Учні Тернопільської художньої школи розписали близько 150 писанок і почепили їх на 
дерева в центрі міста. 
 

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

Тернопільська школа народних ремесел 
710. Кросуляк, І. І хрестиком зможеш! [Текст] / І. Кросуляк // Експрес. — 

2014. — 11—18 верес. — С. 12. — (Тернопільські новини). 
Про школу народних ремесел у Тернополі. 
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Інші початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 
711. Барабаш, Л. «Допоки музика звучить» [Текст] / Л. Барабаш // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 25 черв. — С. 5. — (Звітний концерт). 
У Великобірківській музичній школі пройшов звітний концерт класу сольного співу 
Марії Сточанин. 

 

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

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

 

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

715. Вандзеляк, Г. Цей чарівний світ музики… [Текст] / Г. Вандзеляк ; фотогр. 
С. Бориславського // Свобода. — 2014. — 15 січ. — С. 6 : фотогр. — (На струнах 
творчості).  
Про роботу Монастириської музичної школи, яку очолює Наталія Алісова, кращих учнів, 
переможців творчих конкурсів, святкові заходи.  
 

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

 

717. Кошіль, І. Фортепіано від… Леоніда Кучми [Текст] / І. Кошіль // Нова 
тернопільська газета. — 2014. — 15—21 жовт. — С. [12] : фотогр. кольор. 
У рамках благодійної акції Леоніда Кучми Бучацька і Чортківська музичні школи отримали 
у подарунок два нових білих фортепіано. 

 

718. Куленич, Л. Шевченко на барикадах революційного Києва [Текст] / 
Л. Куленич // Свобода. — 2014. — 19 берез.  — С. 3. — (200-ліття Великого 
Кобзаря). 
Бережанський художник, викладач місцевої художньої школи Олег Шупляк, натхненний 
подіями Майдану, створив картину-головоломку «Борімося — поборемо. Нам Бог помагає!». 
 

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

 

720. Мадзій І. З любов’ю до професії та з піснею крокує мистецьке подружжя 
Миколи й Віри Теслів із Більче-Золотого / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 
2014. — 22 січ. — С. 12. 
Про діяльність засновника та директора Більче-Золотецької сільської музичної школи 
(Борщівський р-н, Тернопільська обл.) Миколи Теслі. 

 

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

 



 79

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

723. Співак, І. «Дивограй» фестивалів на «Самоцвітах»[Текст]  / І. Співак // 
Свобода. — 2014. — 19 листоп. — С. 4 : фотогр.   
Дитячий танцювальний колектив «Дивограй» хореографічного відділу Борщівської школи 
мистецтв взяв участь у міжнародному дитячому вокально-хореографічному фестивалі-
конкурсі «Самоцвіти», що проходив  у м. Львові. 

 

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

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

 

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

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

Виставки, пленери  
Державний архів Тернопільської області 

728. Білий, І. 200 років від дня народження Шевченка — це свято кожного 
українця [Текст] : І в ХХІ столітті твори генія України Тараса Григоровича 
Шевченка є актуальними / І. Білий // Номер один. — 2014. — 12 берез. — С. [15] : 
фотогр. 
У Державному архіві Тернопільської області діє документально-художня виставка «І на 
оновленій землі врага не буде, супостата…». 
 

729. Білий, І. У обласному архіві створять фонд героїв Небесної сотні та АТО 
[Текст] / І. Білий // Номер один. — 2014. — 24 верес. — С. 4 : фотогр. — (Новини). 
 

730. Бобрівець, М. Історія здобуття незалежності [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2014. —29 серп. — С. 8. — (Репрезентація). 
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка «Живи у віках, Україно». 

 

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

732. Дишлюк, О. І на оновленій землі врага не буде, супостата… [Текст] / 
О. Дишлюк // Свобода. — 2014. — 21 берез.  — С. 8 : фотогр. 
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка  «І на оновленій землі врага не 
буде, супостата…», присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. 
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733. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [7 березня 
в Державному архіві Тернопільської області відкрито тематичну виставку до 
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка «І на оновленій землі врага не 
буде…»] — С.154. 
 

734. Золотнюк, А. «Горнусь до Тебе, Мати Божа» [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 5 : фотогр. — (Виставки). 
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка чудотворних ікон Тернопільщини 
«Горнусь до Тебе, Мати Божа…». 
 

735. Золотнюк, А. Унікальна енциклопедія [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 6. — (Новинка). 
У Державному архіві Тернопільської області презентували перший том енциклопедії 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка. 
 

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

737. Ковальчук, О. У свічаді краси [Текст] / О. Ковальчук ; фотогр. В. Бурми // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 січ. — С. 5 : фотогр. — (Вернісажі).  
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка «Палітра любові і краси», 
присвячена 85-річчю від дня народження відомого майстра графіки Ярослава Омеляна.  

 

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

 

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

 

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

741. Пшоняк, І. «Війна, яка змінила все…» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 
вечірній. — 2014. — 13 серп. — С. 2 : фотогр. — (Тернопіль і тернополяни). 
У Державному архіві Тернопільської області діє документальна виставка «Війна, яка змінила 
все…», присвячена 100-річчю від початку Першої світової війни. 
 

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

 



 81

743. Сеник, М. Крок до незалежності [Текст] / М. Сеник // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 8. — (Вісті з архіву). 
До 25-ї річниці із часу створення Народного руху України за перебудову працівники 
Державного архіву Тернопільської області підготували виставку «Крок до незалежності». 
 

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

745. Сулима, О. Від першої до сучасної [Текст] / О. Сулима // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 5. — (Виставки). 
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка «Конституція — основний закон 
держави», приурочена до 18 річниці із часу прийняття конституції України. 

 

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

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

 

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

749. Чернишова, А. У день Хрещення Русі відкрили виставку ікон [Текст] / 
А. Чернишова, М. Чернишова // Свобода. — 2014. — 1 серп. — С. 4. — (Духовне 
відродження краю). 
У Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку ікон «Духовне відродження  
нашого краю: чудотворні ікони Божої Матері». 

 

Мистецька галерея «Бункермуз» 
750. Бойчук, О. Світ «Очима дитини» представила Аліна Гаєва в Тернополі 

[Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 14 трав. — С. [15] : фотогр.кольор. 
Художниця Аліна Гаєва з Дніпропетровська представила виставку своїх робіт «Очима 
дитини» у галереї «Бункермуз». 

 

751. Брик, А. Світ у малюнках: тернополянин зібрав сотні бетменів 
і суперменів [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 28 трав. — 3 черв. — С. 7 : 
фотогр. — (Соціум). 
У тернопільській арт-галереї «Бункермуз» діє виставка коміксів, яку зібрав місцевий 
графічний дизайнер Григорій Трачук. 
 

752. Віконська, І. Сила живопису [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 3 жовт. — С. 6. — (Експозиції). 
Молодий київський художник Лесь Панчишин представить у тернопільській галереї 
«Бункермуз» виставку «Сила». 
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753. Заврут, Н. Коли тобі «Зимно» [Текст] / Н. Заврут // Вільне життя плюс. — 
2014. — 12 верес. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Картинки з виставки). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка робіт киянина Мирослава Вайди. 
 

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

 

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

756. Золотнюк, А. Гармонія кольорів і ліній [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. [1] : фотогр. кольор. — (Небуденне). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка експериментального живопису киянина 
Ігоря Неруса. 
 

757. Золотнюк, А. Історична терапія [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 2 : фотогр. — (Майдан на 
світлинах). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» репрезентували виставку «Україна — Революція 
Гідності». 
 

758. Золотнюк, А. Живописний гобелен землі [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
В. Марківа // Вільне життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. [1] :фотогр. кольор. — 
(Картинки з виставки). 
В арт-галереї «Бункермуз» діє виставка робіт художниці з м. Ланівців Олени Горголь «Земля». 
 

759. Золотнюк, А. Мандрівки молоточка в світі Гідра [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 29 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Картини 
з виставки). 
Виставку картин киянина Артема Прута «Гідра» відкрито в тернопільській галереї 
«Бункермуз». 
 

760. Золотнюк, А. Пошук моделей діалогу [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 8 : фотогр. — (Виставки). 
А арт-галереї «Бункермуз» функціонує виставка робіт львівського художника 
Остапа Лозинського. 
 

761. Золотнюк, А. Революція змісту та форми [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 5 груд. — С. 8 :фотогр. кольор. — (Виставка). 
Про виставку робіт головного художника Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Григорія Лоїка в Тернопільській 
галереї «Бункермуз». 

 

762. Золотнюк, А. Супергерої в коміксах [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 30 трав. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Захоплення). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка коміксів та манги «Супергерої» 
тернополянина Григорія Трачука. 
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763. Золотнюк, А. Турнік і чача [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. [1] : фотогр. кольор. — (Картинки 
з виставки). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка робіт художника з Надвірної Івано-
Франківської області Юрія Боринця. 
  

764. Золотнюк, А. «Ф», слоніада та голі тіла [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Картинки 
з виставки). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка абстрактних робіт Володимира 
Драчинського «Альт Артенатива». 
 

765. Луків, Н. Виставка «Небезпечно: корупція!» уже в Тернополі [Текст] / 
Н. Луків // Свобода. — 2014. — 30 трав. — С. 4. — (Коли лікує мистецтво). 
У тернопільській арт-галереї «Бункермуз» експонується виставка робіт карикатуристів зі 
всієї України «Небезпечно: корупція!». 
 

Інші виставки 
766. Аверкієв, В. У Теребовлі відбулася фотовиставка «Революція гідності» 

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

 

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

768. Вітенько, Т. Миттєвості життя в роботах Юрія Кушніра [Текст] / 
Т. Вітенько // Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 4 : фотогр. кольор. — 
(Арт). 
У тернопільському антикафе «Тралі-валі» діє виставка фоторобіт Юрія Кушніра. 
 

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

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

 

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

 

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

 

773. Золотнюк,А. Майдан на полотнах [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 лип. — С. [1]. — (Не прогавте). 
У м. Бережанах діє пересувна виставка творів українських художників «Майдан гідності». 
 

774. Золотнюк,А. Сто років фотографії [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Картинки з виставки). 
У Тернополі діє виставка «Змальовуючи століття: 100 років фотографії». 
 

775. Золотнюк, А. Україна об’єднує прекрасне [Текст] / А. Золотнюк // 
Домашня газета. — 2014. — 4 верес. — С. 8 : фотогр. — (Наше дозвілля). 
У тернопільському ТРЦ «Атріум» відкрито виставку «Україна єдина». 
 

776. Золотнюк, А. Україну об’єднує прекрасне [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
Л. Павлової // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 верес. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Не прогавте). 
На виставці «Україна єдина» у Тернопільському ТРЦ «Атріум» показали давній стрій із 
різних куточків України, зібраний львів’янкою Роксоланою Шимчук. 

 

777. Луків, Н. Тернопільський шаржист підкорив мистецький Львів [Текст] / 
Н. Луків // Свобода. — 2014. — 11 квіт. — С. 8: фотогр. — (Знай наших!). 
Про виставку робіт тернопільського художника М. Дмітруха у Львівському музеї мистецтв 
давньої української книги. 

 

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

 

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

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

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

 

782. Перун, В. Шевченко в нашій хаті [Текст] / В. Перун // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 20 серп. — С. 3. — (Коротко). 
У Бережанах в рамках святкування Дня міста, Дня незалежності України та Дня Державного 
прапора запланували виставку «Шевченко в нашій хаті» 
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783. «Подоляни» запрошують на виставку відомого митця Романа 
Романишина [Текст] // Rіа плюс. — 2014. — 17 груд. — С. 9 : фотогр. 
В арт-галереї ТРЦ «Подоляни» діє виставка робіт художника та скульптора Романа 
Романишина. 
 

784. Семеняк, В. Людина-Космос живе на Тернопіллі [Текст] / В. Семеняк ; 
фотогр. А. Мархоцької // Свобода. — 2014. — 18 лип. — С. 4 : фотогр. — 
(Неопалима купина : літературно-мистецька сторінка). 
Про виставку робіт художника Миколи Шевчука, що діє в Тернополі. 
 

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

786. Томчишин, Ю. Двоє людей, четверо очей та одне серце [Текст] : 
Унікальний світ близнюків на світлинах Юлії Версти / Ю. Томчишин // Наш 
день. — 2014. — 2—8 лип. — С. 3 : фотогр. кольор. — (Творча майстерня). 
Тернопільський фотограф Юлія Верста презентувала унікальний фотопроект «Двоє». 

 

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

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

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

Фестивалі, конкурси, масові свята  

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

790. Перун, В. Не бенкетувати під час війни [Текст] / В. Перун // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 25 черв. — С. 2. — (На замітку). 
Про зміни, які відбудуться під час проведення фестивалів на Тернопільщині. 
 

 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» 

791. Джуровська, С. Фестивалю не буде! [Текст] / С. Джуровська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 30 лип. — С. 7. — (А що у вас?). 
Про ХVІ Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 
 

792. [Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини 
традиційно проходив в урочищі Бичовій, що на Монастирищині] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 серп. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

793. Шот, М. Лемки замість фестивалю зорганізують вечори пам’яті [Текст] / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2014. — 19 серп. — С. 11. 
Про Всеукраїнських фестиваль Лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 
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Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв  
«Пісенні Медобори» 

794. Салко, М. Вікторія означає «перемога» [Текст] / М. Салко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 5 верес. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Вітаємо!) 
У Гусятині пройшов ХІ всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Пісенні Медобори — 
2014». Першу премію отримала тернополянка Вікторія Ярема. 
 

Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки» 

795. Вандзеляк, Г. Зацвів вишиванками Тернопіль [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 27 серп. — С. 12 : фотогр. кольор. — (Фестиваль). 
Про особливості ХVII Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки» в м. Тернополі. 

 

796. Пшоняк, І. Парк імені Тараса Шевченка квітнув розмаїттям вишиванок 
[Текст / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2014. — 3 верес. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Арт). 
У Тернополі відбувся ХVII Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки», присвячений 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка та 23-й 
річниці Незалежності України. 

 

797. Цвіти, вишиванко, єднай Україну [Текст] : Таким був лейтмотив вже 
сьомого фестивалю національної вишивки та костюма, який щорічно проходить 
у Тернополі за сприянням обласної та міської влади і під патронатом корпорації 
«Оболонь» / фотогр. І. Пшоняка // Наш день. — 2014. — 27 серп. — 2 верес. — 
С. 3 : фотогр. 
 

798. Шот, М. Колос життя на білому полотні [Текст] : Всеукраїнський 
фестиваль «Цвіт вишиванки» в Тернополі пройшов під знаком ювілею Великого 
Кобзаря / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2014. — 22 жовт. — С. 24 : фотогр. — 
(Вісті звідусіль). 

 

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

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

 

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

 

801. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 2014 
р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // Літературний 
Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі 
часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [28—30 березня  в Тернополі проходив 
мистецький фестиваль «Ї»] — С. 156. 

 

802. Золотнюк, А. Їдка мистецька суміш [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 8. — (Незабаром). 
У Тернополі пройде фестиваль «Ї» — «Їдка суміш. 
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803. Золотнюк, А. Хліба і видовищ [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Враження). 
У Тернополі відбувся мистецький фестиваль «Ї». 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

810. Золотнюк, А. Який джаз у Тернополі? [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 19 груд. — С. 8 : фотогр. 
Враження від цьогорічного фестивалю «Jazz Bez».  

 

811. Макогін О. Олег Макогін: «JuzzBer» — це музика серця та розуму [Текст] : 
[інтерв’ю з директором джазового фестивалю Олегом Макогоном] / [розмовляла] 
Р. Бібік // Номер один. — 2014. — 3 груд. — С. [2] :фотогр. кольор. 
 

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

 

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

 

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

815. Томчишин, Ю. У Тернопільській катедрі лунав джаз [Текст] / 
Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 30 груд. — с. 20 : фотогр. кольор. 
Про дев’ятий міжнародний джазовий фестиваль «Jazz Bez» у Тернополі.  
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816. У Тернопіль з’ їдуться кращі джазові виконавці світу [Текст] // Номер 
один. — 2014. — 26 листоп. — С. 9 : фотогр. — (Суспільство). 
У Тернополі вдев’яте відбудеться джазовий фестиваль «Jazz Bez». 
 

