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 1. Кравчук, В. «Біль пам’яті» [Текст] / В. Кравчук // 

Народне слово. – 2008. – 11 січня. 
            У читальному залі центральної бібліотеки зібрались працівники 

районної санепідемстанції, казначейства, управління праці та соціаль-

ного захисту щоб душею доторкнутись до болючих сторінок голо-

домору 1932-33 рр. 
 

 2. Кульпа, Т. Всеукраїнський конкурс «Легенди 

рідного краю» [Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 2008. – 

25 січня. 
         Державна бібліотека України для юнацтва, Секретаріат Кабінету 

Міністрів України, Департамент комунікацій влади та громадськості 

проводить конкурс на кращу роботу серед молоді щодо знань про 

історичні, топонімічні, релігійні, демонологічні та побутові легенди 

рідного краю. 
 

3. Кульпа, Т. «Культура Збаражчини: 2006-2007 роки» 

[Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 2008. – 1 лютого. 
Методичним відділом ЦБ видана інформаційна бібліографічна 

довідка «Культура Збаражчини: 2006-2007 рр.». 
 

4. Кравчук, В. Збираємо нині загублені стебла [Текст] / 

В. Кравчук // Народне слово. – 2008. – 1 лютого. 
 До Збаразької центральної районної бібліотеки надійшла 

україномовна газета «Гомін», що видається за підтримки Ліги 

Українців Канади (ЛУК) у видавництві «Літопис УПА». 
 

5. Радовська, В. В його житті відбилась доля України 

[Текст] / В. Радовська // Народне слово. – 2008. – 1 лютого. 
 Про відзначення 70-річного ювілею В. Стуса у ЦБС. 
 

 6. Стахів, Т. У бібліотеці нові книги [Текст] / Т. Стахів 

// Народне слово. – 2008. – 7 березня. 
 Книголюбам про нові надходження. 
 

7. Іваськів, Н. Один голова на чотири села [Текст] / 

Н. Іваськів // Народне слово. – 2008. – 7 березня. 
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 Розповідь кореспондента про село Базаринці Збаразького 

району та його культурні заклади – клуб та бібліотеку. 

 

8. Кульпа, Т. «Що читає сільський бібліотекар?» 

[Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 2008. – 14 березня. 
 Під такою назвою було проведено соціологічне дослідження на 

черговій нараді бібліотечних працівників району. 

 

9. Гобрач, З. Бібліотека – осередок культури на селі 

[Текст] / З. Горбач // Народне слово. – 2008. – 21 березня. 
 Про бібліотеку-філію с. Стриївка. 

 

10. Хомик, О. Вшанування пам’яті Кобзаря [Текст] / 

О. Хомик // Народне слово. – 2008. – 21 березня. 
 У с. Шили відбувся літературно-музичний вечір «Живе у 

пам’яті народній безсмертне слово Кобзаря». 

 

11. Кульпа, Т. Вчений-кібернетик – Ігор Вітенько 

[Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 2008. – 28 березня. 
 Вшанування пам’яті вченого-земляка з нагоди 70-ої річниці від 

дня народження. 

 

12. Стахів, Т. Світлий Великдень і пекуча пам’ять 

[Текст] / Т. Стахів // Народне слово. – 2008. – 2 травня. 
 В ЦБ вшанували пам’ять  трагедії Чорнобильської АЕС 

книжковою виставкою «Гріх непростимий: Чорнобиль» та «До істини 

іду, як до причастя». 

 

13. Заблоцька, Н. Священний вогонь пам’яті [Текст] / 

Н. Заблоцька // Народне слово. – 2008. – 16 травня. 
 У с. Старий Вишнівець вшанували ветеранів. До привітань 

приєдналась сільський бібліотекар - промовою та книжковою 

виставкою «Хай роки проходять, та в пам’яті будуть священні ваші 

імена». 

 

14. Моргун, О. Живе лиш той, хто не живе для себе… 

[Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2008. – 30 травня. 
          На міському цвинтарі біля могили жертв тоталітарного режиму – 

пам’ятника «Українська Голгофа» відбулася година-реквієм, 
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присвячена Дню Героїв. Ведучі дійства працівники центральної 

бібліотеки. 

