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 1. Левенець, В. Вшанували героїв Крут [Текст] 

/ В. Левенець // Народне слово. – 2010. – 5 лют.: фотогр. 
            Година пам’яті, присвячена 92-й річниці бою під Крутами, 

відбулась в читальному залі Збаразької районної бібліотеки під назвою: 

«Крути, Крути! Мужність і посвята, вірність, що міцніша понад 

смерть…». 
 

 2. Бондар, М. Бібліотекар за велінням серця  [Текст] 

/ М. Бондар // Народне слово. – 2010. –26 лют. 
         Стаття про першого завідувача Збаразької бібліотеки Я. Штойка, 

приурочена 78-річчю створення у місті бібліотек для дорослих і дітей. 
 

3. Левенець, В. Книги розкажуть про великих 

українців [Текст]: Культурна спадщина / В. Левенець 

// Народне слово. – 2010. – 26 лют. 
У читальному залі ЦБ представлені книжкові виставки, 

присвячені 105-й річниці від дня народження Уласа Самчука та 

139-річчю від дня народження Лесі Українки. 
 

4. Левенець, В.  Бібліомісток у всемережжя [Текст]: 

перемога в конкурсі / В. Левенець // Народне слово. – 2010. – 

12 берез. 
 Центральна бібліотека Збаразького району здобула перемогу в 

конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з використанням 

вільного доступу до Інтернету». Американські комп’ютери, принтери і 

сканери за умовами програми «Бібліоміст» отримають ЦБ, 

Залужанська, Тарасівська та Черниховецька б-ки-філії. 
 

5. Сиско, І. Американські візитери задоволені готов-

ністю бібліотек [Текст]: Бібліоміст / І. Сиско // Народне 

слово. – 2010. – 18 черв.: фотогр. 
 Представники ради міжнародних наукових досліджень та 

обмінів (IREX) Діяна Д. Пайковські та Метью Вандерверф побували у 

центральній бібліотеці та її філіях. 
 

 6. Пиріг, І. «Перетворились в білих журавлів» [Текст] 

/ І. Пиріг // Народне слово. – 2010. – 25 черв. 
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 Під такою назвою у ЦБ діє виставка, присвячена Дню пам’яті 

жертв війни в Україні. 
 

7. Заяць, Ю. Агроном за фахом, бібліотекар за 

покликанням [Текст] /Ю. Заяць // Народне слово. – 2010. – 

2 лип.: фотогр. 
 Про бібліотекаря з Малого Раківця Ніколюка Петра Івановича 

та його бібліотеку. 
 

8. Додик, А. У Шилах відзначили свято Молоді 

[Текст]: дозвілля / А. Додик // Народне слово. – 2010. – 

9 лип. 
 Сценарій до свята «Хай пісня лунає над рідним краєм» спільно 

із завідувачем клубу А. Додиком склала бібліотекар О. Хомик. У 

концерті брали участь місцеві мешканці, учні ПТУ-25, поетичне слово 

звучало з уст бібліотекаря сільської філії. 
 

9. Яркун, А. «Святої незалежності початок» [Текст] 

/ А. Яркун // Народне слово. – 2010. – 23 лип. 
 Відбулися урочистості з нагоди 20-ї річниці від дня прийняття 

Декларації про державний суверенітет України. Сценарій до свята 

приготувала завідувачка відділу обслуговування користувачів ЦБ 

Стахів Т. 
 

10. Бойко, О. «Болюче слово висію» [Текст] / О. Бойко 

// Народне слово. – 2010. – 30 лип. 
 З нагоди ювілею слово про поета-земляка, громадського діяча, 

публіциста, популяризатора літератури на Тернопіллі Володимира 

Григоровича Кіріндася. 
 

11. Левенець, В. Присвятив себе слову і Збаразькій 

землі [Текст]: Володимир Кіріндась відзначив 75-річний 

ювілей / В. Левенець // Народне слово. – 2010.– 13 серп.: 

фотогр. 
 З нагоди славного ювілею в читальному залі Збаразької 

районної бібліотеки митця вітали побратими по перу, шанувальники 

його творчості та представники районної влади. 
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12. Яркун, А. «Мій листопаде, ти прийшов, прийшов 

до мене п’ятдесятим» [Текст] / А. Яркун // Народне слово. – 

2010. – 16 листоп.: фотогр. 
 Поет, письменник, публіцист, літературознавець, лауреат 

мистецьких премій, редактор, журналіст, педагог Володимир Кравчук 

відзначив золотий ювілей. На честь його 50-річчя відбулась 

літературна зустріч, яку підготували працівники центральної 

бібліотеки, музичної школи та РБК. 
 