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

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

Міжнародний молодіжний фестиваль духовного співу 
«Кременецькі хорові вечори «Ave Maria» 

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

 

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

Міський фестиваль вертепів «Українське Різдво»  
 

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

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

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

 
 

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

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

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

 

* * * 
826. Перун, В. «Миколаївська» казка [Текст] / В. Перун ; фотогр. авт. // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 19 груд. — С. 2. — («Повір у себе»). 
Ювілейний ХХ міський фестиваль дитячої творчості «Повір у себе» для дітей з особливими 
потребами вкотре зібрав учасників і гостей у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
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Обласний фестиваль-конкурс самодіяльного художнього мистецтва газових 
господарств Тернопільської області «Блакитний вогник» 

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

Районний фестиваль зимового календарно-обрядового фольклору  
«Кременецькі передзвони» 

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

 

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

 

Фестиваль духовної пісні «Один Бог, один народ, одна Україна» 
830. Беляєва, С. «Один Бог, один народ, одна Україна» [Текст] / С. Беляєва // 

Свобода. — 2014. — 2 лип. — С. 3 : фотогр. кольор. 
Фестиваль духовної пісні «Один Бог, один народ, одна Україна» відбувся на Кам’яній горі 
біля с. Завалова Підгаєцького району. 
 

831. Віконська, І. У духовному пориві єдині [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 2 лип. — С. [1]. — (Фестивалі). 
На Підгаєччині відбувся фестиваль духовної пісні «Один Бог, один народ, одна Україна». 
 

 

Фестиваль «Дзвони Лисоні» 
832. Дохват, М. На Лисоні понюхали пороху [Текст] / М. Дохват // RIA 

плюс. — 2014. — 13 серп. — С. 5 : фотогр. — (Дозвілля). 
Про фестиваль «Дзвони Лисоні», який нещодавно відбувся на Бережанщині. 
 

833. Золотнюк, А. І знову усуси йшли в бій за Лисоню [Текст]/ А. Золотнюк // 
Домашня газета. — 2014. — 14 серп. — С. 8 : фотогр. — (Наше дозвілля). 
На Бережанщині пройшов фестиваль «Дзвони Лисоні». 
 

834. Золотнюк, А. На Лисоні знову пройшли бої [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. [1] : фотогр. кольор. — (Сто років по тому). 
На Бережанщині пройшов фестиваль «Дзвони Лисоні». 

 

Фестиваль  «Файне місто» 
835. Николишин, Д. «Файне місто» виходить за рамки [Текст] / 

Д. Николишин // Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 2. — (Не прогавте). 
У Тернополі пройде музичний фестиваль «Файне місто». 
 

836. Николишин, Д. «Файне місто» у файному місті [Текст] / Д. Николишин ; 
фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 8 : фотогр. кольор. — 
(Я там була). 
У Тернополі пройшов фестиваль «Файне місто». 
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837. Полівчак, К. Фестиваль у Тернополі об’єднав країну [Текст] / К. Полівчак // 
Наш день. — 2014. — 16—22 лип. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Акценти). 
У Тернополі відбувся фестиваль «Файне місто». 

 

838. Тернопіль — «Файне Місто!» [Текст] // День. — 2014. — 3 лип. — С. 10 : 
фотогр. — (Напередодні). 
У Тернополі пройде фестиваль «Файне місто». 

 

839. Фестиваль «Файне місто» об’єднає Україну [Текст] // Наш день. — 
2014. — 2—8 лип. — С. 4. — (Тернопілля). 
У Тернополі відбудеться грандіозне музичне дійство — фестиваль «Файне місто». 
 

 

* * * 
Зимове фольклорне свято у с. Горошовій Борщівського району 

840. Деркач, З. Як Горошова «водила» Маланку [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2014. — 17 січ. — С. [1] : фотогр. — (Відлуння свята).  
Про відзначення свята Маланки в с. Горошовій.  
 

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

 
 

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

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

 

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

життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Рукотвори). 
В Українському домі «Перемога» пройшов фестиваль декоративних мистецтв «Яйце-райце», 
організований Тернопільським міським центром творчості дітей та юнацтва. 

 

844. Бобрівець, М. Скільки родин — стільки й талантів [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 5 груд. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Враження). 
У Тернополі відбувся традиційний фестиваль талановитих сімей «Родинне джерело». 
 

845. Віконська, І. Шум і до шуму [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 27 черв. — С. 8. — (Фестивалимо). 
На одному з наймасштабніших арт-фестивалів України «ARTPOLE.IF» свою творчість 
представили й тернополяни.  
 

846. Волинець, Н. «Канікули в Бережанському замку» [Текст] / Н. Волинець // 
Свобода. — 2014. — 18 черв. — С. 9 : фотогр. — (Спортивний фестиваль). 
У Бережанах пройшов пісенно-танцювально-спортивний розважальний фестиваль «Канікули 
в Бережанському замку». 

 

847. Гарасимів, З. Козацтво Тернопільщини — в тилу української війни [Текст] / 
З. Гарасимів // Номер один. — 2014. — 22 жовт. — С. [15] : фотогр. 
Члени тернопільського осередку ім. Д. Вишневецького провели в Тернополі фестиваль 
«Козацькому роду нема переводу». 
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848. Дохват, М. Для них танець — це все [Текст] / М. Дохват // 20 хвилин. — 
2014. — 30 квіт. — С. [2]. 
Про перший у Тернополі фестиваль «Танець — як життя», який відбувся в економічному 
університеті. 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

854. Михлик, З. Ізвечора Маланка ходила… [Текст] / З. Михлик // Сільські 
вісті. — 2014.  — 14 січ. — С. 3. — (Традиції).  
Про народне карнавальне дійство, що відбулосі в с. Устя Борщівського району.  

 

855. Письменницький фест на Чортківщині [Текст] / підгот. В. Перун // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 6 серп. — С. 3. — (Коротко). 
На Чортківщині відбувся поетичний фестиваль «Дністровський каньйон». 
 

856. Синенька, Б. «На хвилях Корси»[Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 
2014. — 1 серп. — С. 4 : фотогр. — (Фестиваль). 
Фестиваль стрілецької та повстанської пісні пройшов у с. Конюхах Козівського району. 
 

857. Томчишин, Ю. Ми не забудемо [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 
2014. — 26 черв. — 3 лип. — С. 14. — (Тернопільські новини). 
Тернопільщина готується до відзначення трагічної дати — 70-річчя від початку виселення 
українців із Лемківщини, Надсяння та Холмщини. Зокрема, відбудеться вечір-реквієм, 
міжнародна наукова конференція та пісенний фестиваль у Монастириськах. 
 

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

 

859. [У Заліщиках пройде ХХІ Міжрегіональний фестиваль «Дністрові зорі —
2014»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 28 трав. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 
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860. [У Підгайцях відбувся районний огляд-конкурс гумористів «Солодкі 
усмішки»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 
11 черв. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

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

862. Цебрій, Є. У місті буде фестиваль сучасного танцю [Текст] / Є. Цебрій // 
20 хвилин. — 2014. — 16 квіт. — С. [2].  
Фестиваль сучасного танцю «Життя — як танець, танець — як життя» відбудеться в 
 Тернопільському національному економічному університеті. 

 

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

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 

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

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

 

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

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

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
867. Доскоч, А. «Зоринка» запрошує [Текст] / А. Доскоч // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 3 верес. — С. 7. — (До уваги батьків). 
Про дитячу народну хорову школу «Зоринка», що функціонує у Тернополі. 
 

868. Костишин, Л. Зустрінемося в «Зоринці» [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 28 трав. — С. 7. — (А що у вас?). 
Про тернопільську хорову школу «Зоринка». 
 

869. Левицька, Л. «Діти можуть все те, що й дорослі, тільки краще» [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2014. — 29 трав. — С. 13 : фотогр. кольор. — 
(Школа соловейків). 
Про хорову школу «Зоринка» та її засновника й директора Ізидора Доскоча. 
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870. Ми гордимось «Зоринкою» [Текст] // Свобода. — 2014. — 10 верес. — 
С. 10. — (Подяка). 
Про тернопільську дитячу хорову школу «Зоринка». 

 

871. Фільц, Б. Вірте в себе! [Текст] / Б. Фільц // Вільне життя плюс. — 2014. — 
5 верес. — С. 8. — (Добре слово). 
Про тернопільську дитячу хорову школу «Зоринка». 

 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
872. Галицький камерний оркестр відкриє сезон благодійним концертом 

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

873. Коляда, А. Колядки на вокзалі дарував оркестр [Текст] / А. Коляда // Наш 
день. — 2014. — 10 січ. — С. 2: фотогр.  
Зал очікування залізничного вокзалу станції Тернопіль уже четверту зиму поспіль 
перетворюється на концертний хол. Тут муніципальний Галицький камерний оркестр дарує 
пасажирам новорічно-різдвяні твори.  
 

874. Садовська, Г. Високий голос скрипки [Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 
М. Шота // Вільне життя плюс. — 2014. — 21 лют. — С. 5 : фотогр. — (Вечори 
в Українському домі).  
Про концерт муніципального Галицького камерного оркестру, що відбувся в Українському 
домі «Перемога».  
 

875. Садовська, Г. І скрипка, і контрабас [Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 
М. Бенча // Вільне життя плюс. — 2014. — 13 черв. — С. 5 : фотогр. — (У полоні 
музики). 
Муніципальний Галицький камерний оркестр закрив ХХІІ концертний сезон. 
 

876. Садовська, Г. Різдвяні мелодії для тих, хто в дорозі [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. М. Шота // Вільне життя плюс. — 2014. — 15 січ. — С. 4 : фотогр. — 
(Благодійний концерт).  
Уже вчетверте на залізничному вокзалі станції Тернопіль муніципальний Галицький  
камерний оркестр  дав свій унікальний концерт «Для тих, хто в дорозі».   
 

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

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

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

880. Шот, М. Концерт завдовжки 30 років [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2014. — 1 берез. — С. 24.— (Вісті звідусіль). 
У Тернополі пройшов спільний концерт народного артиста скрипаля України скрипаля 
Павла Чеботова та муніципального Галицького камерного оркестру під орудою заслуженого 
артиста України Василя Феленчака. 
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881. Шот, М. Музика проти війни [Текст] : Свій ХХІІІ сезон муніципальний 
Галицький камерний оркестр відкрив доброчинним концертом / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2014. — 31 жовт. — С. 10 : фотогр. — (Культура). 
 

Народний аматорський камерний хор ім. Ю. Словацького. 
882. Федишен, Б. Десятий рік із духовним співом [Текст] / Б. Федишен // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 5. — (Голос лине до небес). 
Про святкування 10-ї річниці із часу створення громадської організації «Молодіжне хорове 
товариство Кременця», при якій діє народний аматорський камерний хор 
ім. Ю. Словацького. 
 

883. Федишен, Б. Духовний спів оздоровлює душу [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2014. — 18 лип. — С. 4 : фотогр. — (Коли мистецтво — сенс життя). 
Про народний аматорський камерний хор ім. Ю. Словацького, який діє при громадській 
організації «Молодіжне хорове товариство Кременця». 

 

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

Н. Волянський // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 берез. — С. 6 : фотогр. — (Ars 
longa). 
З історії створення та про творчість колективу Тернопільського народного аматорського 
хору ім. І. Кобилянського (диригент — з.п.к. України Михайло М’якуш. До 45-річчя від часу 
заснування хору.  
 

Художній фольклорно-обрядовий гурт «Ходаки» 
 

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

 

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

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

 

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

888. Вишиванко моя, вишиваночко! [Текст] // Наш день. — 2014. — 24—
30 верес. — С. 20 : фотогр. кольор. — (Увага! Конкурс триває!). 
Про дитячий фольклорний ансамбль «Юськівчанка» із с. Юськівців Лановецького району. 

 

889. Вітер, В. Україну представлятимуть «Веселі гудаки» [Текст] / І. Вітер  // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 15 січ. — С. 10. — (Знай наших!).  
Зразковий ансамбль народної музики «Веселі гудаки» Бучацького районного будинку 
культури представлятиме Україну на ХХ Міжнародному конкурсі колядок і різдвяних пісень 
у польському місті Бендзіні. 

 

890. Волянський, Н. Послухайте, про що співають «Мальви» [Текст] / 
Н. Волянський // Вільне життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 5. — (На крилах 
пісні). 
Про народний художній вокальний ансамбль «Мальви» і його керівника та концертмейстера 
Віталія Лупійчука. 
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891. Деркач, З. Дзвеніла музика оркестру [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 
2014. — 9 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Гордість школи). 
Про духовий оркестр Тернопільської ЗОШ № 24. 

 

892. Дискурський, В. Об’єднали пісня і танець [Текст] / В. Дискурський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 8. — (А що у вас?). 
У м. Монастириськах День Конституції України відзначили виступами аматорського 
ансамблю танцю «Зернятко», чоловічого вокального ансамблю «Срібні дзвони» 
з Дніпропетровської області та ансамблю народного танцю «Весна» Монастириського РПЦ. 

 

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

 

894. Золотнюк А. Коломийка, повзунок, аркан... / Анна Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 24 січ. 
Про народний ансамбль фольклорного танцю «Галичанка», що діє при Буданівському 
професійному ліцеї. 

 

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

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

 

897. Костишин, Л. Євроінтеграція по-нашому, або Чому тернопільську капелу 
педуніверситету не пустили до Польщі? [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 черв. — С. 7. — (Дожилися!). 
Про хорову капелу «Освіта» факультету мистецтв Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

 

898. Лучка, Д. «Євроданс» підкорює Європу! [Текст] : 16 нагород та чотири 
кубки привезли тернопільські танцюристи з відкритого чемпіонату Польщі / 
Д. Лучка // Нова тернопільська газета. — 2014. — 25 черв. — 1 лип. — С. 15 : 
фотогр. кольор. 
Вихованці центру танцювального розвитку «Євроданс», що діє в Тернополі, на відкритому 
чемпіонаті Польщі здобули 16 нагород та 4 кубки. 
 

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

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

 

901. Синенька, Б. «Пісні соловейків стихали…» [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2014. — 20 черв. — С. 4 : фотогр. — (Неопалима купина : 
літературно-мистецька сторінка). 
Про народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Корса» із с. Конюхів 
Козівського району, який очолює Марія Бінерт. 
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902. Синенька, Б. Сто пісень села Скородинці [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2014. — 16 трав. — С. 4 : фотогр. 
Про народний аматорський обрядово-фольклорний колектив с. Скородинців Чортківського 
району. 
 

903. Шаган-Тетеря, М. «Мирівчанка» на сторожі пісенних традицій [Текст] / 
М. Шаган-Тетеря // Вільне життя плюс. — 2014. — 17 січ. — С. 5 : фотогр. — 
(Є культура у селі). 
Про народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Мирівчанка» із с. Мирового 
Шумського району.  

 

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

 

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

Творчі спілки 

Тернопільська обласна організаця  
Національної спілки письменників України  

906. Баліцька, М. Письменники вибрали очільника [Текст] / М. Баліцька // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 6. — (Що? Де? Коли?). 
У Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України відбулися 
звітно-виборні збори. 
 

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

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

909. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2013 р. — 
березень 2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 153—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [29 грудня 
в Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників 
України презентували дев’ятий випуск альманаху обласного літературного 
об’єднання «Подільська толока»] — С. 154 ; [12 січня в приміщенні 
Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників Украни 
відбулася репрезентація збірника «Татові»] — С. 155 ; [27 лютого ТОО НСПУ 
відзначила своє 30-річчя] — С.158. 
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910. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [13 березня 
в приміщенні обласної організації Національної спілки письменників України 
відбулася зустріч із письменником  Ігорем Павлюком] — С. 155; [10 квітня 
члени обласної організації Національної спілки письменників України 
вшанували пам’ять письменника й перекладача Валентина Корнієнка] — с. 157; 
[4 травня відбулися звітно-виборні збори Тернопільської обласної організації 
Національної спілки письменників України. Головою ТОО НСПУ обрано 
Євгена Безкоровайного] — C. 158. 
 