 

15. Каторож, А. Збережімо територія дитинства 

[Текст] / А. Каторож // Народне слово. – 2008. – 30 травня. 
 Центральна бібліотека для дітей пропонує ряд заходів по 

відзначенню Міжнародного дня захисту дітей. 

 

16. Кульпа, Т. У пам’ять про скорботний 33-й [Текст] / 

Т. Кульпа // Народне слово. – 2008. – 20 червня. 
В рамках культурно-освітніх комплексів у бібліотеках-філіях 

заплановано комплекс заходів під назвою «Символ вічної скорботи». 

 

17. Кульпа, Т. Молодь. Мораль. Право [Текст] / 

Т. Кульпа // Народне слово. – 2008. – 27 червня. 
Відбувся семінар бібліотечних працівників району присвя-

чений реалізації «Програми правової освіти молоді». 

 

18. Кравчук, В. Щоб нашому роду не переводитись 

[Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 2008. – 25 липня. 
           Відбулась мала академія з нагоди Дня проголошення Декларації 

про державний суверенітет України. Провели та підготували свято 

працівники центральної бібліотеки. До уваги аудиторії була представ-

лена книжкова виставка «Свято провісниці незалежності». 

 

19. Кульпа, Т. Сучасний творчий бібліотекар… Який 

він? [Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 2008. – 25 липня. 
 Про особливості творчої діяльності бібліотекаря в сучасних 

умовах, про його якості характеру та педагогічні здібності, про 

пріоритетні напрямки діяльності йшлося на черговій нараді бібліо-

течних працівників. 

 

20. Стахів, Т. Свято Хрещення [Текст] / Т. Стахів // 

Народне слово. – 2008. – 1 серпня. 
 Центральна районна бібліотека взяла участь у відзначенні Дня 

Хрещення Київської Руси-України. 
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21. Радовська, В. З любов’ю до слова і вірою в добро 

[Текст] / В. Радовська // Народне слово. – 2008. – 8 серпня. 
 Збаразькою ЦБ видано бібліографічну довідку до 60-річчя від 

дня народження В. Гриба «Життя моє – лиш краплина, розчинена у 

вічності земній». В ній зібрані твори прозаїка, які можна знайти на 

поличках районної книгозбірні. 

 

22. Сиско, І. Я син твій - Україно [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2008. – 8 серпня. 
 Завідувачка бібліотеки-філії с. Стриївка організувала творчий 

вечір обдарованого онука Г. Мельничука, який був присвячений 545 – 

річчю села під назвою «Я син твій - Україно». 

 

23. Сиско, І. У затишку книг [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2008. – 26 вересня. 
 Репортаж із центральної бібліотеки, приурочений Всеукраїнсь-

кому дню бібліотек. 

 

24. Сиско, І. Фізик світової слави [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2008. – 26 вересня. 
 В органному залі Замкового палацу були організовані наукові 

читання: «Професор Олександр Смакула - фізик світової слави». Допо-

могли в проведенні заходу працівники ЦБ, підготувавши до теми 

книжкову виставку. 

 

25. Кульпа, Т. Ми душу людям кладем на долоні 

[Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 2008. – 10 жовтня. 
 Своєрідне свято професійної майстерності було організовано 

для бібліотечних працівників сільських бібліотек-філій, відбулося 

нагородження кращих працівників у 4-ох номінаціях. 

 

26. Шмігель, М. За Україну життя віддали [Текст] / 

М. Шмігель // Народне слово. – 2008. – 17 жовтня. 
 У центральній бібліотеці розгорнуто книжкову виставку ,де 

представлені книги з історії українського козацтва та героїчної 

боротьби славних воїнів ОУН-УПА. 
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27. Кульпа, Т. «Я гордий тим, що з України родом» 

[Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 2008. – 7 листопада. 
 Відзначення 100-річчя від дня народження Михайла Качалуби 

бібліотеками системи. 

 

28. Кравчук, В. І світ німів і ридав Господь… [Текст] / 

В. Кравчук // Народне слово. – 2008. – 21 листопада. 
 Естафету вшанування пам’яті жертв голодомору продовжили 

працівники культури Збаражчини. На площі була розгорнута 

книжкова виставка «У той голодний 33-й». 

