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1. Хомик, О. Поклик слова Володимира Кравчука
[Текст] / О. Хомик // Народне слово. – 2011. – 11 лют.: фотогр.
За ініціативи працівників культури та громади села відбулась
зустріч з поетом В. Кравчуком, якого підтримав друг та композитор
Ю. Бірковий. Завідувачка бібліотеки-філії с. Шили О. Хомик
подарувала на згадку гостям книжки «Моє село».

2. Формаз, Л. Книжковий подарунок місту-ювіляру
[Текст] / Л. Формаз // Народне слово. – 2011. – 18 лют.:
фотогр.
В читальному залі районної бібліотеки відбулося засідання
членів районної організації НСЖУ. Основна увага була зосереджена
на редагуванні і підготовці до видання книги, присвяченої 800-річчю
Збаража.

3. Формаз, Л. У Федьківцях відзначили День закоханих шлюбом [Текст] / Л. Формаз// Народне слово. – 2011. – 18
лют.: фотогр.
Бібліотекар села В. Баран спільно з завідувачкою клубу Н.
Гродською підготували сценарій молодіжного свята під назвою
«Мелодія двох сердець».

4. Додик, А. Безсмертне слово Шевченка вшанували у
Шилах [Текст] / А. Додик // Народне слово. – 2011. – 11 берез.
У залі Народного дому с. Шили пройшов святковий концерт,
присвячений Т. Г. Шевченку. Активну участь приймала і бібліотекар
села О. Хомик.
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5. Сиско, І. Її найвищий п’єдестал – її душевна врода
[Текст] / І. Сиско // Народне слово.– 2011. – 11 берез.: фотогр.
З нагоди 55-річного ювілею поетеси, публіцистки, краєзнавця
та вчительки М. Назар, працівники районної бібліотеки для дорослих
організували літературну зустріч під назвою «Сокровенно так ступаю
по землі», яка відбулась у залі музичної школи.

6. Формаз, Л. Осягнули Шевченка, вшанували жінок
[Текст] / Л. Формаз// Народне слово. – 2011. – 11 берез.:
фотогр.
У клубі с. Федьківці з нагоди 197-ої річниці від дня народження Т. Шевченка і свята 8 березня відбувся святковий захід,
організований завідувачкою клубу Н. Гродською та бібліотекарем
В. Баран.

7. Вербовецький, В. «Святе і вічне слово Кобзаря»
[Текст] / В. Вербовецький // Народне слово. – 2011. – 18 берез.
В Тарасівському сільському клубі відбувся літературномузичний вечір, присвячений 197-ій річниці від дня народження Т.
Шевченка. Ведуча дійства завідувачка бібліотеки-філії Г. Папура
також оформила книжкову виставку «Святе і вічне слово Кобзаря» .

8. Кузіна, Н. «Фараони» - на Травневській сцені
[Текст] / Н. Кузіна // Народне слово. – 2011. – 18 берез.:
фотогр.
У клубі с. Травневе відбулось театралізоване дійство, яке
розпочалось вшануванням пам’яті Т. Г. Шевченка. Бібліотекар
Н. Кузіна підготувала книжкову виставку та прочитала «Заповіт».
Вистава «Фараони» продовжила святковий вечір.

9. Сиско, І. Перемогу відзначили усією громадою[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2011. – 13 трав.:
фотогр.
Біля меморіалу загиблим воїнам у Другій світовій війні
урочисто відзначили День Перемоги. Провели свято працівники
бібліотеки для дорослих Т. Стахів та М. Шмігель.

4

10. Олещук, І. Моє село – моя родина [Текст]
/ І. Олещук // Народне слово. – 2011. – 3 черв.: фотогр.
У с. Кретівці відбувся схід села, який завершився святковим
концертом. Завідувачка бібліотеки-філії села І. Олещук розгорнула
книжкову виставку під назвою «Рідне моє село».

11. Формаз, Л. Старовишнівчани відзначили День
села [Текст] / Л. Формаз// Народне слово. – 2011. – 24 черв.:
фотогр.
Святкове дійство пройшло у с. Старий Вишнівець. Незмінна
ведуча свята, завідувачка Старовишнівецької бібліотеки-філії
представила глядачам нещодавно видану збірку поезій Світлани
Філик – Гервеленець – «Серед тенет життя».