 13. Формаз, Л.  Згадали давній звичай – і влаштували 

Андріївські вечорниці [Текст] / Л. Формаз // Народне слово. – 

2010. – 17 груд.: фотогр. 
 Святкові гадання та ворожіння в ніч на Андрія пройшли в клубі 

с. Федьківці. Сценарій до свята готувала завідувачка бібліотеки-філії 

В. Баран. 

 

 

 
 

14. Сиско, І. Колядувала Збаражчина [Текст] / І. Сиско 

// Народне слово. – 2010. – 15 січ. 
 Відбувся традиційний районний фестиваль вертепних дійств та 

щедрувальних гуртків. 
 

15. Левенець, В. Різдвяне дійство у Старому Вишнівці 

[Текст] / В. Левенець // Народне слово. – 2010. – 15 січ. 
          До старовишнівчан зі святковим концертом завітали артисти на 

чолі з директором Збаразького будинку культури В. Жуком. 
 

16. Левенець, В. Через соборність держави до єдності 

народу [Текст] / В. Левенець // Народне слово. – 2010. – 29 січ. 
 Дійство, приурочене 91-й річниці проголошення акта Злуки 

УНР і ЗУНР, відбулося на подвір’ї замкового палацу. З патріотичними 

піснями виступили артисти районного будинку культури. 

 

17. Гафткович, О. «Долаємо кризу ентузіазмом і 

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

туризму Збаразької РДА Олегом Гафтковичем / провела  
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Оксана Моргун // Народне слово. – 2010. – 19 берез. 
Напередодні професійного свята розмова про здобутки і 

проблеми на культурній ниві району. 
 

18. Левенець, В. Працівники культури відзначили 

професійне свято [Текст] / В. Левенець // Народне слово. – 

2010. – 26 берез. 
Святкову нараду провів О. Гафткович, він обговорив з присут-

німи ряд важливих питань, реалізовувати їх працівники культури 

будуть протягом наступного року. Завершився святковий захід 

врученням грамот, дипломів Міністерства культури і туризму України, 

Тернопільської облдержадміністрації, обласного управління культури, 

Збаразької райдержадміністрації та відділу культури і туризму та 

святковим концертом. 
 

19. Вербовецький, В. Про капелу «Гомін» добра слава 

лине [Текст] / В. Вербовецький // Народне слово. – 2010. –  28 

трав.: фотогр. 
 Про хорову капелу «Гомін» РБК. 
 

20. Левенець, В. «Орхідея» відсвяткувала десятиріччя 

[Текст]/ В. Левенець// Народне слово. - 2010. – 4 черв.: фотогр. 
 Ювілейний концерт «Орхідеї» пройшов в переповненому залі 

Вишнівецького будинку культури. 
 

21. Яркун, А. Збаражани відзначилися на всеукра-

їнському фестивалі [Текст] / А. Яркун // Народне слово. – 

2010. – 25 черв.: фотогр. 
 Солісти РБК С. Рогівський та Р. Лещищин стали лауреатами  

першої  премії другого  всеукраїнського  фестивалю  «Мелодії 

Підкаменя - 2010». 
 

22. Сиско, І. Конституцію утверджувати молодим 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2010. – 2 лип.: фотогр. 
 Чотирнадцяту річницю Конституції України та День молоді 

у Збаражі відзначили гучним концертом,  у  якому  брали  участь  

працівники РБК, районний будинок дитячої та юнацької творчості, 

колективи сільських БК та гостей з Тернополя. Ведуча свята – 

працівник ЦБ Т. Стахів. 
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23. Левенець, В. Вишневець відзначив свято молоді і 

День Конституції України [Текст] / В. Левенець // Народне 

слово. – 2010. – 27 серп.: фотогр. 
 У палаці культури «Березіль» м. Тернопіль відбувся творчий 

звіт майстрів мистецтв та аматорів Збаражчини, у якому взяли участь 

понад 600 майстрів та аматорів мистецтв району – вокальні і 

танцювальні колективи, солісти, народні умільці. Режисером – 

постановником свята виступив начальник відділу культури та туризму 

РДА, заслужений працівник культури України О. Гафткович. 
 

24. Україна вижила, Україна є!.. [Текст] // Народне 

слово. – 2010. – 27 серп.: фотогр. 
 У святковому концерті з нагоди 19-ї річниці Незалежності 

України взяли участь солісти РБК, гості з Запорізького краю та лауреат 

міжнародних та Всеукраїнських конкурсів П. Доскоч. 
 