 

29. Киндьо, Г. Тернистий шлях поета-лікаря і лікаря-

поета [Текст]/ Г. Киндьо// Народне слово.- 2008.- 2 лиспотада. 
 У с. Романове Село відбулися урочини з нагоди 100-річчя від 

дня народження Михайла Качалуби. 

 

30. Кульпа, Т. Бібліотечне обслуговування сім’ї: нові 

можливості сільської бібліотеки [Текст] / Т. Кульпа // Народ-

не слово. – 2008. – 26 грудня. 
 На районному семінарі-практикумі бібліотечних працівників 

йшлося про можливості бібліотеки в допомозі сім’ї, батькам в 

організації сімейного читання. 

 

 

 
 

          31. Сиско, І. Дзвеніла різдвяна коляда [Текст] / І. Сиско 

// Народне слово. – 2008. – 11 січня. 
 Впродовж 18 років стало традицією проводити районний 

фестиваль вертепних дійств. 

 

32. Заблоцька, Н. Колядували, віршували [Текст] / 

Н. Заблоцька // Народне слово. – 2008. – 18 січня. 
 Новорічно-різдвяне свято у с. Старий Вишнівець організували 

завідувачі клубами сіл Ст. Вишнівець та Федьківці. 

 

33. Кравчук, В. Україно, Соборна державо! [Текст] / 

В. Кравчук // Народне слово. – 2008. – 1 лютого. 
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 В актовому залі райдержадміністрації відзначили 89-у річницю 

Соборності. Святкову концертну програму представив присутнім 

режисер-постановник, заслужений працівник культури України 

О. Гафткович. 

 

34. Іваськів, Н. «Сопілка мавки» [Текст] / Н. Іваськів 

// Народне слово. – 2008. – 29 лютого. 
На майдані І. Франка працівниками РБК було організоване 

пісенне свято, приурочене дню народження Л. Українки. 

 

35. Бороздіна, М. «Караоке» завітало у село [Текст] / 

М. Бороздіна // Народне слово. – 2008. – 29 лютого. 
 Дирекція сільського будинку культури с. Стриївка організувала 

пісенне свято жителям села. 

 

36. Боднар, І. Продемонстрували таланти перед каме-

рами [Текст] / І. Боднар // Народне слово. – 2008. – 7 березня. 
 Обласне телебачення знімало художні колективи будинку 

культури с. Вищі Луб’янки 

 

37. Іваськів, Н. Невмируще слово Кобзаря [Текст] / 

Н. Іваськів // Народне слово. – 2008. – 14 березня. 
 В залі засідань РДА відбулося театралізоване дійство з нагоди 

194-ї річниці від дня народження Т. Шевченка «Кобзарева дума». 

Автор сценарію, режисер-постановник та ведучий О. Гафткович. 

 

38. Гафткович, О. «Відроджуємо і зберігаємо народні  

традиції» [Текст]: бесіда з начальником відділу культури і 

туризму Збаразької РДА, заслуженим працівником культури 

України О. Гафтковичем / провела Наталя Іваськів // Народ-

не слово. – 2008. – 21 березня. 
 Про відродження і збереження народних традицій, української 

пісні, про основні аспекти розвитку культури району. 

 

39. Бороздіна, М. Пісня буде поміж нас [Текст] / М. Бо-

роздіна // Народне слово. – 2008. – 21 березня. 
 Розпочалися творчі звіти клубних закладів району, концертні 

дійства відбулися в БК сіл Чернихівці та Н. Луб’янки. 
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40. Мерещак, Ю. «Тобі, Кобзарю» [Текст] / Ю. Мере-

щак // Народне слово. – 2008. – 21 березня. 
 За участю аматорів с. Вищі Луб’янки у с. Розношинці відбувся 

святковий концерт, присвячений 194-й річниці від дня народження  

Т. Г. Шевченка. 

 

41. Волохата, Р. «Святковий березень у Бодаках» 

[Текст] / Р. Волохата // Народне слово. – 2008. – 21 березня. 
 У БК с. Бодаки відбувся святковий концерт у якому організа-

тором дійства вдалося об’єднати два особливих свята: прозвучали 

вітання до Дня жінки та вклонилися генієві українського народу 

Т. Г. Шевченку. 

 

42. Сиско, І. У вінок Кобзарю – концерти і виставки 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2008. – 21 березня. 
 У смт. Вишнівець до Шевченківських днів місцеві мешканці 

провели ряд заходів, святковий концерт підготували працівники 

будинку культури. 

