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основі щотижневої районної газети «Народне слово» та скла-
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- Бібліотеки району 

- Будинки культури, клуби 
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 Культура Збаражчини: рік 2009 [Текст]: анотована 

бібліографічно-інформаційна довідка / Уклад.: Н. Сенчишин, 

ред. Т. Кульпа. – Збаразька ЦБ: методично-бібліогафічний 

відділ. - Збараж, 2010. – 10 с. 
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 1. Косяк, А. Видатні люди села Лози: Друг і побратим 

Бориса Харчука – Микола Салайда [Текст] / А. Косяк // 

Народне слово. – 2009. – 6 лют. 
            Про видатного хірурга М. Салайду, який частий гість в 

сільській бібліотеці. В пам’ять про друга Б. Харчука він допо-

магає у відзначенні ювілейних і пам’ятних дат письменника, 

подарував багато фотографій з особистого архіву, а також приніс 

в дарунок книги та журнали. 

 

 2. Кульпа, Т. Афганістан: Біль душі і пам’ять серця  

[Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 2009. –13 лют. 

         У бібліотеках-філіях району розкрито книжкові виставки, 

проводяться години-реквієми, години пам’яті із шани та поваги 

до тих, хто став учасником військових подій в Афганістані, а 

також з іменами «афганців», вихідців із Збаражчини знайомить 

інформаційна довідка «Афганістан як ниюча рана», випущена 

методичним відділом центральної бібліотеки. 
 

3. Сиско, І. І вернувся чорним ти тюльпаном… [Текст] 

/ І. Сиско // Народне слово. – 2009. – 20 лют. 

У залі засідань РДА вшанували воїнів-«афганців» 

заходом під назвою «Чорні тюльпани Афганістану». Ведучі – 

Юлія Мерещак та Мар’яна Шмігель, працівники РБК та ЦБ. 

Сценарій підготувала Тетяна Стахів – завідувачка відділу 

обслуговування ЦБ. 

 

4. Радовська, В.  «Лауреати Шевченківської премії – 

уродженці Тернопільщини» [Текст] / В. Радовська // Народне 

слово. – 2009. – 13 берез. 

 Під такою назвою методично-бібліографічним відділом 

Збаразької ЦБ видано інформаційну довіку, яка містить мате-

ріали про Національну премію ім. Т. Г.Шевченка та інформацію 

про наших земляків, які у різні роки були лауреатами цієї прес-

тижної премії. 
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5. Кульпа, Т. «Жива душа поетова святая, свята в 

живих своїх речах» [Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 

2009. – 20 берез. 
 У школі с. Травневе пройшло літературно-музичне свято, 

присвячене 195-ій  річниці  від  дня  народження  Великого 

Кобзаря. Гарним додатком стала книжкова виставка на тему»: 

«Твоя пісня, твоя дума не вмре, не загине», яку розкрила 

завідувачка бібліотеки-філії Кузіна Н. В. 

 

 6. Левенець, В. Бо Україна починається з тебе… 

[Текст] / В. Левенець // Народне слово. – 2009. – 3 квіт. 

 В читальному залі Збаразької центральної бібліотеки був 

проведений ювілейний захід з приводу 20-ї річниці з часу 

створення Української Гельсінської спілки. 

 

7. Стахів, Т. «Ти смієшся, а я плачу, великий мій 

друже» [Текст] /Т. Стахів // Народне слово. – 2009. – 10 квіт. 
 Працівниками бібліотеки підготовлена тематична папка з 

цікавими матеріалами про життя і творчість М. Гоголя 

«Нащадок козацького роду», а також розкрита ювілейна 

книжкова виставка «Микола Гоголь: Фольклорист. Історик. 

Міфотворець», на якій представлені високохудожні видання 

Миколи Васильовича російською мовою та в перекладі. 

 

8. «Промовляють писанки крізь віки до нас, Воскре-

сіння Господа, Великодній час» [Текст] // Народне слово. – 

2009. – 17 квіт. – (фото). 
 Під такою назвою на кафедрі юнацтва та молоді 

Збаразької ЦБ оформлена святкова виставка бібліотекарем 

Степановою Л. 