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

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

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

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

915. Чернишова, А. «Любовиж» — несподівана пісня Володі [Текст] / 
А. Чернишова // Свобода. — 2014. — 29 серп. — С. 4. 
26 серпня в приміщенні обласної організації Національної спілки письменників України 
презентували книгу тернопільського поета Володимира Бриня «Любовиж». 
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Тернопільська Обласна організація 
Національної спілки художників України  

916. Брик, А. «Важко звикнути до думки, що заснув в одній країні, 
а прокинувся — в іншій» [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 4—10 черв. — 
С. 13 : фотогр. кольор. — (Світське життя). 
В арт-галереї Тернопільскої обласної організації Національної спілки художників України 
діє виставка робіт художників із Криму, які переїхали до Тернополя. 
 

917. Бурма, В. Феєрверк фарб і парад незвичних композицій [Текст] / 
В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Виставки). 
Про виставку модерного мистецтва, що функціонує в арт-галереї Тернопільської обласної 
організації Національної спілки художників України. 
 

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

 

919. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [6 березня в арт-
галереї обласної організації Національної спілки художників України відкрито 
виставку образотворчого мистецтва, приурочену до ювілею 
Тараса Шевченка] — С. 154. 

 

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

 

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

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

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



 99

924. Романів, А. У «Короля дружніх шаржів» — ювілей [Текст] / А. Романів // 
Свобода. — 2014. — 4 лип. — С. 4 : фотогр. — (Талановиті люди). 
В арт-галереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України 
діє виставка робіт художника-карикатуриста Миколи Дмітруха, приурочена до 60-річчя від 

дня його народження. 
 

925. Савак, Б. Невідоме про відомого Миколу Дмітруха [Текст] / Б. Савак // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 5. — (Слово про художника). 
Про виставку робіт Миколи Дмітруха, присвячену 60-річчю від дня його народження, що діє 
в арт-галереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України . 

 
 

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

926. Бандерівець, К. Тернопільський Лучано Паворотті [Текст] : малює, 
в’яже, рибалить і пише вірші про Україну / К. Бандерівець // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 3 верес. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Знай наших!). 
Про тернополянина Романа Сачанчина — поета, співака та автора пісень. 

 

927. Бастюк, Б. Богдан Бастюк: «Правда «модною» ніколи не була» [Текст] : 
[інтерв’ю з Б. Бастюком, автором низки гумористичних збірок, поезій для дітей, 
прозової трилогії] / спілкувалася Г. Юрса ; фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 
2014. — 28 берез. — С. 6 : фотогр. — (Пряма мова). 

 

928. Бобрівець, М. Митець рукотворних святинь [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 5 : фотогр. — (Особистість). 
Про молодого тернопільського іконописця Михайла Кіцака. 

 

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

 

930. Богачик, Р. Володимир Вермінський: «Про справжні почуття говорять 
пошепки» [Текст] / Р. Богачик // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 січ. — С. 5 : 
фотогр. — (Слухай своє).  
Про творчість заслуженого артиста України, відомого співака, композитора Володимира 
Вермінського.  

 

931. Бойчук, О. Кожна лялька тернопільської майстрині має свій характер 
[Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 24 верес. — С. [15] : фотогр. кольор. 
Про тернопільську майстриню-лялькарку Марію Гадзалішин. 
 

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

 

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



 100

934. Брик, А. «Нам повідомили: їдемо на три дні. Виявилося — на все життя 
[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 30 квіт.—6 трав. — С. 8 : фотогр. — 
(Люди). 
Про Тернопільську художницю Світлану Шинкаренко. 

 

935. Брик, А. Тендітні шедеври : тернополянин відтворив у папері унікальний 
храм [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. —11—17 черв. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Життя). 
Про нашого земляка Володимира Кріса, який виготовляє з паперу унікальні речі. 

 

936. Брик, А. Тернополянка єдина в Україні створює «пластилінові» книжки 
[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 16—22 лип. — С. 3 : фотогр. кольор. — 
(Захоплення). 
Про тернопільську художницю та поетесу Ганну Осадко, яка створює ілюстрації до книг із 
пластиліну. 
 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

943. Гербіш, Н. Надійка Гербіш: «Мама завжди казала, що мій батько — 
Господь» [Текст] : [ інтерв’ю з українською письменницею Н. Гербіш] / 
[розмовляла] О. Смільська // Нова тернопільська газета. — 2014. — 9—15 лип. — 
С. 14 : фотогр. 

 

944. Гайда, М. Доля щедро обдарувала його [Текст] / М. Гайда // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 6. — (До витоків). 
Про видатного українського письменника, нашого земляка Богдана Лепкого. 
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945. Гербіш, Н. Надійка Гербіш: «Пишу всупереч тому, що відбувається 
навколо» [Текст] : [ інтерв’ю з письменницею] / розмовляла Л. Пуляєва // 
Високий замок. — 2014. — 23 верес. — С. 10 : фотогр. — (Гість). 
 

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

 

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

 

948. Гулей, І. Софія Русова і Тернопільщина [Текст] / І. Гулей // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 2—3. — (Славетні українки). 
Про громадську діячку Софію Русову. 

 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 
 

956. Зозуляк, Є. Долею судилось жити з піснею [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Про тернопільського композитора Я. Злонкевича. 
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957. Зозуляк, Є. Справа життя Лесі Любарської [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 13 черв. — С. 6 : фотогр. — (Вітаємо!). 
Про поетесу, голову Борщівського літературно-мистецького об’єднання «Ліра» Лесю 
Любарську. 

 

958. Золотнюк, А. Адресант без зворотної адреси [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 6 : фотогр. — (Розмова з автором). 
Про тернопільського поета Арсена Вікарука та його збірку «Листи без зворотної адреси». 

 

959. Золотнюк, А. Жіночий декольтований світ [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 6 : фотогр. — (Розмова 
з автором). 
Про поетесу з Бережан Галину Заболотну та її поетичну збірку «Декольтоване сонце». 

 

960. Золотнюк, А. Пізнання відображення [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 6. — (Свіжі імена). 
Про молодого тернопільського письменника Руслана Боднарука та його книжку 
«Віддзеркалення». 
 

961. Золотнюк, А. Слова любові до краю та краян [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 5. — (Щойно прочитане). 
Про письменника з Теребовлянщини Миколу Чорного та його збірку «Люблю свій край, 
люблю своїх краян». 
 

962. Золотнюк, А. Слухняна вовна [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 13 серп. — С. 5 : фотогр. кольор. — (Хобі). 
Про тернополянку Оксану Чмиленко, яка робить унікальні вироби з вовни. 

 

963. Золотнюк, А. Ще й думати треба, а не тільки читати [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 6 : фотогр. — (На 
книжкову полицю). 
Про нашого земляка Івана Хабінця та його поетичну збірку «Сповідь». 

 

964. Ігор Федчишин: «Мене болить, що на святій землі донині кляті війни не 
вщухають» [Текст] // Свобода. — 2014. — 22 серп. — С. 4. — (Інформаційний 
калейдоскоп). 
Про поета з Гусятинщини Ігоря Федчишина. 
 

965. Клим’юк, М. Гуцульщина — візитна картка митця [Текст] : До 100-річчя 
від дня народження Михайла Мороза / М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 
2014. — 19 верес. — С. 6. — (Ювілеї). 
Про відомого українського художника, уродженця Тернопільщини Михайла Мороза. 
 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

972. Кушнірик, М. Тернополянин Мар’ян Кушнірик грає в одному 
з найкращих оперних театрів Німеччини [Текст] : [ інтерв’ю з музикантом 
М. Кушніриком] / [спілкувалася] О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 
2014. — 13—19 серп. — С. 14 : фотогр. — (Kultura). 

 

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

974. Луків, Н. Горіла свічка пам’яті поетів [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2014. — 8 серп. — С. 4. — (На завершення номера). 
У Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України вшанували 
світлу пам’ять Івана Гнатюка, Віктора Баранова та Івана Горбатого.  
 

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

 

976. Мадзій, І. Хочу і буду… актором! [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 5 : фотогр. — (Знай наших!). 
Про Романа Фестригу, який навчається в Заліщиках й майстерно декламує вірші, пропагує 
українське слово. Цього року він представляв Тернопільщину на ХХІІІ Всеукраїнському 
відкритому конкурсі ім. Т. Шевченка. 

 

977. Мельничук, Б. За Омаром Хайямом — Василь Савчук [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 6. — (Новинка). 
Про письменника з Бережан Володимира Савчука та його збірку «На вечірній кладці». 
 

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

 

979. Мельничук, Б. Трикнижжя професора Миколи Ткачука [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 6. — (Знай наших!). 
Про відомого вченого, доктора філологічних наук, заслуженого діяча науки і техніки 
України Миколу Ткачука та його три монографії, які нещодавно вийшли з друку. 
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980. Мельничук, Б. Шукайте щастя у милій  серцю Україні… [Текст] / 
Б. Мельничук // Свобода. — 2014. — 8 серп. — С. 4 : фотогр. — (Прочитане). 
Про тернопільського мистецтвознавця, краєзнавця й письменника Іларіона Пилипця та його 
нову книгу «Життєве бездоріжжя». 

 

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

 

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

  

983. Мичко, С. Фантастика з непотребу. Майстер-митець із Тернополя 
створює унікальні речі з того, що зазвичай викидають на смітник [Текст] / 
С. Мичко // Україна молода. — 2014. — 18 листоп. — С. 12 : фотогр. — 
(Таланти).  
Про тернополянина Сергія Кузнєцова — самодіяльного майстра, який працює у стилях 
«джанк-арт» і «стімпанк». 
 

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

 

985. Мочевус, Е. «Кожний стукіт серця — Україна» [Текст] / Е. Мочевус // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 6 : фотогр. — (Славетні земляки). 
Про талановитого поета, перекладача Івана Гнатюка, якому виповнилося б 85 років. 

 

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

 

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

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

989. Пенькало І. Художник світової слави: до 100-річчя з дня народження 
Я. Гніздовського / І. Пенькало // Вільне життя плюс. — 2014. — 3 жовт. 
Про життєвий і творчий шлях видатного українського художника, уродженця с. Пилипчого 
Борщівського району Якова Гніздовського  та підготовку до відзначення 100-річного ювілею 
митця. 
 

990. Перун, В. Мікс-прелюдія [Текст] / В. Перун ; фотогр. авт. // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 8 : фотогр. — (Імпреза). 
Про композитора та піаніста Єгора Грушина, який нещодавно в Тернополі репрезентував 
свій новий сольний альбом. 
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991. Савак, Б. Яків Струхманчук — на поштовій листівці [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2014. — 15 серп. — С. 4 : фотогр. — (Життя, покладене на вівтар 
України). 
У с. Росоховатці Козівського району відбулася урочиста церемонія пошанування  худож-
ника, члена спілки революційних письменників «Західна Україна» Якова Струхманчука. 

 

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

 

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

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

 

995. Сасанчин, Н. Зареклась озиратися назад [Текст] / Н. Сасанчин // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 5. — (Є така жінка). 
Про талановиту поетесу із Чорткова Раїсу Обшарську. 

 

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

 

997. Семеняк В. «Золотистий — як бджолиний мед — несе зцілення» : 
художник-іконописець Богдан Ткачик написав Тараса Шевченка в образі 
святого великомученика і вважає, що його руками малює Всевишній : [про 
творчість художника із Малої Іловиці Шумського р-ну Тернопільської обл. 
Б. Ткачика] / В. Семеняк // Україна молода. — 2014. — 2 жовт. — С. 12. 

 

998. Семеняк, В. Його руками малює Господь [Текст] / В. Семеняк ; фотогр. 
авт. // Свобода. — 2014. — 20 серп. — С. 3 : фотогр. кольор — (Акценти). 
Про художника із Шумщини Богдана Ткачика. 

 

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

 

1000. Семеняк, В. «Листи без зворотної адреси» [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2014. — 5 листоп. — С. 3. — (Літературні новинки). 
Про нову поетичну зірку тернопільського літератора Арсена Вікарука «Листи без зворотної 
адреси». 
 

1001. Семеняк, В. Матриця «Створеної Землі» Ганни Ткачик [Текст] / 
В. Семеняк // Свобода. — 2014. — 24 жовт. — С. 12 : фотогр. — (Творчість як 
спосіб життя). 
Про талановиту тернопільську художницю Ганну Ткачик та її картину «Створення землі». 

 

1002. Семеняк, В. «Сонячне зайчатко» від Ганни Назарків [Текст] / В. Семе-
няк // Свобода. — 2014. — 20 черв. — С. 4 : фотогр. — (Читанка для малят). 
Про поетесу Ганну Назарків із Козови та її нову збірку віршів для дітей «Сонячне зайчатко». 
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1003. Смоляк, О. Поетичні міражі Ярослава Павуляка [Текст] / О. Смоляк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Наші земляки). 
Про відомого українського письменника, художника, дисидента Ярослава Павуляка, 
уродженця с. Настасова Тернопільського району. 

 

1004. Собуцька, В. По горах — угору… І вище [Текст] / В. Собуцька // Наш 
день. — 2014. — 19—25 берез. — С. 13 : фотогр. — (Культура). 
Про Володимира Чорнобая — тернопільського художника, лауреата мистецької премії 
ім. М. Бойчука. 

 

1005. Соловчук, Р. Кожний стукіт серця — Україна [Текст] / Р. Соловчук // 
Літературна Україна. — 2014. — 21 верес. — С. 15 : фотогр. — (Звитяжці духу). 
Про видатного поета, уродженця Тернопільщини Івана Гнатюка. 

 

1006. Стефанишин, О. Співець стрілецтва [Текст] / О. Стефанишин // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 3 жовт. — С. 6. — (Пам’ятаймо!). 
Урочистості з нагоди 120-ї річниці від дня народження українського письменника, 
композитора, громадського діяча, уродженця Тернопільщини Романа Купчинського 
пройшли в с. Розгадові Зборівського району. 
 

1007. Тимчук, М. Тернополянам — «Зелене світло» [Текст] : [ інтерв’ю із 
тернопільською танцівницею Мілою Тимчук] / [спілкувалася] Н. Бурлаку // RIA 
плюс. — 2014. — 2 лип. — С. 23 : фотогр. — (Інтерв’ю). 

 

1008. Топольницька-Пожарнюк, М. Журавлі несуть його слова по світу 
[Текст] / М. Топольницька-Пожарнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 
31 жовт. — С. 6. — (До ювілею земляка). 
Дослідниця життя та творчості Богдана Лепкого Марія Топольницька-Пожарнюк розповідає 
про письменника. 

 

1009. Фарина, І. Дві книги краянина [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 2014. — 
25 лип. — С. 4. — (Знай наших). 
Про письменника, перекладача, уродженця Тернопільщини Олександра Астаф’єва. 

 

1010. Фарина, І. Володимир Кравчук: «Я сюди на сповідь повертатись мушу» 
[Текст] / І. Фарина // Свобода. — 2014. — 11 лип. — С. 4. — (Поетична вітальня). 
Про письменника, літературознавця із Збаражчини Володимира Кравчука. 

 

1011. Федишен, Б. Вишиваний дивосвіт Ірини Стравінської… [Текст] / Б. Феди-
шен // Свобода. — 2014. — 22 січ. — С. 10 : фотогр. — (Гордість Тернопілля).  
Про майстра художньої вишивки кременчанку Ірину Стравінську. 
 

1012. Федишен, Б. Кожна вишивка — життя швидкоплинне [Текст] / 
Б. Федишен // Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 3 : фотогр. — (Долі 
людські). 
Про Зою та Михайла Триконенків із Кременця, які багато років займаються вишиванням. 
 

1013. Федишен, Б. Мудрість Мудрикових літ [Текст] / Б. Федишен ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 8 : фотогр. — (Штрихи до портрета).  
Про цікаве й багате творче життя художника-портретиста, оформлювача й оздоблювача 
з Кременця Андрія Мудрика. 