 

43. Мерещак, Ю. «Тернопільщина сміється» і Збараж-

чита теж [Текст] / Ю. Мерещак // Народне слово. – 2008. – 

11 квітня. 
            У Тернопільському РБК відбувся обласний конкурс гумористів, 

Збаражчину представляли учасники народного театру поезії та мініа-

тюр Збаразького РБК. 

 

44. Бороздіна, М. Щоб не згасав у селах вогник духов-

ності [Текст] / М. Бороздіна // Народне слово.-2008.- 2травня. 
 В будинку культури с. Розношинці відбулась прем’єра вистави 

за п’єсою М. Кропивницького «Глитай або ж Павук», яку підготували 

глядачам працівники сільського БК. З виставою колектив відвідав села 

В. Луб’янки, Добромірка, Синягівка. 

 

45. Бороздіна, М. Вшанування ветеранів у Вишнівці 

[Текст] / М. Бороздіна // Народне слово. – 2008. – 16 травня. 
 У Вишнівці відбулося вшанування загиблих у Великій 

вітчизняній війні. Концертну програму підготували працівники 

селищного БК. 
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46. Сиско, І. Все, що в серці натхненне і щире, 

Збараже, - я тобі віддаю [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 

2008. – 16 травня. 
 У святкуванні Дня міста зі святковим концертом виступили 

працівники РБК 

 

47. Бороздіна, М. Свято матері в Вишнівці [Текст] / 

М. Бороздіна // Народне слово. – 2008. – 23 травня. 
 Працівники Вишнівецького БК подарували концерт з нагоди 

свята Матері під назвою «Як Україна й сонечко над нами, отак і мати 

на землі одна». 

 

48. Нємий, Т. Збаразькі духовики відзначились на 

обласному огляді [Текст] / Т. Нємий // Народне слово. - 2008.– 

30 травня. 
В Тернополі відбувся обласний огляд та марш-парад духових 

оркестрів, присвячений Дню Героїв. Народний духовий оркестр 

Збаразького РБК  зайняв ІІІ місце, ставши дипломантом та отримав 

грошову премію. 

 

49. Славута, І. «Пролісок» розцвів у травні [Текст] / 

І. Славута // Народне слово. – 2008. – 30 травня. 
В Тернополі відбувся обласний огляд-конкурс «Тернопільська 

танцювальна весна», в якому взяли участь кращі танцювальні колек-

тиви Збаражчини. 

 

50. Сиско, І. Переливалися калейдоскопом «Збаразькі 

візерунки» [Текст]/ І. Сиско//Народне слово.-2008.-13 червня. 
В місті відбулося перше районне свято народної інструмен-

тальної музики, естрадної пісні та фольклору «Збаразькі візерунки». 

 

51. Іваськів, Н. Живи у віках, Конституції слово! 

[Текст] / Н. Іваськів // Народне слово. – 2008. – 4 липня. 
           З нагоди 12-ої річниці Конституції України концертну програму 

підготували працівники Збаразької РБК. 

 

52. Іваськів, Н. Прекрасний молодості час [Текст] / 

Н. Іваськів // Народне слово. – 2008. – 4 липня. 
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 У місті відзначалося свято молоді під час якого святкове 

дійство представили танцювальні колективи РБК. 

  

53. Мерещак, Ю. З піснею і танцем [Текст] / Ю. Мере-

щак // Народне слово. – 2008. – 11 липня. 
У с. Кинахівці провели свято молоді у якому взяли участь 

солісти РБК та місцеві аматори. 

 

54. Погребецька, Т. Милий серцю куточок землі 

[Текст] / Т. Погребецька// Народне слово. – 2008. – 1 серпня. 
Зарудянські культурні працівники провели традиційний День 

молоді. 

 

55. «Збираж» у Києві [Текст] // Народне слово. – 2008. – 

3 жовтня. 
Під час відкриття «Року туризму в Україні» в м. Києві на 

Майдані Незалежності Тернопільщину репрезентував народний 

аматорський колектив народної музики «Збираж» зі Збаража. 