25. Формаз, Л. День села святкували з рибною юшкою 

[Текст]: Старовишнівецькі забави / Л. Формаз // Народне 

слово. – 2010. – 27 серп.: фотогр. 
 З нагоди свята привітали мешканців села талановиті зірки 

Вишнівеччини і Збаражчини: зразковий дитячий вокальний ансамбль 

«Дзвіночок» Старовишнівецького БК, зразковий танцювальний 

колектив «Орхідея», солісти Збаразького та Вишнівецького будинків 

культури. 
 

26. Славута, І. «Візерунок» відсвяткував десятиріччя 

[Текст] / І. Славута // Народне слово. – 2010. – 3 вер.: фотогр. 
 Аматорський танцювальний колектив «Візерунок» клубу села 

Великі Вікнини відзначив свій 10-літній ювілей. 
 

27. Моргун, О. Незалежності – «Так»! [Текст]: річниця 

референдуму / О. Моргун // Народне слово. – 2010. – 3 груд.: 

фотогр. 
            Урочистості з нагоди 19-ї річниці Всеукраїнського референдуму  

за незалежність України традиційно продовжили святковим концертом  

за участю колективів та солістів РБК. 
 

28. Формаз, Л. День місцевого самоврядування 

відзначили у Старому Вишнівці [Текст] / Л. Формаз //  
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Народне слово. – 2010. – 10 груд.: фотогр. 
 Свято підготовлене спільними зусиллями працівників закладів 

культури сіл Старого Вишнівця і Федьківців, ведуча – завідувачка 

бібліотеки-філії Н. Заблоцька. 
 

 

 
 

29. Сиско, І. Душа генія живе у Збаразькому замку 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2010. – 1 січ. 
 У Національному заповіднику «Замки Тернопілля» відзначили 

80-річний ювілей скульптора Володимира Лупійчука. 
 

30. Ганусевич, Н. Іван Могитич: будівничий 

реставратор, вчений [Текст] / Н. Ганусевич// Народне слово. – 

2010. – 12 лют.: фотогр. 
 У замковому палаці Збаража відкрилась виставка, присвячена 

життю і діяльності видатного архітектора, реставратора і дослідника 

архітектури, кандидата історичних наук, засновника і директора 

інституту Укрзахідпроектреставрація, академіка Академії будівництва 

України, член-кореспондента Української Академії архітектури, 

дійсного члена ICOMOS, заслуженого працівника культури України, 

Народного архітектора України, кавалера ордена «За заслуги» - Івана 

Могитича. 
 

31. Станкевич, О. Душу в картини вдихає Господь 

[Текст] / О. Станкевич // Народне слово. – 2010. – 26 лют. 
 В експозиційному залі Збаража відкрилася персональна 

виставка живопису мисткині із Тернополя Ганни Ткачик – талановитої 

художниці, прекрасної жінки, справжньої українки-патріотки. 

 

32. Левенець, В. Їй голка слугує пензликом, а нитка - 

фарбою [Текст] / В. Левенець // Народне слово. – 2010. – 12  

бер.: фотогр. 
 З нагоди 196-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в 

Збаразькому палаці відбулося відкриття персональної виставки 

живопису нитками «Барвистий світ Кобзаря» майстра народної 
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творчості Олександри Зробок і літературні читання «У віночок пам’яті  

Тараса Григоровича Шевченка». 
 

33. Озима, Я. Творчість Шевченка – у скульптурі 

[Текст] / Я. Озима // Народне слово. – 2010. – 2 квіт. 
 Екскурсовод НЗ «Замки Тернопілля», Ольга Поліщук 

підготувала і провела для дев’ятикласників тематичну екскурсію-урок 

на тему «Світова велич Т. Шевченка. Твори Т. Г. Шевченка в 

скульптурі народного майстра В. Лупійчука» 
 

34.  Сиско, І. У Збаражі відбувся науковий форум 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. - 2010.- 2 квіт. 
 В органному залі Замкового палацу відбулося виїзне засідання 

Міжнародного форуму «Регіони знань: Україна в європейському 

просторі освіти-науки-інновацій для ревіталізації та процвітання 

територій». 
 

35. Сиско, І. У Збаражі стріляли гармати і билися 

лицарі [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2010. – 23 квіт.: 

фотогр. 
 Відкриття туристичного сезону на Тернопіллі розпочалось 

проведенням туристичного фестивалю «Мандруємо замками 

Тернопілля». 
 