 

9. Яркун, А. День, коли почалася нова доба [Текст] / 

А. Яркун // Народне слово. – 2009. – 17 квіт. 
 Конференцію присвячену цій знаменній події, організу-

вали працівники Збаразької РДА спільно зі співробітниками НЗ 

«Замки Тернопілля» та  Збаразької центральної бібліотеки. На 

конференції було також презентовано унікальне видання – 
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«Національну книгу пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в 

Україні», яка зберігається в читальному залі ЦБ. 

 

10. Левенець, В. Бібліотекарі Збаражчини шукають 

книги Гнатюка [Текст] / В. Левенець // Народне слово. – 

2009. – 7 серп. 
 У читальному залі районної бібліотеки пройшли літера-

турні  читання  присвячені  поету  Івану  Гнатюку,  вихідцю  з 

с. Дзвиняча. 

 

11. Кульпа, Т. Бібліотекар – слово сонячне і горде 

[Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 2009.– 9 жовт. 
 З нагоди професійного свята – Всеукраїнського дня 

бібліотек, в читальному залі ЦБ відбулося урочисте дійство. 

 

12. Левенець, В. Розсекречена пам’ять [Текст] / В. Ле-

венець // Народне слово. – 2009. – 20 листоп. 
 З ініціативи управління СБУ в Тернопільській області, 

Збаразькій центральній бібліотеці подарували примірники книги 

«Дзеркало душі народної», в якій зібрані спогади та враження 

відвідувачів виставки про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні 

«Розсекречена пам’ять». 

 

 

 

 

 

 

******************* 
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13. Бороздіна, М. Вертепи на майдані [Текст] / М. Бо-

роздіна // Народне слово. – 2009. – 16 січ. 
 На майдані Івана Франка відбулись традиційні вертепні 

дійства за участю кращих колективів району та народного 

аматорського жіночого вокального ансамблю РБК. 

 

14. Бороздіна, М. У вінок Козбарю[Текст] / М. Бороз-

діна // Народне слово. – 2009. – 6 берез. 
          В районі розпочались творчі звіти закладів культури, при-

свячені 195-ій річниці від дня народження Т. Г. Шевченка та 

70-річчю Тернопільської області, в рамках «Всеукраїнського 

фестивалю митців». 

 

15. Левенець, В. Україна – його Голгофа, воля - його 

хрест [Текст]/ В. Левенець// Народне слово. – 2009. – 13 берез. 
 В приміщенні РДА відбувся святковий концерт «Шлях, 

осяяний Кобзарем», присвячений 195-ій річниці від дня народ-

ження Т. Г Шевченка, у якому брали участь народні аматорські 

колективи РБК. 

 

16. Гафткович, О. Мистецтво ушляхетнює наші 

характери [Текст]: бесіда з начальником відділу культури і 

туризму Збаразької РДА Олегом Гафтковичем / провів 

Василь Левенець // Народне слово. – 2009. – 20 берез. 

Виступ-вітання О. В. Гафтковича про досягнення Збараж-

чини на ниві мистецтва. 

 

17. Мерещак, Ю. У вінок шани Кобзареві [Текст] / 

Ю. Мерещак // Народне слово. – 2009. – 20 берез. 

У селах району пройшли звітні концерти присвячені 

Т. Г. Шевченку, зокрема у Вищих Луб’янках та Шилах. 
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18. Мерещак, Ю. На околиці Вищих Луб’янок 

вигравали купальські вогні [Текст] / Ю. Мерещак // Народне 

слово. – 2009. – 17 лип. 

З нагоди свята у селі пройшли народні гуляння, у яких 

взяли участь працівники сільського будинку культури та 

аматори села. 

 

19. Сиско, І. «Щастя дай Боже народу» [Текст] / І. Сиско 

// Народне слово. – 2009. –  28 серп. 
 З нагоди 18-річчя незалежності Української держави у 

Збаражі пройшов святковий концерт, у якому взяли участь 

найкращі художні колективи та солісти району. Режисер-поста-

новник дійства О. Гафткович. 