 

1014. Чорній, Н. Живописець, що безмежно любив Україну [Текст] / Н. Чорній // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 3 : фотогр. — (Герої минувшини). 
Про відомого художника, громадсько-політичного діяча, учасника Руху опору 
Андрія Наконечного. 
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1015. Хміляр, Л. «Його твори не приречені на забуття» [Текст] / Л. Хміляр // 
Свобода. — 2014. — 18 лип. — С. 4 : фотогр. — (Яскраві грані таланту). 
Про автора дев’яти книг, знаного в Тернополі лікаря-травматолога Ореста Березовського. 
 

1016. Чорній, Н. Майстер пензля Андрій Наконечний [Текст] / Н. Чорній // 
Свобода. — 2014. — 7 листоп. — С. 4. — (На завершення номера). 
Про живописця та громадсько-політичного діяча, уродженця Бережанщини 
Андрія Наконечного. 

 

1017. Чубата, Д. Під знаком Шевченка та Небесної Сотні [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 верес. — С. 5. — (Обрії «Просвіти»). 
Про діяльність культурно-просвітницького центру «Поступ Просвіти». 
 

1018. Шаган-Тетеря, М. Із серцем назовні [Текст] / М. Шаган-Тетеря // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 31 січ. — С. 8 : фотогр. — (Гість сторінки).  
Про художника Миколу Мамчура.  
 

1019. Шаган-Тетеря, М. Піснями стелиться її дорога [Текст] / М. Шаган-
Тетеря // Вільне життя плюс. — 2014. — 14 лют. — С. [1]. — (Коли душа співає ).  
Про керівника народного фольклорно-обрядового колективу Лановецького районного 
будинку культури, заслуженого працівника культури України Софію Рижевську.  
 

1020. Шевченків співець [Текст] / підгот. А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2014. — 4 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Наші земляки). 
Про відомого оперного співака, нашого земляка Й. Гошуляка. 

  

1021. Шкварло, К. Зранене народним горем серце [Текст] / К. Шкварло // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 22 серп. — С. 5 : фотогр. — (Небайдуже перо). 
Про талановиту поетесу з Тернополя Наталю Крайничин. 
 

1022. Шот, М. Насолода народним вбранням [Текст] / М. Шот ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 31 жовт. — С. 5 : фотогр. — (Захоплення). 
Про талановиту майстриню-лялькарку Людмилу Павлову з Тернополя. 
 

1023. Шот, М. Непідвладна Бардо та беззахисна Монро [Текст] : Знана 
тернопільська художниця Наталія Басараб створила майже 60 ляльок кіногероїв 
та акторів / М. Шот ; фотогр. авт. // Урядовий кур’єр. — 2014. — 25 січ. — С. 16 : 
фотогр. — (Екран). 
 

1024. Шот, М. Цей таємничий світ ляльок / М. Шот ; фотогр. авт. // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 22 січ. — С. 6 : фотогр. — (Захоплення).  
Лялькарка  Наталя Басараб уже понад десять років творить образи відомих кіногероїв.  
 
 

1025. Штокало-Пархомчук, Я. «Живу  капелою і донечками» — зізнався 
засновник Струсівської капели бандуристів Володимир Обухівський [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 січ. — С. 11 : 
фотогр. — (Зі скарбниці духовності).  
Спогади рідних, колег про Володимира Обухівського  — засновника Струсівської капели 
бандуристів.  
 

1026. Юна художниця [Текст] // Свобода. — 2014. — 11 черв. — С. 10 : фотогр. 
кольор. — (Талановиті діти). 
Про талановиту художницю Вікторію Шимончик, яка навчається в Тернопільському 
навчально-виховному комплексі «Школа-ліцей № 6 ім. Назарія Яремчука». 
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1027. Юрса, Г. Щедро обдарована талантом [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 24 жовт. — С. 8 : фотогр. — (Знай наших!). 
Про Аліну Лису — лауреата першої премії Всеукраїнського конкурсу «Червона калина», 
який відбувся у Тернополі. 
 

1028. Юхно-Лучка, М. Його червона троянда не зів’яне ніколи [Текст] : 
Анатолію Горчниському виповнилося б 90… / М. Юхно-Лучка // Нова 
тернопільська газета. — 2014. — 23—29 лип. — С. 7 : фотогр. — (Pamjat).  
Про Анатолія Горчинського — актора, режисера, композитора, поета, співака. 

 

До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка 
1029. Атаманчук, Л. «У моєму серці слово Кобзаря» [Текст] / Л. Атаманчук // 

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

1030. Бачинський, Я. «Живе Тарас у бронзі і граніті, живе у пам’яті людській» 
[Текст] / Я. Бачинський // Свобода. — 2014. — 19 берез. — С. 12 : фотогр. —  
(200-річчя Великого Кобзаря). 
До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка фотохудожник Василь Іванишин 
представив виставку своїх робіт. 
 

1031. Бачинський, Я. Над Гнізною лунали слова Пророка [Текст] / 
Я. Бачинський // Свобода. — 2014. — 12 берез. — С. 5. 
У с. Баворові Тернопільського району, на подвір’ ї Іларіона Пилипця, біля пам’ятника Тараса 
Шевченкові пройшли урочистості з нагоди 200-ліття від дня народження Великого Кобзаря. 
 

1032. Бобрівець, М. Вшанували Тараса [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 берез. — С. [1]. — (Коротко). 
В Українському домі «Перемога» відбувся музично-літературний захід «Шевченківський 
розмай», підготовлений працівниками Центру творчості дітей та юнацтва.  
 

1033. Брик, А. Тернополяни об’єдналися у шевченківський живий ланцюг 
[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 12—18 берез. — С. 2 : фотогр. 
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в Тернополі відзначили незвичайними 
акціями, зокрема молодь створила живий ланцюг, тримаючи в руках аркуші паперу 
з літерами, які складалися в рядки поезій Кобзаря. 
 

1034. Вандзеляк, Г. 200-річчя — у вільній державі [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 12 берез. — С. [1]. — (Тобі, Тарасе). 
Про святкування ювілею українського генія-пророка Тараса Шевченка в Тернополі. 
 

1035. Василів, Т. Марки свідчили — «ще не вмерла Україна» [Текст] / 
Т. Василів // Свобода. — 2014. — 7 берез. — С. 3 : фотогр. 
До 200-ліття від дня народження українського поета та пророка бережанець 
Олександр Караневич видав каталог-довідник «Тарас Шевченко у філателії», до якого 
увійшли поштові марки, художні марковані та немарковані конверти, марковані поштові 
листівки, соціальні поштові штемпелі, марки недержавних випусків тощо. 
  

1036. Волинець Н. Шевченківські вечорниці [«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь 
століття»] — вікова традиція Бережан / Н. Волинець // Культура і життя. — 
2014. — 28 берез. — С. 15. 
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1037. Великий Кобзар у пам’яті поколінь [Текст] // Наш день. — 2014. — 20—
26 серп. — С. 3 фотогр. — (Люди). 
З нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та 23-річчя Незалежності України 
в Українському домі «Перемога» відбудеться презентація книги «Тарас Шевченко у пам’яті 
поколінь». 
 

1038. Гачевська, С. Величне слово Кобзаря [Текст] / С. Гачевська // Свобода. — 
2014. — 11 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Тобі, Тарасе). 
Про обласний відбірковий тур Всеукраїнського конкурсу читців, присвяченого 200-річчю від 
дня народження Т. Г. Шевченка. 

 

1039. Герман, О. «Читаю Шевченка і лячно мені. У кожному слові — теперішні 
дні» [Текст] / О. Герман // Свобода. — 2014. — 26 лют. — С. 1, 3 : фотогр. — (До 
200-ліття від дня народження Великого Кобзаря).  
Заслужений діяч мистецтв України, поет Олег Герман гортає сторінки «Кобзаря» 
і переконується, що Шевченковими словами можна дати оцінку сьогоднішнім подіям.  

 

1040. Грушковик, О. «Я так її, я так її люблю, мою Україну убогу…» [Текст] / 
О. Грушковик // Наш день. — 2014. — 12—18 берез. —  С. 2 : фотогр.  
З нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка на Театральному майдані відбулося 
віче. 

 

1041. Дмитрук, Г. «У кожному слові — теперішні дні» [Текст] // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 6. — (У вінок Кобзареві). 
Про мистецьке дійство «Читаю Шевченка — і лячно мені. У кожному слові — теперішні 
дні», що відбулося в Українському домі «Перемога».  
 

1042. До ювілею Кобзаря — «Слово про Кременець» [Текст] // Свобода. — 
2014. — 28 лют. — С. 8 : фотогр. — (200-річчя Тараса Шевченка).  
На зустрічі, присвяченій 200-річчю від дня народження Кобзаря ректор Кременецького 
гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка, професор Афанасій Ломакович 
презентував антологію «Слово про Кременець». 
  

1043. [З нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у Вишні-
вецькому палаці Національного заповідника «Замки Тернопілля» відкрили 
меморіальну дошку] [Текст] // Літературна Україна. — 2014. — 13 берез. — С. 3. — 
(Літщоденник). 

 

1044. [Зі звітним концертом «Благослови, Кобзарю, нашу Україну» виступили 
учні та викладачі Тернопільського центру профтехосвіти № 1] [Текст] / 
фоторепортаж В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. 5 : 
фотогр. — (До ювілею). 

 

1045. Золотнюк, А. Вшанували пластуни [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 берез. — С. 7. — (Дійство). 
В Українському домі «Перемога» відбулися заходи з нагоди 200-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка, організовані тернопільськими пластунами. 
 

1046. Золотнюк, А. Поезія дітям [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2014. — 12 берез. — С. 7. — (Промовляє до нас). 
У рамках відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в Українському домі 
«Перемога» відбулася презентація «Дитячого Кобзаря», що побачив світ у «Видавництві 
Старого Лева».  
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1047. Золотнюк, А. «Стоїть село і пам’ятник Тараса в ньому…» [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 берез. — С. 4. — (Пам’ять вічна). 
Про пам’ятники Тарасові Шевченку, які є в нашому краї. 
 

1048. Золотнюк, А. Шевченко у тернопільській родині [Текст] / А. Золотнюк ; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 12 берез. — С. [1] : фотогр. — 
(Святкування). 
Понад 150 заходів пройдуть в обласному центрі до ювілею Тараса Шевченка. Серед них — 
вистави, літературно-мистецькі дійства, художні й театралізовані читання. 

 

1049. Кибалюк, М. «…Весь час як не писав, то малював» [Текст] : Науковці 
підтвердили версію перебування Шевченка у Вишневці : [інтерв’ю з науковим 
співробітником Національного заповідника  «Замки Тернопілля» М. Кибалюком] / 
[спілкувалася] Л. Осадчук // День. — 2014. — 21—22 лют. — С.14 : фотогр. — 
(Маршрут № 1).  
 

1050. Кибалюк, М. Шевченко і Тернопілля — нові дослідження [Текст] / 
М. Кибалюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 5. — (Актуально).  
Науковий співробітник Національного заповідника «Замки Тернопілля» розповідає про 
найменш висвітлений період життя Кобзаря —  мандрівку Волинню.   
 

1051. Ковальова, О. Кров’ю серця і тіла — за революційний протест [Текст] / 
О. Ковальова, І. Мельник // Вільне життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 5. — 
(Згадали Пророка).  
Студенти спеціальності «Журналістика філологічного факультету Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка  організували свято, приурочене до 
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. 

 

1052. Красновська, О. Поезії Шевченка — на кілометри! [Текст] / 
О. Красновська // Експрес. — 2014. — 11—12 берез. — С. [1]. — (Акція).  
Живий ланцюг завдовжки 3 кілометри , зробили студенти в Тернополі, тримаючи в руках 
аркуші паперу з літерами, які сформували рядки з поезій Тараса Шевченка. 

 

1053. Красновська, О. Читали «Заповіт» на Говерлі [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2014. — 14—16 берез. — С. 3. — (Акція). 
Хлопці з Тернопільського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
«Молодіжний націоналістичний конгрес» в оригінальний спосіб вшанували 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка — вони зачитали «Заповіт» Кобзаря на Говерлі. 
 

1054. Луків, Н. «Читаю Шевченка і лячно мені. У кожному слові — теперішні 
дні»  [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2014. — 12 берез. — С. 5 : фотогр. 
В Українському домі «Перемога» відбулося велике мистецьке дійство, приурочене до 
ювілею Кобзаря. 
 

1055. Мечик, І. «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь» [Текст] / І. Мечик // 
Свобода. — 2014. — 20 серп. — С. 4. — (Наш анонс). 
В Українському домі «Перемога» відбудеться презентація книги «Тарас Шевченко у пам’яті 
поколінь». 
 

1056. Мочевус, Е. «У Києві на Подолі…» [Текст] / Е. Мочевус // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 14 лют. — С. 6 : фотогр. — (2014-й — Рік Тараса Шевченка).  
Про симфонічну поему Михайла Вериківсько «Чернець» за однойменним твором Тараса 
Шевченка.  
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1057. Новосад, Є. Перед тобою, батьку Тарасе [Текст] / Є. Новосад // Вільне 
життя  плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 6. — (Він же пам’ятник). 
Про встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку в с. Вербовцях Лановецького району та 
глибокі патріотичні традиції громади села. 
 

1058. Новосядлий, Б. Перший пам’ятник Шевченкові створив митець із 
Буцнева [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2014. — 5 берез. —  С. 4 : фотогр.  
Про Олександра Лушпинського, який у 1911 році спроектував перший пам’ятник Кобзареві 
в Галичині. 

 

1059. Ониськів, М. Цілісна візія образу Тараса [Текст] / М. Ониськів // 
Свобода. — 2014. — 11 лип. — С. 4. — (Щойно з друку). 
Вийшли з друку «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка», приурочені до 200-річчя від дня народження Великого 
Кобзаря. 

 

1060. Покиданець, М. «Думав, що Шевченко — святий» [Текст] : 76-літній 
Михайло Покиданець самостійно вишив унікальну колекцію творів Кобзаря : 
[інтерв’ю з майстром М. Покиданцем] / [розмовляла] У. Вітюк // Експрес. — 
2014. — 14—16 берез. — С. 14 : фотогр. — (Люди). 
  

1061. Полянський, О. Тарас Шевченко і наш край [Текст] / О. Полянський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 7 берез. — С. 5 ; 14 берез. — С. 5 ; 21 берез. — С. 5: 
фотогр. — (Стежками генія). 
 

1062. Правдива, Д. Ще одне село має свого Тараса [Текст] / Д. Правдива // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. [1] : фотогр. кольор. — (Він же — 
пам’ятник). 
У с. Ценові Козівського району встановили пам’ятник Тарасові Шевченку. 
 

1063. «Пробуджені Тарасом» [Текст] // Свобода. — 2014. — 11 лип. — С. 4. — 
(Роздуми про буденне й величне). 
У видавництві «Поліграфіст» побачила світ книга Світлани Жук «Пробуджені Тарасом». 
 

1064. Рибін, В. Апостол правди і науки [Текст] / В. Рибін, М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 14 берез. — С. 5. — (Свою Україну любіть…).  
У Тернопільському національному економічному університеті відбулася дводенна 
міжнародна науково-практична конференція «Тарас Шевченко і сучасна національна освіта». 

 

1065. Рибін, В. Апостол правди і науки [Текст] / В. Рибін, М. Ониськів // 
Свобода. — 2014. — 12 берез. — С. 5 : фотогр. — (Свою Україну любіть…) 
У Тернопільському національному економічному університеті відбулася дводенна 
міжнародна науково-практична конференція «Тарас Шевченко і сучасна національна освіта». 
 

1066. Савчук, В. Де три шляхи широкії… [Текст] / В. Савчук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 лют. — С. 5. —  (Не забували та не забудемо).  
Історія спорудження пам’ятника Тарасові Шевченку в с. Жукові Бережанського району та 
про бажання громади його відновити його в первісному вигляді. 