12. Олещук, І. З днем народження, рідне село [Текст]
/ І. Олещук // Народне слово. – 2011.- 22 лип.: фотогр.
У Кретівцях відзначили день села. Долучилась до святкування
і завідувачка бібліотеки-філії І. Олещук. У сільській бібліотеці була
розгорнута книжкова виставка «Рідний наш край. Рідне наше село…»,
яка розповіла про історію сіл Грицівці та Кретівці, їх досягнення і
здобутки.

13. Ціміхуд,О. Гармонія крізь тугу дисонансів [Текст]:
літературний вернісаж /О. Ціміхуд // Народне слово. – 2011. –
22 лип.
У Залужанській сільській бібліотеці відбувся літературний
вернісаж, присвячений Ліні Костенко. Завдяки комп’ютеризації філії
присутні мали змогу послухати диск поезій у виконанні самої Ліни
Костенко.

14. Сиско, І. Потрійне свято у Кинахівцях [Текст]
/ І. Сиско // Народне слово. – 2011. – 5 серп.: фотогр.
День села та річницю хрещення Русі відзначали Кинахівчани.
Поблизу сцени бібліотекар Л. Подганюк розгорнула виставку на тему
«Народна творчість» де можна було ознайомитись із виробами учнів, а
також альбом, де зібрана історія сіл Кинахівці, Поляни, Мишківці,
історія місцевої бібліотеки.
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15. Коваль, М. Свято села в Іванчанах вдалось на
славу [Текст] / М. Коваль // Народне слово. – 2011. – 19 серп.:
фотогр.
Завідувачка бібліотеки-філії М. Коваль спільно із завідувачкою
клубу Н. Буднік організували свято під назвою «Нині свято нашого
народу! Свято України, її роду!», присвячене 20-ій річниці Незалежності України та Дню села.

16. Малик, О. День народження України відсвяткували у Шилах [Текст] / О. Малик // Народне слово. – 2011. – 2
верес.: фотогр.
Долучилась до проведення свята і бібліотекар села О. Хомик,
спільно зі школою та церковним комітетом.

17. Стахів, Т. У Збаразькій районній бібліотеці –
літературна мозаїка «Заміри глибини» [Текст] / Т. Стахів //
Народне слово. – 2011. – 2 верес.: фотогр.
З нагоди 155-річного ювілею І. Франка у центральній
бібліотеці було проведено літературну мозаїку та розкрито книжкову
виставку «Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі вільнім
колі».

18. Бойко, О. «Моє серце у грудях вічності – у слові»
[Текст]: до 80-річчя від дня народження Б. Харчука //
Народне слово. – 2011. – 9 верес.
19. Назар, М. Пам’ять Бориса Харчука вшанували на
малій батьківщині [Текст] / М. Назар // Народне слово. –
2011. – 23 верес.: фотогр.
У бібліотеці-філії в день 80-річчя від дня народження Б. Харчука відбулась літературно-мистецька імпреза, яку підготувала і вела
завідувачка бібліотеки А. Косяк.

20. Бойко, О. Оксана Бойко: «Ми повинні зберегти
бібліотеки як культурно-інформаційні центри на селі»
[Текст]: бесіда з директором ЦБС Оксаною Бойко / провела
Оксана Моргун // Народне слово. – 2011. – 23 верес.: фотогр.
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21. Сиско, І. Наталя Михно видасть книгою легенди
Збаража [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2011. – 11
листоп.: фотогр.
У доброзичливій атмосфері пройшла в центральній бібліотеці
зустріч молодої письменниці з бібліотекарями району та працівниками
НЗ «Замки Тернопілля».

22. Сиско, І. Андрія Музичку вшанували Доброводівські просвітяни [Текст] / І. Сиско// Народне слово. –
2011. – 16 груд.: фотогр.
125-річчя від дня народження А. Музички відзначили у
рідному селі. Організували свято завідувачка бібліотеки-філії спільно
з членами «Просвіти». Директор ЦБС О. Бойко подарувала місцевим
«просвітянам» бібліографічні посібники із серії «Землі Збаразької
славетні люди», про А. Музичку, О. Роздольського, А. Залеського,
О. Смакулу.