 

56. Бороздіна, М. «… Забуттям не заростає честь і 

слава козаків» [Текст] / М. Бороздіна // Народне слово. – 

2008. – 3 жовтня. 
Відбувся VІІ Всеукраїнський фестиваль козацької пісні 

«Байда» в Тернополі, де Збаражчина показала величавість творчих 

здобутків надзвичайно цікавих аматорських колективів. 

 

 
 

 57. Сиско, І. Мелодійні переливи «Різдвяних дзвонів» 

[Текст]: Концерт у ДМШ / І. Сиско // Народне слово. – 2008. – 

4 січня. 
 Доброю традицією уже стало проведення чудового концерту 

«Різдвяні дзвони» наприкінці року. 

 

58. Іваськів, Н. В полоні чарівних мелодій [Текст] / 

Н. Іваськів // Народне слово. – 2008. – 23 жовтня. 
 Закінчився 53-й навчальний рік у ДМШ м. Збаража. Про 

підсумки та надбання року. 
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59. Сиско, І. Плеяду майбутніх зірочок підготувала 

цьогоріч музична школа [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 

2008. – 6 червня. 
Урочисте вручення свідоцтв про отримання початкової 

музичної освіти вихованцям Збаразької ДМШ. 

 

60. Трохименко, О. Славимо героїв піснями [Текст] / 

О. Трохименко // Народне слово. – 2008. – 17 жовтня. 
В день Покрови Пресвятої Богородиці у Збаразькій дитячій 

музичній школі відбулося вже традиційне свято патріотичної пісні, 

підготовлене викладачами та учнями. 

 

 

 
 

 61. Колодій, М. Інтернет-сторінка Національного запо-

відкина «Замки Тернопілля» [Текст] / М. Колодій // Народне 

слово. – 2008. – 25 січня. 
 Національний заповідник «Замки Тернопілля» створив свою 

Інтернет-сторінку, яку можуть переглянути мешканці усієї країни та 

світу. 

 

62. Чайка, В. В новий рік – з новими експозиціями 

[Текст] / В. Чайка // Народне слово. – 2008. – 25 січня. 
В Національному заповіднику оновили експозиційні примі-

щення, виставкові зали. 

 

63. Кибалюк, М. Ремесла Вишнівечинні [Текст] / 

М. Кибалюк // Народне слово. – 2008. – 18 квітня. 
 У Вишнівецькому відділі НЗ «Замки Тернопілля» відбулося 

відкриття виставки «Ремесла Вишнівеччини». 

 

64. Мандрик, О. Дерев’яні Храми Збаражчини [Текст]/ 

О. Мандрик // Народне слово. – 2008. – 18 квітня. 
           Перелік древніх святинь культового призначення, які збереглися 

у Збаразькому районі. 
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65. Макарчук, Н. Міжнародна діяльність національ-

ного заповідника «Замки Тернопілля» [Текст] / Н. Макарчук 

// Народне слово. – 2008. – 18 квітня. 
          Працівники НЗ взяли участь у роботі ХІV Міжнародної виставки 

«Україна – подорожі і туризм», яка проходила у Києві 26-28 березня 

2008 року у Міжнародному виставковому центрі. 

 

66. Хроніка будівельних, реставраційних та відновлю-

вальних робіт, наукова робота, туризм [Текст] // Народне 

слово. – 2008. – 20 червня. 
Завершення робіт готельного комплексу на території призам-

кового палацу, відбудова східного бастіону. 

 

67. Нове видання заповідника [Текст] // Народне 

слово. – 2008. – 20 червня. 
НЗ «Замки Тернопілля» випустив з друку новий путівник 

«Збараж і околиці». 

 

68. Скоропляс, Н. Історія козацтва в історії Збаража 

[Текст] / Н. Скоропляс // Народне слово. – 2008. – 4 липня. 
Науковці заповідника займаються обліком нерухомих пам’яток 

історії та культури пов’язаних з історією українського козацтва. 

 

69. Довгаль, М. Відзначення річниці ЗУНР [Текст] / 

М. Довгаль // Народне слово. – 2008. – 14 листопада. 
 В органному залі Замкового палацу Збаража відбулась конфе-

ренція на тему: «Західно-українська Народна Республіка – важливий 

етап самоствердження української нації». Організаторами були 

наукові працівники Національного заповідника «Замки Тернопілля». 

 

 

 

******************** 
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