 

1067. Трач, О. Тернопілля вишиватиме унікальний рушник / О. Трач // 
Свобода. — 2014. — 5 лют. — С. 11 : фотогр. — (До 200-річчя Тараса Шевченка). 
Тернопілля візьме участь у  всеукраїнській акції «Рушник Великому Тарасу».  
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1068. [У Ланівцях відбулися творчі звіти народних та зразкових аматорських 
колективів, приурочені до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 
 

1069. Федечко, М. До ювілею Кобзаря [Текст] / М. Федечко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 28 лют. — С. 1. — (На книжкову полицю).  
На зустрічі, приуроченій до 200-річчя від дня народження Тараса Шевчнненка, презентували 
літературно-художній альманах «Слово про Кременець».  
 

1070. Фещук, Н. Михайло Покиданець: «У моїх рушниках — поезія Шевченка» 
[Текст] : Заслужений майстер народної творчості України вишив два десятки 
рушників, які ілюструють «Кобзар» / Н. Фещук ; фотогр. авт. // Високий замок. — 
2014. — 25 берез. — С. 16 : фотогр. — (Наостанку). 
Про уродженця Тернопільщини Михайла Покиданця та його унікальну колекцію вишитих 
рушників. 
 

1071. Чайка В. Вшанування Кобзаря у Вишнівці [Текст] / В. Чайка // Культура 
і життя. — 2014. — 18 квіт. — С. 9. 
Про культурно-мистецький проект до 200-річного ювілею від дня народженя Т. Г. Шевченка 
у смт Вишнівці Збаразького району. 
 

1072. Чайка, В. Кобзар у Вишнівці [Текст] / В. Чайка // Свобода. — 2014. — 
12 берез. — С. 5 : фотогр. 
Велика мистецька імпреза, присвячена 200-літтю від дня народження Кобзаря, відбулася 
в смт Вишнівці Збаразького району. 
 

1073. Шаган-Тетеря, М. Стежками Тараса [Текст]  / М. Шаган-Тетеря // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 31 січ. — С. 8. — (До ювілею).  
У рамках підготовки до святкування 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка в області 
створено 8 туристично-екскурсійних маршрутів. Вони проходять територією Кременецького 
й Збаразького районів.   
 

1074. Шаплай, М. «Заповіт» на Говерлі [Текст] / М. Шаплай // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 21 берез. — С. 5. — (Згадали поета). 
Члени Тернопільського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
«Молодіжний націоналістичний конгрес» відзначили 200-ліття від дня народження Тараса 
Шевченка на Говерлі, зачитавши там «Заповіт». 
 

1075. Шляхом Кобзаря [Текст] // Урядовий кур’єр. — 2014. — 25 січ. — С. 16.  
До 200-річчя від дня народження поета Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія 
підготувала цикл телепрограм «Шляхами Тараса» .  
 

1076. Шот, М. Тут з нами розмовляє сам Кобзар [Текст] : Гімназисти 
з Підволочиська та Тернопіллі стали навчатися у Шевченківській світлиці  / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2014. — 28 жовт. — С. 7 : фотогр. — (Освіта). 
У Підволочиській гімназії ім. Івана Франка за ініціативи громадського діяча Бориса 
Войцихівського відкрито Шевченківську світлицю. 
 

1077. Штокало-Пархомчук, Я. «Прислухаймось до голосу Майдану» [Текст] : 
До цього закликають підгаєцькі лісівники всіх, хто навідується в урочище 
«Солови» до Шевченкової хати / Я. Штокало-Пархомчук ; фотогр. Ж. Романюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 19 берез. — С. 4 : фотогр. — (Кобзаревий слід). 
Про урочище «Солови», що в Мужилівській діброві, де знаходиться «Шевченкова хата» та 
пам’ятник Кобзареві. 
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1078. Юрса, Г, Шляхи, якими пройшов малий Тарас [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 квіт. — С. 6. — (У вінок Кобзареві). 
Літературно-мистецьку композицію «Мене там мати повивала» присвятили 200-річчю від 
дня народження Т. Г. Шевченка учні Тернопільської ЗОШ № 29. 
 

1079. Юхно-Лучка, М. У колекції — 167 «Кобзарів» та книжок про Шевченка 
[Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2014. — 19—25 лют. — 
С. 10 : фотогр. — (Kultura). 
Про домашню бібліотеку тернополянина Іларіона Пилипця, у якій близько двохсот 
«Кобзарів».  
 

1080. Ющук, І. У неділю в Тернополі [Текст] / І. Ющук // Слово Просвіти. — 
2014. — 23—29 жовт. — С. 7 : фотогр. — («Просвіта» сьогодні). 
Про урочисту академію «Тарас Шевченко і «Просвіта», присвячену 200-річчю від дня 
народження Кобзаря, яку провела Тернопільська обласна організація Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» ім. Шевченка 
 

*** 
1081. Вандзеляк, Г. Шевченко знову на Волині… [Текст] / Г. Вандзеляк ; 

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

 

1082. Гарай, Я. Як умру, то поховайте мене… на Вкраїні [Текст] / Я. Гарай // 
Свобода. — 2014. — 22 трав. — С. [1] :фотогр. — (Події). 
На Тернопіллі пройшли урочисті заходи з нагоди 153-ї річниці від дня перепоховання 
Тараса Шевченка. 
 

1083. Ой висока круча, де Тарас стоїть [Текст] / фоторепортаж В. Бурми // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. [1]. — (Вшанування). 
Про урочистості, які відбувалися в Тернополі з нагоди перепоховання Тараса Шевченка. 

 

1084. [У Бучачі вшанували річницю із часу перепоховання Тараса Шевченка 
мітингом-реквіємом] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 28 трав. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

До 70-річчя від дня народження українського художника 
Дмитра Стецька 

1085. Шот, М. Художник-одинак на вітрилах часу [Текст] : Тернополянин 
Дмитро Стецько поєднує нинішнє з праісторією українців / М. Шот ; фотогр. авт. 
// Урядовий кур’єр. — 2014. — 8 лют. — С. 18 : фотогр. — (Професіонал). 
Про тернопільського живописця й скульптора Дмитра Стецька. 
 
 
 

До 120-річчя від дня народження письменника і композитора  
Романа Купчинського 

1086. Кващук, В. Його пісні кличуть до бою [Текст] / В. Кващук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 19 верес. — С. 5 : фотогр. — (Стрілецька слава). 
До 120-річчя від дня народження письменника і композитора, уродженця Тернопільщини 
Романа Купчинського. 
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До 80-річчя від дня народження тернопільського поета й журналіста  
Івана Горбатого 

1087. Добровольський, М. На зорі незалежності [Текст] : Сьогодні поетові 
й журналісту Іванові Горбатому виповнилося б 80 років / М. Добровольський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 6. — (Пам’ять). 

 

1088. Ониськів, М. Ніжний кремінь його душі [Текст] / М. Ониськів // 
Свобода. — 2014. — 2 лип. — С. 12. — (Ескізи пам’яті). 
Про українського поета, журналіста, літературного критика Івана Горбатого, якому 
виповнилося б 80 років. 
 

Інше 
1089. Аверкієв, В. День міста по-теребовлянськи [Текст] / В. Аверкієв // Номер 

один. — 2014. — 9 лип. — С. [2] : фотогр. кольор. 
Про святкування Дня міста в Теребовлі. 

 

1090. Аверківєв, В. «Ніби сам Господь водить моєю рукою з пензлем по 
полотні» [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2014. — 3 верес. — С. 3 : фотогр. — 
(Новини). 
Про презентацію  робіт художника Івана Драгана у м. Теребовлі. 

 

1091. Автора «Свободи» відзначено на міжнародному фотоконкурсі [Текст] // 
Свобода. — 2014. — 16 лип. — С. 12 : фотогр. кольор. — (Вітаємо). 
У м. Києві пройшла церемонія нагородження переможців фотоконкурсу «Вікі любить 
Землю». Серед відзначених — наш земляк Микола Василечко. 
 

1092. Бастос, О. Невже тільки гроша запорука щасливого життя [Текст] / 
О. Бастос // Свобода. — 2014. — 24 жовт. — С. 12. : фотогр. — (Заробітчанська 
доля у призмі дивослова). 
Про збірку «Вікно думок» Заліщицької поетеси Оксани Дяків. 
 

1093. Блаженко, А. Лине «Мелодія світлопису» [Текст] / А. Блаженко ; фотогр. 
Ю. Савіна // Вільне життя плюс. — 2014. — 27 черв. — С. 8 : фотогр. кольор. — 
(Подіум). 
Фотокореспондент чортківської районної газети «Голос народу», член Національної спілки 
фотохудожників України, Національної спілки журналістів України Орест Лижечка 
представив виставку персональних фотографій «Мелодія світлопису» у Хмельницькому. 

 

1094. Бобрівець, М. Батьківщину любили понад усе [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 6. — (Репрезентація). 
У Державному архіві Тернопільської області відбулася презентація другого видання книги 
«За тебе, Україно…» Олександра Ільїна та Петра Мазура. 
 

1095. Бобрівець, М. Вийшли друком пригоди львівської такси [Текст] / 
М. Бобрівець ; фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 6 : 
фотогр. — (Новинки). 
Тернопільська письменниця Наталя Пасічник презентувала книгу для дітей «Терезка 
з Медової Печери». 

 

1096. Богданюк, Т. «Душа тисячоліть шукає себе в слов» [Текст] / Т. Богданюк // 
Свобода. — 2014. — 5 груд. — С. 4 : фотогр. — (Щойно з літературної робітні). 
Побачила світ четверта книжка заліщанки Оксани Дяків. 

 

1097. Боднар, С. Вовняні «шматочки» щастя [Текст] : Майстриня Оля Биндас 
«зваляла» майже дві сотні унікальних виробів / С. Боднар ; фотогр. авт. // Високий 
замок. — 2014. — 5—11 черв. — С. 16 : фотогр. кольор. — (Хобі). 
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1098. Боднар, С. Гітари, що грають, замки, євростадіони… [Текст] : 
Тернополянин Мар’ян Вархолік робить унікальні речі з сірників / С. Боднар ; 
фотогр. авт. // Високий замок. — 2014. — 5—11 черв. — С. 16 : фотогр. кольор. — 
(Хобі). 

 

1099. Борисюк, І. Ірина Борисюк: «Хай мені заздрять всі ті, хто живе 
у столиці!» [Текст] : [ інтерв’ю зі співачкою, учасницею телевізійного шоу  
«Х-фактор» І. Борисюк] / [спілкувалася] М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2014. — 5—11 листоп. — С. 6 : фотогр. — (Kultura). 
 

1100. «Буковинський журнал», №4 (94), 2014 [Текст] // Літературна Україна. — 
2014. — 18 груд. — С. 16 : фотогр. — (Гортаючи журнали). 
Огляд журналу. Згадується дослідження тернопільського письменника і краєзнавця Богдана 
Мельничука «Тарас Шевченко у художніх літературах зарубіжжя».  
 

1101. Вандзеляк, Г. Під покровом Буцнівської Богоматері [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 10 верес. — С. 3 : фотогр. кольор. — (Село 
святкує ювілей). 
У с. Буцневі Тернопільського району відбулися урочини з нагоди 550-річчя із часу першої 
згадки про село. 
 

1102. Вандзеляк, Г. Талановитим — зелене світло… [Текст] / Г. Вандзеляк ; 
фотогр. авт. // Свобода. — 2014. —4 черв. — С. 10 : фотогр. кольор. — (Наша 
гордість). 
У Тернополі відбувся форум для обдарованої молоді «Гордість і надія Тернопілля». 

 

1103. Василишин, О. Свіжий виклик «Скороморозу» віщує гарний настрій 
[Текст] / О. Василишин, І. Фарина // Свобода. — 2014. — 7 листоп. — С. 4. — 
(Нотатки на берегах книги). 
Про книгу уродженки Кременеччини Надії Панчук «Скоромороз», яка нещодавно побачила 
світ. 
 

1104. Вихристюк, Н. Слова впереміж із акордами [Текст] / Н. Вихристюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 4. — (Коротко). 
У мистецькій галереї «Бункермуз» відбулося засідання літературної студії «Сім Герц». 
 

1105. Вітенько, Т. Невеличка подорож — змушує щиро радіти [Текст] / Т. Ві-
тенько // Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 4 : фотогр. кольор. — (Арт). 
У Тернополі відбулася благодійна акція «Україна — сім’я єдина!». 
 

1106. Вітер, В. «Музика проти війни» [Текст] / В. Вітер // Вільне життя плюс. — 
2014. — 20 черв. — С. 8. — (Уже завтра). 
Загальноміський мистецький захід «Музика проти війни» відбудеться в Тернополі. 
 

1107. Гарасимів, З. Тернополянам відкриють світ вільних людей [Текст] / 
З. Гарасимів // Номер один. — 2014. — 23 лип. — С. [15] : фотогр. кольор. 
Тернопільський дизайнер Катерина Тимочко готує показ трьох своїх колекцій, який 
відбудеться у творчому кафе «Бункермуз». 
 

1108. Герман, О. Поетичні притчі від Валерія Ясиновського [Текст] / 
О. Герман // Свобода. — 2014. — 20 черв. — С. 4 : фотогр. — (Неопалима купина: 
літературно-мистецька сторінка). 
Про книгу Валерія Ясиновського «Загумінок». 
 

1109. Грицишин, А. Найкраще фото Тернопілля [Текст] / А. Грицишин // 
Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 4 : фотогр. кольор. — (Арт). 
Серед переможців фотоконкурсу «Вікі любить Землю» — тернополянин Микола Василечко. 
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1110. Грицишин, А. Під обкладинкою — «Бабайко» [Текст] / А. Грицишин // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 4. — (Коротко). 
У тернопільській книгарні «Є» відбулася презентація книжки Руслана Гуменюка «Бабайко». 
 

1111. Грицишин, А. Посмертний подарунок [Текст] / А. Грицишин // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. 4. — (Коротко). 
У Тернополі презентували книжку тернопільського журналіста Дениса Захарчука, який 
загинув у зоні АТО. 

 

1112. Губаль, М. «Усе, що робиться заради культури, робиться проти війни» 
[Текст] / М. Губаль // Свобода. — 2014. — 27 черв. — С. 10 : фотогр. — (Неопалима 
купина : літературно-мистецька сторінка). 
У Тернополі відбувся загальноміський мистецький захід «Музика проти війни», 
приурочений до Всесвітнього дня музики та сучасних подій в Україні. 
  

1113. Гугушвілі, Т. «Книжка одного вірша» [Текст] : Тернополяни повторили 
благодійний проект, започаткований Ред’ярдом Кіплінгом, щоб зібрати кошти 
для сімей загиблих у зоні АТО / Т. Гугушвілі ; фотогр. авт. // День. — 2014. — 25—
26 лип. — С. 16 : фотогр. кольор. — (Ініціатива). 
Тернопільські видавці реалізували благодійний проект «Книжка одного вірша». 
 

1114. Густенко, О. «Коза-дереза» копитцем запалює зірки на ялинці [Текст] : 
Тернопільські майстри шиють іграшки з ароматом кави та базиліку / 
О. Густенко // Номер один. — 2014. — 24 груд. — С. [15] : фотогр.  
Про тернопільську етномайстерню «Коза-дереза». 

 

1115. Густенко, О. Тернопільщина — маленький музей історії людства [Текст] / 
О. Густенко // Номер один. — 2014. — 23 квіт. — С. [15] : фотогр. кольор. 
Про пам’ятки історії та культури Тернопільщини. 
 

1116. День вуличної музики по всій Україні [Текст] // Україна молода. — 
2014. — 14 трав. — С. 12. — (Новини плюс). 
17 травня в Україні вперше відбудеться День вуличної музики. Концерти пройдуть в усіх 
великих містах України, зокрема й у Тернополі. 

 

1117. Дігай Т. Картина з дощових краплин / Тетяна Дігай // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 31 жовт. — Рец. на кн.: Перейти на другий берег : Нові новели, 
п’єси, поезії, пісні, статті ; дещо про автора / Б. Мельничук. — Тернопіль : Терно-
граф, 2014. — 864 с. 

 

1118. Ємчук, Н. Твоя дума, твоя пісня не вмре, не загине [Текст] / Н. Ємчук // 
Свобода. — 2014. — 13 черв. — С. 4 : фотогр. — (Неопалима купина : 
Літературно-мистецька сторінка). 
У Заліщицькому аграрному коледжі ім. Є. Храпливого відбулася літературно-мистецька 
година «Живуть, Тарасе любий, поміж нас і голос твій, і пензель твій, і слово…». 
 