23. У єдності та Соборності душ досягнемо величної
мети [Текст] // Народне слово. – 2011. – 28 січ.: фотогр.
Урочистості з нагоди Дня Соборності України та річниці Акта
Злуки відбулися у Збаражі, які завершились святковим концертом,
підготовленим
відділом
культури
райдержаднімістрації
під
керівництвом О. Гафтковича.
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24. Моргун, О. Заклади культури виживають завдяки
ентузіазму та ініціативі їх працівників[Текст] / О. Моргун //
Народне слово. – 2011. – 4 лют.: фотогр.
Відбулась розширена рада з культурного будівництва відділу
культури і туризму райдержадміністрації.

25. Формаз, Л. У Федьківцях відзначили День
закоханих шлюбом [Текст] / Л. Формаз // Народне слово. –
2011. – 18 лют.: фотогр.
Завідувачка сільського клубу Н. Гродська спільно з бібліотекарем В. Баран підготували свято для молоді «Мелодія двох сердець».

26. Михайлів, Я. Село моє, для мене ти єдине [Текст]
/ Я. Михайлів // Народне слово. – 2011. – 18 лют.
Актив села на чолі з завідувачкою клубом с. Кобилля
Ярославою Михайлів провели чудове свято присвячене Дню села.

27. Формаз, Л. Осягнули Шевченка, вшанували жінок
[Текст] / Л. Формаз// Народне слово. – 2011. – 11 берез.:
фотогр.
У клубі с. Федьківці з нагоди 197-ої річниці від дня народження Т. Шевченка і свята 8 березня відбувся урочистий захід,
організаторами якого були Н. Гродська та бібліотекар В. Баран.

28. Мерещак, С. Щевченко і Шухевич – величні
постаті України [Текст] / С. Мерещак // Народне слово. –
2011. – 11 берез.
У сільському будинку культури с. Вищі Луб’янки відбувся
святковий концерт, присвячений пам’яті великого генія Т. Шевченка
та пам’яті генерала-хорунжого Романа Шухевича, у якому також взяли
участь працівники РБК.

29. Бороздіна, М. Мистецькі здобутки присвятили 20ій річниці Незалежності України [Текст] / М. Бороздіна //
Народне слово. – 2011. – 18 берез.: фотогр.
Тривають творчі звіти народних аматорських та зразкових
дитячих колективів, присвячені 20-ій річниці проголошення
незалежності України під назвою «Благословенні будьмо і єдині!».
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30. Бороздіна, М. Працівники культури відзначили
професійне свято [Текст] / М. Бороздіна // Народне слово. –
2011. – 25 берез.: фотогр.
31. Кирилюк, З. Славили кобзаря і дорослі, і малеча
[Текст] / З. Кирилюк // Народне слово. – 2011. – 8 квіт.:
фотогр.
Великим концертом «І тихо пісня понеслась» відзначили
річницю з дня народження геніального Кобзаря мешканці с. Залужжя у
сільському клубі. Крім сельчан також дарували своє мистецтво
глядачам працівники РБК.

32. Збаражани відзначилися на «Пісенному вернісажі 2011» [Текст] // Народне слово. – 2011. – 22 квіт.: фотогр.
У Києві в Палаці культури і мистецтв Національного
авіаційного університету проходив традиційний Всеукраїнський
фестиваль «Пісенний вернісаж - 2011». Представниками Збаражчини
були солістка-вокалістка Вишнівецького МБК Оксана Пілярчук та її
зразковий танцювальний колектив «Орхідея». Асистентом головного
режисера фестивалю був начальник відділу культури і туризму
Збаразької РДА Олег Гафткович.

33. Середа, О. Святість материнства [Текст]
/ О. Середа, Л. Базьків // Народне слово. – 2011. – 30 трав.:
фотогр.
У сільському клубі С. Капустинці урочисто пройшло свято
«Ой маю я три матері», приурочене Божій Матері, Матері Україні і
Матері земній. Спільна співпраця працівників культури та освітніх
закладів, у якій переплелися спільно пісня і праця, танець, музика,
поезія – є фундаментом на майбутнє нашої української культури.

34. Шана сім’ї, родині, роду… [Текст]
слово. – 2011. – 17 черв.: фотогр.