 

20. Святкували села [Текст] // Народне слово. – 2009. – 

28 серп. 
 Святковою концертною програмою зустріли вісімнадцяту 

річницю Української держави мешканці сіл Старий Збараж, 

Новики та Кобилля, у якій брали участь місцеві аматори та гурти 

і солісти РБК. 

 

21. Моргун, О. Вшанували козацьку звитягу та пов-

станську доблесть [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 

2009. – 16 жовт. 
 У залі музичної школи відбулись урочистості з нагоди 

67-ої річниці створення УПА, Дня українського козацтва і святої 

Покрови. Свято зібрало представників громадськості району, 

сивочолих учасників національно-визвольного руху, молодь. 

 

22. Левенець, В. Воля України – найвища цінність 

[Текст] / В. Левенець // Народне слово. – 2009. – 11 груд. 
 У Збаражі відзначили 18-ту річницю проведення Всеукра-

їнського референдуму за незалежність України. Урочистості 

завершились концертною програмою за участю працівників 

РБК. 
 

****************** 
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23. Моргун, О. Борщівська вишиванка: правічне в 

сучасному [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2009. – 

24 квіт. 

 У залах Збаразького замку відкрилась виставка вишитих 

сорочок та українських костюмів з приватної колекції Віри 

Матковської. 

 

24. Моргун, О. «Гетьман» приймає постояльців 

[Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2009. – 12 черв. 

 Збаразький готель НЗ «Замки Тернопілля» «Гетьман», 

можливо, обслуговуватиме вболівальників «Євро - 2012». 

 

25. Данилейко, М. Геральдисти «злетілися» до 

Збаража [Текст] / М. Данилейко // Народне слово. – 2009. – 

12 черв. 
 На базі Національного заповідника «Замки Тернопілля» 

6-7 червня відбувся ХХІV зліт геральдистів України. 

 

26. Підставка, Р. Про Чорний Ліс готують книгу 

[Текст] / Р. Підставка // Народне слово. – 2009. – 3 лип. 
 Науковий співробітник НЗ «Замки Тернопілля» готує 

книгу про одне з найколоритніших і молодих сіл Збаразького 

району Чорний Ліс. 

 

27. Левенець, В. Іван Гнатюк – поет і політкаторжа-

нин [Текст] / В. Левенець // Народне слово. – 2009. – 31 лип. 
 У Вишнівецькому відділі НЗ «Замки Тернопілля» прой-

шли наукові читання, присвячені поету і дисиденту, лауреату 

Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, Івану Гнатюку. 
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28. Левенець, В. Архітектор, який творить картини  

[Текст] / В. Левенець // Народне слово. – 2009. – 7 серп. 
 У виставковому залі замкового палацу відбулось відкрит-

тя персональної виставки творчих робіт відомого архітектора, 

художника-графіка, члена Української академії архітектури і 

національної спілки архітекторів України  Станіслава Калаш-

ника. 

 

29. Левенець, В. Збаражчина козакувала [Текст]: в 

районі гриміли гармати, скриготіли козацькі шаблі та витав 

геройський дух/ Левенець, В.// Народне слово.- 2009.- 21 серп. 
 Під стінами Вишнівецького та Збаразького замків тисячі 

людей зібрав VIII Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької 

пісні «Байда», який проходив на Збаражчині 14 серпня в рамках 

відзначення 360-ї річниці облоги Збаража військами Богдана 

Хмельницького та Зборівської битви. 

 

30. Сиско, І. Замки Тернопілля увіковічнили худож-

ники [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2009. – 28 серп. 
 Відкриттям виставки завершився десятиденний пленер 

художників з різних міст України, що проходив на базі НЗ 

«Замки Тернопілля» у Збаражі. 

 

          31. Моргун, О. Вшанували козацьку звитягу та 

повстанську доблесть [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 

2009. – 16 жовт. 
 На Покрову у Замковому палаці відбулось урочисте 

відкриття виставки на козацьку тематику відомого тернопільсь-

кого художника Юрія Чумака. 

 
  

 

 

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