36. Сиско, І. Збаражу – історичне обличчя [Текст] 

/ І. Сиско // Народне слово. – 2010. – 14 трав.: фотогр. 
 Працівники НЗ «Замки Тернопілля» спільно з міською радою 

провели наукову конференцію, на якій обговорювались особливості та 

перспективи відтворення історичної забудови центральної частини 

міста Збаража. 
 

37. Сиско, І. Помічники інквізиції – у Збаражі [Текст]: 

свідки історії / І. Сиско // Народне слово. – 2010. – 25 черв.:  

фотогр. 
 Експозиція знарядь середньовічних тортур поновила 

різноманіття свідків історії, якими багатий збаразький замок. 
 

38. Сиско, І. Архітектурна спадщина зміцнить 

духовний та економічний потенціал Тернопілля[Текст] 
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/ І. Сиско // Народне слово. – 2010. – 9 лип.: фотогр. 
 Відбулась наукова конференція на тему «Відродження 

архітектурної спадщини Тернопільщини – як фактор зміцнення 

духовного та економічного потенціалу краю. 
 

          39. Яркун, А. Збаразький замок візьмуть за приклад 

[Текст]: візит міністра / А. Яркун // Народне слово. – 2010. –  

6 серп.: фотогр. 
 Регіональна нарада з питань охорони культурної спадщини 

«Збереження та пристосування замків Тернопільщини» відбулася у 

Збаразькому замку. У ній взяли участь міністр регіонального розвитку 

та будівництва України Яцуба, голова ОДА М. Цимбалюк, голова РДА 

В. Гульовський, представники органів влади, наукових інститутів, 

музеїв, підприємці та архітектори західних областей України. 
 

          40. Яркун, А. Замки Збаражчини претендують на звання 

чудес України[Текст]: візит / А. Яркун // Народне слово. – 

2010. – 24 верес.: фотогр. 
 Заступник голови Верховної Ради України М. Томенко 

відвідавши Вишнівецький палацовий комплекс та Збаразький замок 

зазначив, що він найбільш конкурентний, підготовлений і має всі 

шанси потрапити у фінальну частину конкурсу «7 чудес України: 

замки, фортеці ,палаци». 
 

          41. «Замки Тернопілля» готуються до Євро - 2012 

[Текст] // Народне слово. – 2010. – 24 верес.: фотогр. 
 Збараж відвідав віце-прем’єр-міністр з питань регіональної 

політики В. Тихонов. Обговорено питання реставрації та введення в 

дію другої частини готельно-туристичного комплексу з метою 

підготовки об’єкта до проведення Євро – 2012. 

 

          42. Підставка, Р. Міжнародна конференція у Збаразь-

кому замку [Текст] / Р. Підставка // Народне слово. – 2010. –  

24 верес.: фотогр. 
 В органному залі замкового палацу відбулась Міжнародна 

наукова конференція  «Князі Вишневецькі та їх місце в історії 

України», яка була зорганізована та проведена Вишнівецьким відділом 

НЗ «Замки Тернопілля». 
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          43. Формаз, Л. Мистецька облога по - Збаразьки [Текст] 

/ Л. Формаз // Народне слово. – 2010. – 22 жовт.: фотогр. 
 У Збаразькому замку відбувся рок-фестиваль «Збаразька 

DRIVE - Облога – 2010». 
 

          44. У Збаражі побувала делегація Пензенської області 

[Текст] // Народне слово. – 2010. – 29 жовт.: фотогр. 
 Голова ОДА М. Цимбалюк та члени  російської делегації 

побували у місті, де відвідали замковий палац НЗ «Замки Тернопілля». 
 

          45. Підставка, Р. Засідання оргкомітету до ювілею міста 

[Текст] / Р. Підставка // Народне слово. – 2010. – 24 груд.: 

фотогр. 
 За підтримки Віце-прем’єр-міністра України, Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України В. М. Тихонова була проведена нарада 

організаційного комітету з відзначення 800-річчя міста за участю 

голови ОДА М. Цимбалюка. 

 
 

 
 

46. Тьора, М. У музичній школі лунали «Різдвяні 

дзвони»[Текст] / М. Тьора // Народне слово. – 2010. – 22 січ. 
 Традиційне свято «Різдвяні дзвони - 2010» відбулося у 

Збаразькій дитячій музичній школі. 
 

47. Левенець, В. Відзначили день Матері [Текст] 

/ В. Левенець // Народне слово. – 2010. – 21 трав.: фотогр. 
 У селищі святковий концерт підготували учні Вишнівецької 

ЗОШ та місцевої музичної школи. 
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