// Народне

В актовому залі РДА відбулося сімейне свято «З родини йде
життя людини», яке підготували та провели працівники РБК.
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35. Формаз, Л. Старовишнівчани відзначили День
села [Текст] / Л. Формаз // Народне слово. – 2011. – 24 черв.:
фотогр.
Святковий концерт, нічна дискотека, ігри та розваги були
організовані силами керівників клубів трьох сіл: Старого Вишнівця,
Кинахівців і Федьківців.

36. Збаражани відзначила 15-ту річницю Конституції
України та День молоді [Текст] // Народне слово. – 2011. – 1
лип.: фотогр.
До відзначення свята долучились найкращі місцеві солісти
районного будинку культури, ансамблів музичної школи та РБК,
будинку дитячої творчості, танцювальних колективів району.

37. Качан, Є «Молюсь за тебе, Україно!» [Текст]
/ Є. Качан // Народне слово. – 2011. – 26 серп.: фотогр.
З нагоди 20-ї річниці Незалежності України та Дня Державного
Прапора у селищі Вишнівець відбулися урочисті збори, які
завершились святковим концертом працівників місцевого БК.

38. Качан, Є Вишнівецький чоловічий ансамбль
відзначив ювілей [Текст] / Є. Качан // Народне слово. - 2011.30 верес.: фотогр.
В актовому залі будинку культури селища відсвяткували 20-ту
річницю створення народного аматорського чоловічого вокального
ансамблю та 15-ту річницю з дня присвоєння колективу звання
«народного».

39. Озима, Я. Річницю створення УПА відзначили у
Вишнівці [Текст] / Я. Озима // Народне слово. - 2011. - 21
жовт.
Громадська панахида та мітинг з нагоди 69-ї річниці створення
УПА, Дня українського козацтва та свята Покрови Пресвятої
Богородиці відбулись біля пам’ятника жертвам політичних репресій.
Учасників урочин привітав чоловічий народний аматорський ансамбль
Вишнівецького БК, у чиєму мистецькому виконанні прозвучали
козацькі, стрілецькі, повстанські пісні.
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40. Сиско, І. Представники влади вшанували аграріїв
[Текст] / І. Сиско // Народне слово. - 2011. - 25 листоп.:
фотогр.
Аграріїв краю з професійним святом привітали працівники
влади, а з пісенними дарунками завітали до хліборобів солісти РБК.

41. Сиско, І. Древній замок звеселили колядки [Текст]
/ І. Сиско // Народне слово. - 2011. – 14 січ.: фотогр.
Чимало учасників зібрав традиційний районний фестиваль
вертепних дійств «Нова радість стала», який відбувся на території
Замкового палацу Збаража.

42. Формаз, Л. Твітеряни мандрували замками
Збаражчини [Текст] / Л. Формаз // Народне слово. – 2011. – 28
січ.: фотогр.
Учасники всеукраїнського баркемпу «TwiTerEvent» з
символом заходу – пташеням «ТвіДябликом» відвідали Збаразький та
Вишнівецький замково-палацові комплекси.
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43. Мазуранчик, З. Вийшли з друку «Наукові записки
НЗ «Замки Теропілля»» [Текст] / З. Мазуранчик // Народне
слово. – 2011. – 4 лют.
Підготовлено і випущено з друку першу книгу «Наукових
записок Національного заповідника «Замки Тернопілля»».

44. Яркун, А. У Збаражі побував надзвичайний і
повноважний посол Грузії [Текст] / А. Яркун // Народне
слово. – 2011. – 11 лют.: фотогр.
Надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні відвідав
Тернопільщину, побувавши з місцевими очільниками на екскурсії у
Збаразькому замку.

45. Поліщук, О. Постать Лесі Українки в скульптурі
Володимира Лупійчука [Текст]: духовні обереги / О. Поліщук // Народне слово. – 2011. – 25 лют.: фотогр.
У НЗ «Замки Тернопілля» експонуються роботи відомого
майстра по дереву, самобутнього скульптора-різб’яра із Поділля
Володимира Лупійчука.

46. Сиско, І. Чорний Ліс умістився у нарис [Текст]
/ І. Сиско // Народне слово. - 2011. – 18 берез.
НЗ «Замки Тернопілля» видав цікаву історичну книжечку із
назвою «Село на чотирьох кордонах». Автор Р. Підставка.