1119. Жук, О. «Давай, я навчу тебе поганому» [Текст] / О. Жук // Україна 
молода. — 2014. —  20 трав. — С. 12 : фотогр. — (Акція). 
У Тернополі пройшов День вуличної музики. 

 

1120. Жук, Г. Роман Бжеський: про що історія мовчить [Текст] / Г. Жук // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 6 . — (Уроки визвольних змагань). 
Про книгу Романа Млиновецького (Бжеського) «Нарис з історії Українських визвольних 
змагань 1917—1918 років. Про що історія «мовчить», яка нещодавно вийшла з друку 
в м. Тернополі. 
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1121. Заврут, Н. Абрикоси Донбасу зацвіли у Тернополі [Текст] / Н. Заврут // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 верес. — С. 6. — (Поезія та музика). 
Про мистецький проект «JUST-IN-BETWEEN», який представили в Тернополі мистецька 
агенція «АртПоле» і тернопільська галерея «Бункермуз». 
 

1122. Залуцький, О. До й опісля «Буковинського листопаду — 2013» [Текст] : 
репортаж про мистецькі події краю / О. Залуцький // Українська музична 
газета. — 2014. — №1 (січ. — берез.). — С. 4. — (Конкурси, фестивалі). 
У листопаді в м. Чернівцях проходив регіональний фестиваль класичної музики 
«Буковинський листопад — 2013». У ньому взяли участь творчі колективи та окремі 
виконавці з різних областей України, зокрема й Тернопільської. 

 

1123. Збараж запрошує туристів [Текст] / фоторепортаж. В. Бурми // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 16 трав. — С. 8 : фотогр. — (Сезон розпочато). 
Про святкові заходи, які проходили в Збаражі в рамках святкування Дня міста. 

 

1124. Зимненко, А. Пасхальне диво — своїми руками [Текст] / А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. [1]. — (Готуємося до свят). 
У Тернополі розпочне працювати школа писанкарства, організована Тернопільським 
осередком молодіжної організації «Молода Просвіта». 
 

1125. Золотнюк, А. Вітчизняний детектив у стилі ретро [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. 6. — (Репрезентації). 
У книгарні «Є» відбулася зустріч із письменником Владиславом Івченком, автором книги 
«Найкращий сищик імперії на службі приватного капіталу». 
 

1126. Золотнюк, А. І кашкет іде по колу [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 6 : фотогр. — (Книга допомагає). 
У Тернопільському видавництві «Навчальна книга — Богдан» започаткували благодійний 
проект «Книга одного вірша — хай кашкет іде по колу». 
 

1127. Золотнюк, А. Іванна Блажеквич дивиться на нас [Текст] / А. Золотнюк ; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. —12 груд. — С. 6 : фотогр. — 
(Незнищенна пам’ять). 
У Тернопільській школі-економічному ліцеї № 9  відкрили барельєф Іванни Блажкевич. 

 

1128. Золотнюк, А. Другий вільний мікрофон [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 23 трав. — С. 6. — (Поезія та поети). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» відбувся другий «Вільний мікрофон: усна (re)форма», 
де молоді тернопільські поети зачитували свої твори. 
 

1129. Золотнюк, А. Лірична хроніка Євромайдану [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 6 : фотогр. — (На книжкову полицю). 
У тернопільській книгарні «Є» репрезентували збірку «Євромайдан: Лірична хроніка». 
 

1130. Золотнюк, А. Поезія в мережі [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 6 черв. — С. 6. — (Досвіди). 
В Івано-Франківську репрезентували книгу «Мережані коралі» — літературний віртуальний 
проект, до якого долучилися й наші земляки, зокрема письменниця з Бережан Галина 
Заболотна. 
 

1131. Золотнюк, А. Поезія може допомогти [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 31 жовт. — С. 5. — (А що у вас?). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» відбулося засідання літературної студії «87». 
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1132. Золотнюк, А. Літературні канікули [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 6. — (Завітайте). 
Про літературну студію «Палітра слова», що діє в тернопільській книжковій крамниці «Дім 
книги». 
 

1133. Золотнюк, А. Миттєві поетичні реакції [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 5 верес. — С. 6. — (Новинка). 
Про нову збірку наймолодшого члена обласної організації Національної спілки письменників 
України Юрія Матевощука «Метрополь», яка нещодавно вийшла з друку в Тернополі. 
 

1134. Золотнюк, А. Поет може передбачати речі. Але чи може їх змінити? 
[Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 черв. — 
С. 6 : фотогр. — (Пряма мова). 
Український письменник Ігор Павлюк репрезентував у тернопільському «Домі книги» збірку 
«Політ над Чорним морем». 
 

1135. Золотнюк, А. Поетичний змаг [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 6. — (Спробуйте сили). 
У Тернополі пройде поетичний конкурс «Dictum», переможець якого матиме можливість 
надрукувати свою книжку в місцевому видавництві «Крок». 
 

1136. Золотнюк, А. Поетичний мікрофон [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 4 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Було й таке). 
У галереї «Бункермуз» відбувся перший поетичний «вільний мікрофон» — проект, під час 
якого понад два десятки молодих поетів Тернопілля читали свої вірші. 
 

1137. Золотнюк, А. Таких треба пам'ятати [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 21 листоп. — С. 6. — (Презентація).  
Про презентацію в Державному архіві Тернопільської області книги  Андрія Юркевича «Моя 
революція». 
 

1138. Золотнюк, А. Творити, мріяти, писати на Замковій горі [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 6 черв. — С. 3. — (Не прогавте). 
У Теребовлі відбудеться мистецька акція «Твори. Мрій. Живи. Пиши», організована Тетяною 
Думанською. 
 

1139. Золотнюк, А. Творчість просто неба [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
І. Галущак // Вільне життя плюс. — 2014. — 2 лип. — С. 12 : фотогр. кольор. — 
(Молоді таланти). 
День молоді в Тернополі пройшов під знаком мистецтва. Зокрема, біля пам’ятника Іванові 
Франку влаштували «Мистецький дворик», де молоді майстри показували свої вміння.  

 

1140. Золотнюк, А. Хвороба, яка приносить радість [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. —13 черв. — С. 6. — (Літклуби). 
Про діяльність копичинецького літературного клубу «Деліріум». 
 

1141. Золотнюк, А. Хронікер історії з життя [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації). 
Про книгу Зої Казанжи «Якби я була», яку репрезентували в Тернополі. 

 

1142. Золотнюк, А. Щирий погляд на Майдан [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 5 верес. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентація). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» відбулася репрезентація збірки «Говорить Майдан». 
 

1143. Іванчук, В. Як льодовик Росію вкрив [Текст] / В. Іванчук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 груд. — С. 6. 
У книгарні «Є» відбулась зустріч із тернопільським письменником  О. Вільчинським. 
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1144. Ісаєв, В. «Моя лялька — у Ватикані» [Текст] : Українська майстриня 
потрапила до «Книги рекордів України», зробивши найбільшу ляльку-мотанку / 
В. Ісаєв // Експрес. — 2014. — 6—7 трав. — С. 14 : фотогр. — (Звідусіль). 
 

1145. Катола, В. «…Щоби проріс крізь уламки стерні Метрополь» [Текст] / 
В. Катола // Вільне життя плюс. — 2014. — 7 листоп. — С. 6. — (Рецензія). 
Про збірку молодого тернопільського поета Юрія Матевощука «Метрополь», яка нещодавно 
побачила світу у видавництві «Крок». 

 

1146. Клим’юк, М. Горизонти агнонознавства [Текст] / М. Клим’юк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 6. — (На книжкову полицю).  
Про монографію тернопільського дослідника Олександра Левченка «Літературна одіссея 
Агнона — від Бучача до Єрусалима». 

 

1147. Книга Лілії Мусіхіної — у десятці [Текст] / підгот. В. Томин // Свобода. — 
2014. — 1 січ. — С. 2. — (Пульс: новини краю).  
За результатами Всеукраїнського рейтингу «Книжка року — 2013» книга «Звірослов :  
Міфологема тваринного світу українців» тернополянки Лілії Мусіхіної увійшла у десятку 
кращих у номінації «Візитівка». 

 

1148. Костишин, Л. «Куферок» підтримати не можна закрити [Текст] / 
Л. Костишин // Високий замок. — 2014. — 3 груд. — С. 7. — (Порушуємо 
проблему). 
Про проблеми Чортківськоїетно-майстерні «Куферок». 

 

1149. Костишин, Л. Написано журбою, а на душі світлішає [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 листоп. — С. 6 : фотогр. кол. — 
(Ювілеї).  
Про творчий вечір поетеси з Чортківщини Ольги Журби та презентацію збірки її поезій 
«Я жінка!» 
 

1150. Красновська, О. Вшанували скульптора [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2014. — 27 листоп. — 4 груд. — С. 18. — (Тернопільські новини). 
У Бучачі відкрили пам’ятник Іоану Георгію Пінзелю. 

 

1151. Красуляк, І. Книжка про Патріарха [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2014. — 11—18 верес. — С. 12. — (Тернопільські новини). 
У с. Зазрість відбулася презентація книги «Шлях у безсмертя. Матеріали про смерть та 
похорон Патріарха Йосифа Сліпого (1892-1984)». 

 

1152. Красуляк, І. Сірник до сірника — картина буде [Текст] : Тернопілець 
створює найбільшу в Україні картину із сірників / І. Красуляк // Експрес. — 
2014. — 3—4 черв. — С. 15 : фотогр. кольор. — (Регіональні новини). 
 

1153. Кричківська, С. Банкір Клименко у Почаєві встановить пам’ятник 
Володимиру Великому [Текст] / С. Кричківська // Свобода. — 2014. — 30 квіт. — 
С. 6. — (Приємно повідомити). 
У м. Почаєві спорудять пам’ятник Володимиру Великому. Ініціатором встановлення 
монументу є засновник благодійного фонду «Галичина-Волинь» Володимир Клименко. 
 

1154. Кричківська, С. «Все буде так, як буде, і навіть, якщо все буде не так…» 
[Текст] / С. Кричківська. // Свобода. — 2014. — 1 січ. — С. 12 : фотогр. — (Жарти 
для всієї України).   
 В ефірі Першого національного каналу у святковому випуску програми «Фольк-music» 
жартував улюбленець публіки гуморист із Тернопільщини Григорій Драпак.  
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1155. Крочак, І. Презентували книгу загиблого Героя України [Текст] / 
І. Крочак // Тернопіль вечірній. — 2014. — 12 листоп. — С. 8 : фотогр. кол. — 
(Art).  
У Державному архіві Тернопільської області презентували книгу Андрія Юркевича «Моя 
революція»  
 

1156. Куленич, Л. Подільський карб для генія Тараса [Текст] / Л. Куленич // 
Свобода. — 2014. — 26 верес. — С. 2 : фотогр. — (Події, факти, коментарі). 
У с. Острівці Теребовлянського, відбулося літературно-мистецьке свято «Подільський карб», 
ініціатором проведення якого є громадсько-політичний діяч, поет і перекладач Роман 
Лубківський. 
 

1157. Левицька, Л. Стежками молодого Шевченка [Текст] : Тернопільщина — 
одна з небагатьох західних областей, шляхами якої ходив поет / Л. Левицька ; 
фотогр. авт. // Голос України. — 2014. — 4 лип. — С. 14 : фотогр. — (З Кобзарем 
у серці). 
Про подорож Тараса Шевченка Тернопільщиною. 

 

1158. Лівінський, О. У 9 школі відкрили барельєф незламній духом землячці 
[Текст] / О. Лівінський ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2014. — 
10 груд. — С. 1, 10 : фотогр. кольор.  
У ТНВК «Школа-економічний ліцей № 9 ім. Іванни Блажкевич» відкрили барельєф пам’яті 
видатній землячці, чиє ім’я носить заклад. 
 

1159. Мадзій, І. Наталя Климів: «Коли я написала книжку про своє життя, то 
наче висповідалась у церкві» [Текст] / І. Мадзій ; фотогр. авт. // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 16 лип. — С. 4 : фотогр. кольор. — (Сторінками однієї повісті). 
Про автобіографічну повість Наталії Климів «Без вини винувата». 

 

1160. Маньовська, В. Нобель, марки і спецефекти [Текст] / В. Маньовська ; 
фотогр. В. Перун // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 черв. — С. 5 : фотогр. 
кольор. — (Філателія). 
Про колекцію марок «Нобелівська премія: українська проекція» тернополянина Юрія 
Ковалькова, яку буде представлено на Національній філателістичній виставці. 

 

1161. Маслій, М. Три поразки на Тернопіллі [Текст] / М. Маслій ; фотогр. авт. // 
Високий замок. — 2014. —22—28 трав. — С. 11 : фотогр. — (28 травня 1946 року 
помер Іван Франко). 
Про життя й діяльність Івана Франка на Тернопільщині. 
 

1162. Матіос, М. Саги українського життя  [Текст] / М. Матіос // Вільне життя 
плюс. —  2014. — 24 січ. — С. 6 : фотогр. — (Є така книга).  
Відома письменниця Марія Матіос про книгу Ірини Савки «Осиний мед дикий».  
 

1163. Мельничук, Б. Краєзнавство від Ніни Фіалко [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 6. — (Новинки). 
Тернопільська письменниця Ніна Фіалко здійснила краєзнавче дослідження про своє 
родинне село Уманського району Черкаської області. Його опубліковано в історико-
літературному альманасі «Косенівка». 

 

1164. Мельничук, Б. Невтомний ювіляр [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Про книгу ланівчанина Григорія Мельника «Людина і суспільство: реалії життя». 
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1165. Мельничук, Б. Нове число «Літературного Тернополя» [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2014.  — 17 січ. — С. 6. — (Щойно з друку).  
Головний редактор журналу «Літературний Тернопіль» подає огляд першого номера 
журналу за 2014 рік.  
 

1166. Мельничук, Б. Слово про творчу особистість [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Про книгу Михайла Лозована й Надії Моховик «Крила в польоті, або Немає так, щоб добро 
зло не перемогло!», приурочену до 70-річчя від дня народження відомого українського 
письменника Богдана Андрушківа. 

 

1167. Мечик, І. Тут шабля писала історію [Текст] / І. Мечик // Свобода. — 
2014. — 16 трав. — С. 4. 
У Збаражі відсвяткували День міста та відкриття туристичного сезону «Мандруємо замками 
Тернопілля — 2014». 

 

1168. Михлик, З. Увіковічено ім’я митця [Текст] / З. Михлик // Сільські вісті. — 
2014. — 28 листоп. — С. 5. — (На зв’язку — Тернопільщина). 
У м. Бучачі відкрили пам’ятник всесвітньо відомому скульпторові ХVІІІ століття Іоану 
Георгу Пінзелю. 

 

1169. Мороз, В. Старі пісні про Тернопільщину [Текст] / В. Мороз // Ria 
плюс. — 2014. — 9 лип. — С. 19 : фотогр. — (Ретро). 
Про пісенний фольклор Тернопільщини XVIII—XIX століть. 
 

1170. «Народна філармонія» завітала у гості до тернопільських гвардійців 
[Текст] // Наш день. — 2014. — 18—25 черв. — С. 5 : фотогр. — (Акценти). 
У Тернополі пройшла зустріч із учасниками проекту «Народна філармонія», серед яких 
народні та заслужені артисти України, композитори, співаки, гумористи й музиканти. 

 

1171. Ониськів, М. Композитор Микола Чорний любить своїх краян [Текст] / 
М. Ониськів // Свобода. — 2014. — 18 лип. — С. 4 : фотогр. — (Мелодії душі). 
Композитор Микола Чорний видав збірник «Люблю свій край, люблю свою країну», у якому 
представив свої кращі твори на вірші поетів Тернопілля. 

 

1172. Павленко, М. Під невсипущим оком Бони або форум у Кременці [Текст] / 
М. Павленко // Українська літературна газета. — 2014. — 10 жовт. — С. 6 : 
фотогр. — (Історія і сучасність). 
Про літературно-мистецький форум «Діалог двох культур», що відбувся у Кременці. 