47. Сиско, І. Валентин Хоптян провів нараду з
підготовки до відзначення 800-річчя Збаража [Текст]
/ І. Сиско; В. Чайка // Народне слово. - 2011. – 1 квіт.:
фотогр.
У органному залі Замкового палацу зібрались представники
влади, бізнесу та громадськості, щоб обговорити низку питань
пов’язаних з організацією ювілею древнього міста.

48. Багрій, М. Творчий тандем НЗ «Замки Тернопілля» і ЗОШ № 2 [Текст] / М. Багрій // Народне слово. – 2011. –
29 квіт.: фотогр.
Екскурсоводи заповідника провели ряд оглядових та
тематичних екскурсій згідно з навчальними програмами та окремими
шкільними спецкурсами.
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49. Сиско, І. Туристичний сезон Тернопілля стартував
у Збаражі [Текст] / І. Сиско // Народне слово. - 2011. – 6
трав.: фотогр.
Фестиваль «Мандруємо замками Тернопілля» відкрився у
Збаражі, на території пам’ятки архітектури та історії – замку князів
Збаразьких.

50. Моргун, О. У при замковому парку оселилися
козаки [Текст] / Моргун, О. // Народне слово. - 2011.- 1 лип.:
фотогр.
Три скульптури на козацьку тематику прикрасили парк НЗ
«Замки Тернопілля». Це дипломні роботи випускників Львівського
державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана
Труша.

51. Моргун, О. Галичина співпрацюватиме з
Автономним краєм (Сербія) [Текст] / Моргун, О. // Народне
слово. - 2011.- 8 лип.: фотогр.
В органному залі Збаразького замку було підписано
Меморандум між Тернопільською, Львівською, Івано-Франківською
обласними радами та Скупщиною Автономного краю Воєводина
(Сербія). Після підписання угоди та конференції для журналістів
регіональних ЗМІ, для них було проведено екскурсію виставковими
залами Замкового палацу.

52. Моргун, О. Польський дуб пустив коріння у Збаразьку землю[Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2011. – 8
лип.: фотогр.
У місті побували учасники легкоатлетичної естафети з
польського міста Намислув. На пам’ять про цю подію польські
спортсмени посадили у парку НЗ «Замки Тернопілля», привезений із
собою молоденький дубок – символ дружби і взаєморозуміння
польського та українського народів.

53. Макарчук, Н. Мандруючи світами, ми часто не
помічаємо краси поруч [Текст] / Н. Макарчук // Народне
слово. – 2011. – 2 верес.: фотогр.
Збаразький замок став фіналістом третього етапу загальнонаціональної акції «7 чудес України».

13

54. Ганусевич, Н. Збаразький замок на День
Незалежності України приймав міжнародні делегації [Текст]
/ Н. Ганусевич // Народне слово. – 2011. – 2 верес.: фотогр.
У рамках міжнародної співпраці Тернопільської області та
Національного заповідника, 24 серпня Збаразький замок відвідали дві
закордонні делегації – з Сербії та Хорватії.

55. Кибалюк, М. Співпраця з фондом Віктора Пінчука
[Текст] / М. Кибалюк // Народне слово. – 2011. – 2 верес.
На території Вишнівецького палацово-паркового комплексу,
що входить до складу НЗ «Замки Тернопілля», в рамках соціального
проекту
«Заповідник»
чотирнадцять
студентів-степендіантів
загальнонаціональної конкурсної програми «ЗАВТРА.UA» Фонду
Віктора Пінчука допомагали у благоустрої території.

56. Моргун, О. Княжий Збараж зібрав науковців[Текст]
/ О. Моргун // Народне слово. – 2011. – 14 жовт.: фотогр.
Наукова конференція «Збараж: крізь віки», присвячена 800річчю першої писемної згадки про місто і проблемам охорони
культурної спадщини України відбулась у НЗ «Замки Тернопілля» в
рамках ювілейних заходів.

57. Боднар, С. Колекція філателістів поповниться
маркою Збаража [Текст]/ С. Боднар // Народне слово. - 2011. 21 жовт.: фотогр.
У рамках святкування 800-річчя Збаража та ІХ
Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда» у Замковому
палаці відбулося святкове спеціальне погашення художнього
маркованого конверта «м. Збараж. 800 років».

58. Боднар, С. Книга «Збаражу - 800» - гідна візитівка
міста-ювіляра [Текст] / С. Боднар // Народне слово. - 2011. 21 жовт.: фотогр.
Під час святкування ювілею Збаража відбулася презентація
унікального видання книги «Збаражу - 800». Це спільний проект
видавництва «Новий колір» та НЗ «Замки Тернопілля».
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59. Боднар, С. Найбільший «Гарбузовий замок» в
Україні – подарунок 800-літньому Збаражу [Текст] / С. Боднар // Народне слово. - 2011. - 21 жовт.: фотогр.
У рамках відзначення 800-річчя міста та проведення першого
фестивалю галицько-волинських страв «Фест гарбуз» у при замковому
парку споруджено найбільшу в Україні будівлю з гарбузів
«Гарбузовий замок». Рекорд було зафіксовано та занесено до Книги
рекордів України у категорії «Вперше».

60. Боднар, С. Сивочолий Збараж Відсвяткував поважний ювілей [Текст] / С. Боднар // Народне слово. - 2011. - 21
жовт.: фотогр.
800-річя Збараж відзначив «штурмом» замку, під постріли
гармат та дзвін шабель, стукіт копит кінноти…
Яскравим та колоритним стало відкриття свята, яке пройшло
на замкових валах. Учасники клубу історичної реконструкції
відтворили сцену облоги та захоплення козаками Збаразького замку.

61. Моргун, О. Козаки вболівають за збереження
українських святинь[Текст] / О. Моргун // Народне слово. –
2011. – 21 жовт.: фотогр.
У Замковому палаці відбулась Велика козацька рада, у якій
взяли участь керівники козацьких організацій з 23 областей України.

62. Кравчук, В. Про Збаразький замок у новому
ракурсі розкаже книга Володимира Чайки [Текст] / В. Кравчук // Народне слово. – 2011. – 28 жовт.
Побачило світ науково-популярне видання Володимира Чайки
«Збаразький замок».

63. Моргун, О. Дихають новим життям картини,
реставровані Володимиром Магінським [Текст] / О. Моргун
// Народне слово. – 2011. – 28 жовт.: фотогр.
Виставка малярства та реставрації В. Магінського в палаці НЗ
«Замки Тернопілля» відкрилась невдовзі після ювілею митця, члена
НСХУ.
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64. Сиско, І. У Вишнівці запровадять наукові читання
[Текст] / І. Сиско // Народне слово. - 2011. – 4 листоп.:
фотогр.
Історія Волині в пам’ятках та музейній практиці стала темою
наукової конференції, що пройшла у Вишнівецькому палаці.
Низку доповідей підготували наукові співробітники НЗ «Замки
Тернопілля», запросивши до розмови колег зі Збаража та науковців з
Тернополя, Кременця, Хмельницька.

65. Моргун, О. Клим Савур як військовий діяч і
державотворець [Текст]/ О. Моргун // Народне слово. – 2011.11 листоп.: фотогр.
У замковому палаці відбулась наукова конференція, темою
якої стала постать легендарного командира УПА, видатного
державного діяча Дмитра Клячківського.

66. Станкевич, О. У «Замки Тернопілля» приходив
Святий Миколай [Текст] / О. Станкевич // Народне слово. –
2011. – 30 груд.
Напередодні святкування Дня Миколая для дітей працівників
НЗ «Замки Тернопілля» вихованці Збаразького районного будинку
творчості підготували чудове театралізоване дійство «А хто-хто
Миколая любить».
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67. Моргун, О. «Різдвяні дзвони» лунали над Збаражем
[Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2011. – 21 січ.: фотогр.
Традиційне свято «Різдвяні дзвони - 2011» у Збаразькій дитячій
музичній школі.

68. Сиско, І. Збараж виховує віртуозів-акордеоністів
[Текст] / І. Сиско // Народне слово. - 2011. – 13 трав.: фотогр.
У музичній школі міста відбувся концерт братів-акордеоністів
Василя і Віктора Кравчуків та ансамблю акустичної музики
«Тернопільські батяри».

69. Сиско, І. Михайло Адамович прозвітував про свою
творчість[Текст]: талановиті земляки / І. Сиско // Народне
слово. - 2011. – 2 груд.: фотогр.
Другий творчий звіт викладача Збаразької музичної школи
М. Адамовича відбувся у залі дитячої музичної школи.
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