 

1173. Пелешок, О. Літопис галицького села [Текст] / О. Пелешок // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 20 черв. — С. 5 : фотогр. — (Щойно з друку). 
Про книгу «Постолівка — село Галицького краю», яку видав Степан Школьний, житель 
с. Постолівки Гусятинського району. 

 

1174. Погорецький, В. Пробудження крізь призму любові [Текст] / 
В. Погорецький // Вільне життя плюс. — 2014. — 10 груд. — С. 3 : фотогр. — (На 
книжкову полицю). 
У Тернопільському видавництві «Крок» побачила світ поетична збірка В. Погоренького 
«Пробудження». 

 

1175. Полівчак, К. Передають любов через мистецтво [Текст] / К. Полівчак // 
20 хвилин. — 2014. — 28 трав. — С. 12 : фотогр. кольор. — (Школа журналістики). 
Про творчу майстерню «Вертеп», що діє в Тернополі, яку відвідують люди з особливими 
потребами. 
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1176. Пшоняк, І. Про Патріарха Йосифа Сліпого поетичним словом [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2014. — 13 серп. — С. 8 : фотогр. — (Арт). 
У приміщенні фундації «Справа Патріарха Йосифа» відбулася презентація антології «Серця 
живе джерело». 

 

1177. Пшоняк, І. «Українська молодь — українському флоту» [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 4 : фотогр. кольор. — 
(Арт). 
У Тернополі відбулася мистецька акція «Українська молодь — українському флоту». 
 

1178. Романенко, Л. Війна і книжки: У Львові відбувся ХХІ Форум видавців 
[Текст] / Л. Романенко  // Нова Тернопільська газета. — 2014. — 17—23 верес. — 
С. 14 : фотогр. — (Kultura). — Зі змісту: З письменниці — у волонтери 
[Тернопільська громадська діячка та письменниця Ліля мусі хіна презентувала 
книгу «Звичайник», що стала лауреатом конкурсу «Коронація слова»]; У Лесі 
Романчук — відзнака від президента [У тернопільському видавництві 
«Навчальна книга — Богдан» побачив світ роман Лесі Романчук «Цвіте терен»]; 
Люди книги — красиві [Про поетесу й літературознавця Мар’яну Савку, 
уродженку м. Копиченці, що на Гусятинщині]. 
 

1179. Романів, А. Пісні про долю України [Текст] / А. Романів // Свобода. — 
2014. — 4 лип. — С. 4. — (У світі творчості).  
Нещодавно побачила світ книжка «Авторські пісні Євгена Заплітного». 

 

1180. Савак, Б. На світлу пам'ять Іванни Блажкевич [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2014. — 12 груд. — С. 3 : фотогр. — (Наші незабутні). 
На будинку Тернопільського школи-економічного ліцею№ 9 відкрили меморіальну дошку 
з барельєфом Іванни Блажкевич. 

 

1181. Семеняк, В. Музу Кравчука звати…Віршеня [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2014. — 1 серп. — С. 4 : фотогр. — (Читанка для малят). 
Про тернопільського поета Володимира Кравчука та його книжку «Бігло садом Віршеня». 

 

1182. Семеняк, В. Сто тернополян склали уклін «Татові» [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2014. — 17 січ. — С. 8 : фотогр. — (Літературні новинки).  
Про книгу «Татові», яка містить твори ста авторів.  
 

1183. Синенька, Б. «Ой пливи, віночку, за водою» [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2014. — 4 лип. — С. 4 : фотогр. — (Народні традиції). 
Про відзначення свята Івана Купала в різних містах і селах Тернопільщини. 
 

1184. Стефанець, А. Слова, що тіло рвуть до бою[Текст] / А. Стефанець // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 6 : фотогр. — (А що у вас?). 
У Копичинцях пройшли літературні читання «…І мертвим, і живим, і ненародженим…». 
 

1185. Томчишин, Ю. Вовняні дива Олі Биндас [Текст] : Дівчина називає їх 
шматочками щастя / Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 19 лют. — С. 8 : 
фотогр. — (Культура).  
Тернопільська мисткиня Оля Биндас створює унікальні речі з вовни.   
 

1186. Томчишин, Ю. Ляльковий світ Людмили Павлової [Текст] : 
Тернополянка презентувала українську культуру у Лондоні / Ю. Томчишин // 
Наш день. — 2014. — 5—11 берез. — С. 3 : фотогр. — (Захоплення). 
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1187. У Бучачі відкрили пам'ятник Іоану Георгу Пінзелю [Текст] // Номер 
один. — 2014. — 19 листоп. — С. 6.  

 

1188. [У Збаражі провели духовно-патріотичне дійство «Багаття калини»] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 17 жовт. — С. [1]. — 
(З потоку новин). 

 

1189. [У Теребовлі відзначили День міста] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

1190. [У Тернополі з ініціативи поетеси Наталії Пасічник відбулася серія 
майстер-класів у межах «Літературних вакації» — дводенного заходу, 
присвяченого проблемам жанрової літератури та літератури для дітей] [Текст] // 
Літературна Україна. — 2014. — 12 черв. — С. 14 : фотогр. — (Літщоденник). 
 

1191. [У Чорткові відсвяткували День міста] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

1192. Фарина, І. «За Тебе, Україно…» — в нових документах [Текст] / І. Фарина 
// Свобода. — 2014. — 1 серп. — С. 4 : фотогр. — (Видання про нелегкі долі). 
Про доповнене видання книги «За тебе, Україно…» Олександра Ільїна та Петра Мазура. 

 

1193. Фарина, І. Слово про лауреатів [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 2014. — 
4 лип. — С. 4. — (Щойно з друку). 
Про довідник-антологію «Сподвижники поля духовного» Михайла Ониськіва та Віктора 
Уніята, який нещодавно вийшов із друку в тернопільському видавництві «Терно-граф». 
 

1194. Фарина, І. «Хміліймо від краси до забуття…» [Текст] / І. Фарина // Слово 
Просвіти. — 2014. — 28 серп. — 3 верес. — С. 14 : фотогр. — (Про-читання). 
Про українського письменника Юрія Климця та презентацію його видання «Привіт, 
Васильку!» у Кременці. 
 

1195. Федишен, Б. Долав він шлях, подекуди й крутий… [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2014. — 1 серп. — С. 4 : фотогр. — (У світі літератури). 
У Кременецькому районному відділенні Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася презентація книги краянина Юрія Климця «Привіт, Васильку!..». 

 

1196. [Фотограф Віктор Лесик створив у форматі 3D панорами різних частин 
міста Бережан] [Текст] // Культура і життя. — 2014. — 9—18 лип. — С. 3. — 
(Новини). 
 

1197. Цимбровська, О. Наші — на хмельницькій сцені [Текст] / 
О. Цимбровська // Вільне життя плюс. — 2014. —  30 трав. — С. 6. — (Прем’єри). 
У Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Старицького 
відбулася прем’єра казки-притчі «Чотири чарівні перлини», автори якої — тернополяни 
Богдан Мельничук і Галина Шулим. 
 

1198. Чайківська, Я. Тернополянка зміцнює імідж України в Індії [Текст] / 
Я. Чайківська ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 2014. — 15 січ. — С. 4 : 
фотогр. — (Цікаво). 
Про сольний концерт в Індії танцівниці класичних стилів тернополянки Еліни Абакарової.  
 

1199. Чубата, Д. «Вона — як вирва із порізаної вени» [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 6 : фотогр. — (Наодинці з поетом). 
Про поетичні збірки «В любові переможених немає», «Україна в мені» та «До неба і вище» 
тернопільського поета Олександра Смика. 
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1200. Шевчишина, О. Лосятинські вечорниці з присмаком полуниці  [Текст] / 
О. Шевчишина // Номер один. — 2014. — 19 лют. — С. 12 : фотогр. — (Думки 
в голос). 
У с. Лосятині Кременецького району пройшли традиційні Стрітенські вечорниці.  
 

1201. Шкляр, В. Василь Шкляр про новий роман, націоналізм та містику 
Майдану [Текст] : [ інтерв’ю з українським письменником В. Шклярем] / 
[розмовляла] З. Гарасимів // Номер один. — 2014. — 5 листоп. — С. 12 : фотогр. — 
(Персона). 
У Тернополі український письменник Василь Шкляр презентував свій історичний роман 
«Маруся». 

 
 

1202. Шот, М. Заграла гітара із… сірників [Текст] : у доробку Мар’яна 
Вархоліка з Тернопілля — «збудовані» замки, церкви, стадіони / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2014. — 20 лют. — С. 11 : фотогр. — (Творчість). 
 

1203. Шот, М. Птахи-символи забавками стали [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 18 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Передвеликоднє). 
Про тернопільську етномайстерню «Коза-дереза». 

 

1204. Шот, М. Птахи-символи стали трендом [Текст]: Такий вибір напередодні 
Великодня зробили тернопільські майстри етнозабавки / М. Шот ; фотогр. авт. // 
Урядовий кур’єр. — 2014. — 19 квіт. — С. 24 : фотогр. кольор. — (Вісті звідусіль). 
Про тернопільську етномайстерню «Коза-дереза». 
 

1205. Шот, М. Розкрилені орли лемківської різьби [Текст] : Маленьке село 
Густисько на Тернопіллі стало центром давнього народного промислу західних 
умільців / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2014. — 19 лют. — С. 17 : фотогр. — 
(Акція «УК»). 

 

1206. Штокало-Пархомчук, Я. Петро Мазур: «Байдужим я не міг залишитись» 
[Текст] : І тому він доклав неабияких зусиль, аби збірник анкет в’язнів 
концтабору Берези Картузької побачив світ / Я. Штокало-Пархомчук ; фотогр. 
М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 6 : фотогр. — (Говори, 
історіє!).  
Про книгу Петра Мазура та Олександра Ільїна «За тебе, Україно…». 

 

1207. Юрса, Г. Щоб люди піднеслися духом [Текст] / Г. Юрса ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 5 : фотогр. — (Шанують традиції). 
Про відзначення свята Дня Івана Купала в с. Романівці Тернопільського району. 

 

1208. Якель Р. Загадкові привиди графського палацу : на Тернопіллі триває 
процес відчуження пам’яток архітектури / Роман Якель // Дзеркало тижня. — 
2014. — 18—24 січ. — С. 14. 
 

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова — 2014» 
1209. Цимбровська, О. Тернополяни на «Коронації слова»[Текст] / 

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

1210. [На початку вересня в Кременці відбудеться Х Міжнародний літературно-
мистецького форум «Діалог двох культур»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

1211. Попович, В. Мистецький форум «Діалог двох культур» проігнорувало 
Мінкультури [Текст] / В. Попович // Номер один. — 2014. — 10 верес. — С. [2] : 
фотогр. кольор.  
У Кременці пройшов Х-й Міжнародний літературно-мистецький форум «Діалог двох 
культур — 2014». 

 

1212. [У Кременці відбувся Х Міжнародний літературно-мистецький форум 
«Діалог двох культур — 2014»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 верес. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Святкування 365-ї річниці Зборівської битви 
1213. Луків, Н. «Боже, Великий, Єдиний, нам Україну храни» [Текст] / 

Н. Луків // Свобода. — 2014. — 22 серп. — С. 2 : фотогр. — (365-та річниця 
Зборівської битви). 

Святкування Дня міста в Тернополі 
1214. День міста крізь фотооб’єктив [Текст] // RIA плюс. — 2014. — 3 верес. — 

С. 5 : фотогр. — (Репортаж). 
Про святкування Дня міста в Тернополі. 
 

1215. Як Тернопіль празникував [Текст] // Номер один. — 2014. — 3 верес. — 
С. [15] : фотогр. кольор. — Зі змісту: [У парку Національного Відродження 
відбулося свято квітів] ; [Тернопільська «Алея зірок» поповнилась іменами 
художника й скульптора Казимира Сікорського та біатлоністки Олени 
Підгрушної] ; [Мар’ян Вархолік представив виставку робіт із сірників]. 
 

 

Святкування 365-ї річниці Зборівської битви 
1216.  [У Зборові відзначили 365-ту річницю Зборівської битви] [Текст] / підгот. 

А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 серп. — С. [1]. — (З потоку 
новин). 
 

Тернопільська алея зірок 
1217. Чубата, Д. «Розмалюй своє щастя фарбами…» [Текст] / Д. Чубата ; 

фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 3 верес. — С. 6 : фотогр. 
кольор. — (Поповнення на Алеї зірок). 
Тернопільська «Алея зірок» поповнилась іменами художника й скульптора Казимира 
Сікорського та біатлоністки Олени Підгрушної. 
 
 

Школа писанкарства «Намалюю писаночку!»  
1218. Зимненко, А. Пасхальне диво — своїми руками [Текст] / А. Зимненко // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 28 берез. — С. [1]. — (Готуємося до свят). 
У Тернополі розпочне працювати школа писанкарства, організована Тернопільським осередком 
молодіжної організації «Молода Просвіта». 
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1219. Красновська, О. Гайда малювати писанки! [Текст] / О. Красновська // 
Експрес. — 2014. — 3—10 квіт. — С. 14 : фотогр. — (Тернопільські новини). 
У Тернополі діятимуть одразу дві школи писанкарства. Одна — від «Молодої Просвіти», друга — 
від Пласту. 

 

1220. Левицька, Л. У школі писанкарства — аншлаг [Текст] / Л. Левицька ; 
фотогр. авт. // Голос України. — 2014. — 5 квіт. — С. 9 : фотогр. — (Новини). 
Про школу писанкарства «Намалюю писаночку», що діє при громадській організації «Молода 
Просвіта» в Тернополі. 

 

1221. Як мер Тернополя розмальовував писанки [Текст] // Свобода. — 2014. — 
4 квіт. — С. 6. — (Традиції). 
У Тернополі відкрилася школа писанкарства «Намалюю писаночку!». 
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841, 925, 926, 952, 1029, 1091, 1092, 1203 
Бойко, Н., 404, 405 
Бойчук, М. 1001 
Бойчук, О., 139—142, 285, 600, 747, 928—
930 
Боринець, Ю., 760 
Брик, А., 148—145, 286,287, 448,  689,748, 
884, 913, 931—933, 1030 
Брилінська, Г., 252 
Будар, Т., 212, 406, 407, 934 
Булат, М., 519 
Бурлаку, Н, 288, 935, 939, 1004 
Бурко, В., 520 
Бурма, В., 19, 102, 175, 181, 186, 226, 227, 
280, 338, 350, 439, 453, 462, 492, 602, 635, 
691, 694, 702, 734, 764, 819, 914, 919, 
981,1041, 1045, 1080, 1120, 1124, 1214 
Бучко, О., 146 

В 

Вайда, М., 750 
Ваврик, Є., 477 

Ваврик, О., 18, 354—356  
Вандзеляк, Г., 26—28, 147—151, 214, 273, 
289, 479—482, 529, 612, 620, 621, 712, 728. 
792, 822, 825, 1031, 1078, 1098, 1099  
Вархолік, М., 159, 210, 279, 298, 624, 1095, 
1199,1212 
Василишин, М., 484  
Василишин, О, 1100 
Венгер, В., 137, 208 
Вихристюк, Н., 485, 1101  
Вихрущ, В., 235, 264, 385, 618 
Віконська, І., 29—31, 97—99, 154, 155, 290, 
408, 409, 749, 828, 842  
Вітенко, В., 33—36, 77, 83, 85 
Вітенько, Т., 100, 765, 1102 
Вітер, В., 661, 886, 1103  
Войтко, О., 613, 662  
Волинець, Н., 418, 463, 464, 677, 843, 1033  
Воловець, І., 156  
Волянський, Н. 39, 40, 163—165, 279, 294, 
419, 465, 477, 489, 490, 543, 549—552, 566, 
615, 622, 664, 730, 768, 798, 881, 887, 906, 
907, 916  
Волянюк, Г., 938 
Волянюк, Н., 535—542  

Г 

Гo[а]венко, О., 38  
Гаврилова, Н., 92 
Гадзалішин, М., 928 
Гадомська, Л., 13, 157, 563  
Гаєва, А., 752 
Гайда, М., 291, 941 
Гайдукевич, О.,14 
Гапочка, О., 37  
Гарасимів, З., 158, 401, 486, 844, 1104, 1198 
Гасиджак, Л., 410 
Гаськевич, О., 392  
Герилів, С., 41, 46, 49 
Гнатюк, В.269, 363—381, 473,594, 668, 673, 
679, 884, 993, 1039, 1047 
Гнатюк, І. 898, 962, 973 
Горбатий, І., 908, 972,1085, 1086 
Головацька, В, 224  
Гонтарук, П., 424 
Горголь, О., 755 
Гопаска, О., 160  
Горчинський, А., 1026 
Грицишин, А., 356, 1107—1109 
Губаль, М., 293, 1110 
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Гугушвілі, Т., 437, 564, 663, 1111  
Гудима, А., 93 
Гулей, І, 449, 946  
Гуменюк, Б., 20 
Гуменюк, Р., 1108 
Гунька, Є., 571 
Густенко, О., 488, 489, 768, 1112, 1113  

Д 

Данилків, І., 294, 566  
Демкович, О., 37  
Демчишин, В., 38 
Деркач, З., 168, 268, 297, 298, 625, 680, 838, 
888, 949  
Джельмі, П.-М., 139 
Дзісяк, Я., 263, 264, 265 
Дігай, Т., 940, 1105  
Ділай, О., 216, 217  
Дмитрук, Г., 481, 1029 
Добрянська, Н., 207  
Довгошия, П., 225 
Долинський, Д., 464 
Драч, І., 100  
Дуда, І., 348 
Дудар, Є., 610, 629 

Ж 

Жук, Г., 107 
Жук, О., 941, 1108  
Жук, С., 1051 
Журавлюк, В., 46, 47 

З 

Завіша, Г., 287  
Завтур, Н., 288 
Задорожна, О., 459, 461 
Заєць, М., 383  
Заплітний, Є., 1167 
Заставецька, Г., 161  
Зимненко, А., 111, 210, 212—215, 239, 242, 
248, 249, 251—254, 260, 267, 402, 404, 414, 
415, 418, 423, 435, 446—448, 462, 535, 551, 
591, 615, 616, 638, 642—649, 670, 700, 706, 
712, 713, 768, 779, 806, 807, 845, 847, 848, 
880, 1056, 1072, 1112, 1176, 1179, 1197, 1199, 
1203, 1205  
Золотнюк, А., 2, 45, 48, 49, 50, 101—104, 
112, 162—166, 243, 290—298, 349, 428, 558, 
559, 560, 617, 618, 619, 655, 721, 722, 741—
751, 760—763, 789, 790, 796, 797, 820, 821, 

881, 899, 946—951, 1008, 1033, 1034, 1035, 
1036, 1113—1130  
Зубик, М., 51 
Зуляк, В., 64 
Зуляк, Є., 29, 940, 944, 945 
Зуляк, Т., 53  
Зьомко, Г., 134 

І 

Іван-Павло ІІ, 43 
Іванишин, В., 226, 1018  
Іванків, Т., 494,499—503, 514, 515, 529, 530, 
536, 537 
Іванчишин, К, 111, 113 
Іванчук, В., 168, 257, 1131 
Ізотова, Л., 567 
Ісаєв, В., 1132 

К 

Кармелюк, М., 482  
Кибалюк, М. 1037 
Клименко, В., 1141 
Климець, Ю., 1182, 1183 
Климів, М., 1164 
Клим'юк, М., 53, 299, 953, 1134 
Коваль, О., 421 
Коваль, С., 723 
Ковальова, О., 1039 
Кольков, Ю., 617, 1148 
Ковалькова, Т., 56—58, 74  
Ковальчук, Л., 240 
Ковальчук, О., 724 
Козак, І., 483  
Козак, О., 490 
Козловська, В., 350  
Колісник, В.93  
Копійовський, Ф. 774 
Костишин, Л., 58, 218, 219, 440, 561, 606, 
675, 676, 685, 883, 884, 934, 956—958 1136, 
1137  
Костюк, С, 300—304  
Красновська, О., 657, 1040, 1041, 1138, 1206  
Красуляк, І., 484, 1139, 1140 
Крива, О., 105 
Кричківська, С., 14, 59, 60, 725, 791, 959, 
1141, 1142  
Кройтор, Ю., 64, 66 
Крочак, І., 286, 305, 616, 628, 726, 729, 734, 
1143  
Крупа, Л., 140 
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Крушельницька, С., 65, 396, 441, 576, 598, 
680—686, 929,  
Кузишин, І., 306, 307, 351  
Кузіль, М., 106  
Кузнєцов, С., 459 
Куленич, Л., 562, 696, 705, 1144 
Купчинський, Р., 994, 1074 
Курбас, Лесь,  81 
Кусень, Б., 14 
Кушнірук, З., 485  

Л 

Левенець, Л, 308  
Левицька, Л., 169—172, 309—311, 400, 441, 
536, 659, 840, 856, 1145, 1207 
Лепкий Б., 6 —11, 14, 283, 352, 390, 454, 541, 
549, 556, 886, 932, 996 
Лепкий Л., 6—11, 283, 352, 541 
Лесик, В., 1184 
Лесик, І. 400 
Лиса, А., 1015 
Лівінський, О., 173, 174, 1146 
Лубківський, Р., 460 
Лугова, О., 410, 411 
Луговська, Н., 63 
Лукащук, А. 28, 42  
Лукащук, Х., 143 
Луків, Н., 175, 176, 312—314, 341, 352, 486—
488, 620, 752, 764, 792, 793, 961, 962, 1042, 
1200, 

М 

Мавдюк, М., 456 ,457  
Мадзій, І., 361, 362, 636, 707, 708, 711, 765, 
763, 764Ю 1147  
Мармаш, Я., 51 
Маруняк, І., 113 
Марчук, І., 21, 766 
Матуш, І., 179  
Мацко, І., 180 
Мацьопа, О., 1196 
Мельник, І., 1039 
Мельничук, Б., 20, 29, 41—43, 115, 155, 156, 
157, 180, 268, 283, 408, 454, 478, 479. 533, 
540, 542, 556, 564, 585, 605, 612, 654, 709, 
720, 758, 766,767, 788, 896, 897, 906, 965—
968, 1088, 1105, 1151—1154,1185, 1196  
Ментус, О., 710 
Мечик, І., 270, 595, 910, 1043, 1155 
Миколинська, С., 208 
Михлик, З., 673, 854 

Мичко, С., 520, 971  
Мірзоян, А., 500 
Міхаліцина, К., 130 
Моліцька, Г., 64—66 
Мороз, В., 181, 353, 363, 972 ,1157 
Мороз, М., 953 
Мосійчук, О., 483, 489, 490 
Музика, О., 637 
Музика, Т., 67—69  
Музика, Я., 240 
Муляр, І., 137 
Мусіхіна, Л., 1135 

Н 

Назарків, Г. 969, 90 
Наконечна, С., 69  
Немира-Колісник, Л., 257 
Неприцький-Грановський, О., 427 
Нечуй-Левицький, І., 391 
Нерус, І, 753 
Николайчук, М. 98  
Николишин, І., 573 
Николишин, Д., 354, 473, 822, 823 

О 

Обухівський, В., 1013 
Оленич, Л., 70  
Олійник, Д., 355  
Олійник, С., 399 
Ольшовєц, М., 48 
Омелян, Я., 95., 105, 373, 625, 724, 725, 758, 
961 
Ониськів, М., 1052, 1053 
Опільський, Ю., 51  
Оревчук, Л., 246 
Орляк, А. 974 
Островська, Л., 690 
Островський, Р., 220 266  

П 

Павлова, Л., 1174 
Пайонк, М., 70  
Панчук, Н., 1191 
Пасічник, Н., 1178 
Пастух, Б. 431, 432 
Пастух, П., 249 
Пастух, Т., 431 
Пенькаль, І. 975, 976 
Перебийніс П., 6 
Передрій, І., 977 
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Перейма, А., 436 
Перун, В., 19, 356, 566, 673, 769, 777, 813, 
842, 978, 1148  
Петрів, О., 70, 266  
Пилипець, І. 141, 968, 1067 
Пилипчук, У., 114—125  
Підгрушна, О., 1202, 1204  
Пінзель, І.-Г., 1175 
Плахніцька. Н., 702 
Погоренький, В., 1171 
Покиданець, М., 1048, 1058 
Полянський, О., 1049 
Попович, Ж., 71, 318, 319, 493, 1198  
Правдива, Д., 182—184, 886, 1050 
Пришляк, О., 458  
Пришляк, Т., 964 
Проців, М., 401, 455 
Проців, О., 75—83  
Пчілка, О., 392 
Пшоняк, І., 8, 185, 186, 321, 325, 330, 357, 
609, 616, 620, 621, 624, 628, 662, 728, 729, 
783, 784, 801, 1146, 1164, 1165  

Р 

Рейтер, М., 430, 433 
Решетило, О., 221   
Рибін, В.. 1052, 1053 
Роздобудько, Г., 187  
Романів, А., 342, 872, 911, 1167  
Романів, Д., 596  
Романчук, Л., 1166 
Романюк, Б., 297 
Романюк, Ж., 1065 
Рудзінський, М., 682 
Рудик, М., 227  
Рудницький, Ю., 51 
Ружицька. С., 969 
Рюміна, Л., 84 

С 

Савак, Б., 79, 322, 416, 417, 912, 979, 1168  
Савка, І., 41 
Савка, М., 41, 1166  
Савка, О., 540, 541  
Савка, Р., 213, 1150 
Савчук, В., 965, 1054 
Савчук, Г., 80, 211, 247, 443, 640 
Садовська, Г., 4, 16, 17, 21, 22, 188, 358, 467, 
494—497, 521, 522, 567, 568, 569, 570, 571, 
572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 607, 625, 
861, 862, 863, 980, 981  

Сапеляк, С., 342 
Саранчук, І., 306, 323 
Сасанчин, Н., 432, 983, 984  
Свередюк, У, 324  
Свідзинський, В., 20 
Семеняк-Штангей, В., 114, 202, 498, 543, 
544, 771, 901, 985—990, 1169, 1170  
Семеняк, В., 114  
Сеніна, Т., 385 386 
Сергійчук, В., 245 
Синенька, Б. 829, 843, 888, 889, 1171 
Сиротюк, О., 93  
Сиротюк, Ю., 189 
Сиско, І., 250 
Сікорська, І., 579  
Сікорський, К., 10202, 1204 
Сірий, С., 1196 
Сірова, О., 325 
Скоропляс, В., 548, 549  
Сліпий, Й., 1139, 1164 
Словацький, Ю., 243, 244, 335, 381—389, 
869, 870 
Смерисанський Р., 231, 232 
Смик, О., 1187 
Собуцька, В., 499, 500—503, 537, 686, 992 
Солтис, В., 24, 258  
Стадник. О., 626 
Станкевич, О., 459, 460 
Старицький, М., 497 
Стеблій, Л., 190 
Степчук, В., 461 
Стефанишин, О. 994 
Стець, Г., 222, 223  
Стецько, В., 326  
Стецько, Д., 1073 
Стронський, І. 236 
Струхманчук, Я., 359, 979 

Т 

Тарновський, М., 423 
Тесля, М. 711 
Тимків, Ю., 505 
Тіпан, М., 346 
Ткач, О., 1055 
Ткачик, Б., 759, 985, 986, 987 
Ткачик, Г., 957, 988 
Ткачук, М., 9676 
Токовенко, О., 751 
Томчишин, Ю., 83, 191—193 444, 445, 506, 
507, 580, 597, 663—665, 773, 802, 844, 853, 
1173, 1174  
Топольницька-Пожарук, М., 996 
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Тракало, О., 228—236  
Тройчак, М., 659 
Тюрнер, М. 25  

У 

Удін, Є., 41, 304, 454, 758 
Уніят В., 10, 11, 347, 1181 

Ф 

Фарина, І. 997, 998, 1091, 1180—1182 
Федечко, М., 10, 11, 205, 255, 403, 434, 701, 
1057  
Федишен, Б. 869, 870, 999—1001, 1183 
Фестрига, Р., 233, 964 
Фещук, Н., 1058 

Х 

Хайям, О., 965 
Хім’як, В., 473, 508 
Хмілецький, В., 387 
Хміляр, Л., 85, 734, 735, 1003 
Христинич-Папаянідіс, Л., 317  

Ц 

Циганюк, М., 244  
Цимбровська, О., 86, 412, 541, 1185, 1196  

Ч 

Чайка, В., 1059, 1060 
Чайківська, Г., 447 
Чайківська, Я., 194, 328, 509, 524, 581, 582, 
1186 
Чеканова, Н., 340 
Черемшинська, Р., 378—380, 382, 388—390 
Черемшинський, О., 379—385  
Чернишова, А., 359, 736, 902 
Чернишова, М., 359, 736 
Черпітяк, Н., 93  
Чорній, І., 1002 
Чубата, Д., 88, 89, 195, 196, 510, 511, 538, 
545—547, 583—587, 608, 627, 692, 1005, 
1187, 1204  

Ш 

Шаган-Тетеря, М., 250, 388, 413, 424, 425, 
552, 774, 816, 890, 1006, 1007, 1061 
Шайнога, Д., 353 
Шалата, М., 39 
Шаплай, М., 1062 
Швець, Ю., 197 
Шевченко, Т., 32, 45, 52, 57, 60, 88, 97, 108, 
128, 144, 155, 174, 191, 205, 208, 233, 261, 
269, 271, 278, 282, 286, 299, 306, 311, 315, 
327, 331, 334, 337, 345, 372, 380, 386, 389, 
393, 396, 398, 403, 405, 423, 425, 452, 453, 
463, 467—524, 526, 529, 530, 535, 537, 538, 
545, 549, 561, 568, 584, 611, 612, 622, 627, 
630, 646, 648, 670, 674, 682,684, 705, 715, 
719, 720, 722, 731, 733, 735, 748, 767, 769, 
783, 898, 901, 906, 961, 964, 970, 985, 1005, 
1008, 1017—1072, 188, 1145, 1182 
Шевчишина, О., 389, 426, 650, 891, 1188 
Шевчук, Є., 196  
Шевчук, М., 158, 160, 195, 771  
Шергей, Г., 28, 41 
Шибистий, О., 198, 599, 628, 805  
Шикула, О., 422  
Шимончик, В, 1014  
Шкляр, В., 1189 
Шолдра, Д., 353 
Шот, М., 17, 199, 200, 201, 330—334, 358, 
360, 429, 430, 449, 450, 464, 465, 496, 512—
516, 518, 571, 578, 588, 589, 775, 780, 785, 
810, 861, 863, 866—868, 1010—1012, 1064, 
1073, 1190, 1191, 1192, 1193  
Штангей, В., 114, 202 
Штокало-Пархомчук, Я., 600, 1013, 1065, 
1194 
Шулим, Г., 1185 
Шумська, В., 335, 336 
Шухевич, Р. 245 

Ю 

Юрса, Г., 107, 108, 261, 850, 914, 1015, 1016, 
1066, 1195 
Юхно-Лучка, М., 203, 337, 338, 508, 604, 629, 
1016, 1067, 1087 
Ющук, І.,1068 

Я 

Якель, Р., 405 



 132

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) 
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 Тернопіль-
ської обл.) 
Голос народу (м. Чортків Тернопільської 
обл.) 
Голос України (м. Київ) 
Гомін волі (смт Підволочиськ Терно-
пільської обл.) 
20 хвилин (м. Тернопіль) 
Демократична Україна (м. Київ) 
День (м. Київ) 
Деснянка вільна (м. Чернігів) 
Дзеркало тижня (м. Київ) 
Діалог (м. Кременець) 
Домашня газета (м. Тернопіль) 
Земля Підгаєцька (м. Підгайці Терно-
пільської 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) 
Наш день (м. Тернопіль) 
Нова Тернопільська газета (м. Тернопіль) 
Номер один (м. Тернопіль) 
Образотворче мистецтво (м. Київ) 
Подільське слово (м. Тернопіль) 
Порадниця (м. Київ) 
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) 
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