
Збаразька централізована бібліотечна система 

методично – бібліографічний відділ 

                                                                                            Серія: 
                                       «Бібліотечна палітра»                 

                                                                                                                                                                                                                           

Культура Збаражчини: 

рік  2012 

(сторінками районної газети) 

Анотована бібліографічно – 
інформаційна довідка 

 
 

 
 
 
 
 

м. Збараж 
2013  



 2 

 

 

ББК – 91:71 Те   
К -90 
 

       
Підготувала: Н. Сенчишин, бібліограф методично-бібліографічного відділу  ЦБС 
Редактор: Т. Кульпа, завідувачка методично-бібліографічного відділу  ЦБС. 
Комп’ютерний набір:  Л. Карягіна. 
Відповідальна за випуск:  О. Бойко, директор  ЦБС. 
 
 

Культура Збаражчини: рік 2012 * Текст ]: анотована бібліогр.-
інформац. дов./ Збаразька центр. б-ка, метод.- бібліогр. від.; уклад.; 
Н.Сенчишин; ред. Т. Кульпа. – Збараж: [б. в.]. – 18 с. 

 
 
 
 
 

Довідка «Культура Збаражчини 2012рік» складена на 
основі щотижневої районної газети «Народне слово» та 
складається з трьох розділів: 

-  Бібліотеки району. 
-  Будинки культури, клуби. 
-  Національний заповідник «Замки Тернопілля». 
-  Музичні школи. 

                Довідка розрахована на спеціалістів галузі, викладачів, 
студентів галузі культури та громадськість. 
 
 
 

                                                                                   ББК – 91: 71 Те 

 
                                                                                         Збаразька центральна бібліотека, 2013 



 3 

      

Бібліотеки району 

 

1. Воркун, М. У Тарасівці засяяла «Різдвяна зоря» 

[Текст] / М.Воркун // Народне слово. – 2012. – 20 січ. – С.5: 

фотогр.       
 Святкове дійство відбулося у клубі с. Тарасівка. Завдячуючи 

програмі «Бібліоміст» бібліотека змогла скористатись Інтернет-

центром і чудовим сценарієм вертепного дійства.   

 Підготували і провели захід  завідувачка бібліотекою  Галина 

Папура та завідуючий клубом Ярослав Гуменюк. 

 

2. Сиско, І. День Злуки  український земель відзначили 

у Збаражі [Текст]: відлуння свята / І. Сиско // Народне   

слово. – 2012. – 27 січ. – С. 1,4: фотогр.   
  До оформлення заходу долучилися і бібліотекарі ЦБ. Вони 

підготували у залі поряд зі сценою виставку літератури на тему 

«Україно, соборна держава, сонцесяйна колиска моя». 

 

3. Кульпа, Т. «Талант, народжений у Хомах» [Текст]: 

ювілей / Т. Кульпа // Народне слово. – 2012. – 3 лют. – С. 5: 

фотогр.        
 Під такою назвою методично-бібліографічним відділом цен-

тральної бібліотеки випущено бібліографічний покажчик, 
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присвячений 110-ій річниці від дня народження нашої славетної 

землячки Оксани Лятуринської. 
 

4. Моргун, О. Книги, що рятують народ  від забуття 

[Текст]: літературні зустрічі / О. Моргун // Народне слово. – 

2012. – 10 лют. – С. 1,4: фотогр. 

У центральній районній бібліотеці відбулася творча зустріч з 

письменниками Петром Кралюком та Марією Лавренюк. Їм допома-

гав побратим по перу – журналіст із Шумська Сергій Синюк. 

 

5. Хомик, О. Із строфи великого Тараса починаєм кожен 

новий день [Текст] / О. Хомик // Народне слово. – 2012. – 30 

берез. – С. З. 

Із такою назвою на відзначення 198-ї річниці з дня народження 

Великого Кобзаря у Шилах було проведено літературно-музичний 

вечір. 

 

6. Заяць, Ю. Свято поезії у школі Великих Вікнин 

[Текст] / Ю. Заяць // Народне слово. – 2012. – 6 квіт. – С. 4: 

фотогр.  

21 березня визнано Всесвітнім днем поезії. Великовікнинська 

школа гостинно відчинила свої двері назустріч святу поезії. Неабияку 

роль відіграли у проведенні свята бібліотекарі сіл Великі Вікнини 

Лариса Міганович та Малі Вікнини – Галина Бас. 

 

7. Сиско, І. Поетеса Любов Гонтарук зустрілась із 

Збаразькими шанувальниками [Текст] / І. Сиско // Народне 

слово. – 2012. – 13 квіт. – С. 1.3: фотогр. 

Щира і задушевна зустріч поетеси Любові Гонтарук відбулася із 

шанувальниками її творчості. На завершення розмови директор  ЦБС 

Оксана Бойко подарувала київській гості  методичний посібник про 

творчість поетики, виданий методично-бібліографічним відділом ЦБ. 
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8.  Кульпа, Т. Семінар бібліотечних працівників [Текст] / 

Т. Кульпа // Народне слово. – 2012.  – 22 черв. – С. 8.  

«Бібліотека – соціальнозначущий заклад культури місцевої гро-

мади» – під такою назвою було проведено семінар бібліотечних 

працівників району. 

 

9. Сиско, І. У чарівний світ книги завітали четверто-

класники [Текст] /І. Сиско // Народне слово. –   2012. – 28 

верес. – С. 8: фотогр.  

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек дитяча книгозбірня 

міста приймала юних гостей. На екскурсію завітали учні 4-А класу 

ЗОШ №2 зі своїм наставником О.В. Мокрою та шкільним бібліо-

текарем І. Попович. 

 

10. «УПА – це наша юність і життя…» [Текст] // Народне 

слово. – 2012. – 12 жовт. – С. 9: фотогр. 

З нагоди вшанування 70-річчя УПА та Дня Українського ко-

зацтва в читальному залі районної бібліотеки розкрито книжкову 

виставку «УПА – це наша юність і життя, УПА – це купина нерпа-

лима» та проведено огляд літератури для молоді «З когорти героїв». 

 

11. Заровенний, І. У Старому Збаражі вшанували подвиг 

УПА [Текст]: пам’ятна дата / І. Заровенний // Народне сло-

во. – 2012. – 26 жовт. – С. 9: фотогр. 

Літературно-музичний вечір, присвячений 70-річчю УПА 

відбувся у сільському клубі, підготовлений завідувачкою бібліотеки – 

філії М. Ратушною та завклубом І. Заровенним. 

 

12. «ЗУНР: Крізь призму часу [Текст] // Народне слово. – 

2012. – 9 листоп. – С. 3: фотогр. 

 1 листопада у Збаразькій ЦРБ відбулася історична імпреза з 

нагоди 94-ї річниці створення ЗУНР. Також біля книжкової виставки 

був проведений огляд літератури. 
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13. Боднар, С. Слово про Осипа Роздольського лунало у 

районній бібліотеці [Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 

2012. – 9 листоп. – С.4: фотогр. 

У читальному залі ЦРБ з нагоди 140-річчя від дня народження 

фольклориста, перекладача  О.Роздольського пройшли урочини на 

честь видатного збирача народної творчості.  

 

 14. Огінська, Т. Визначено кращого читача осені  

[Текст] / Т. Огінська // Народне слово. – 2012. – 14 груд. –     

С. 5: фотогр. 

У районній бібліотеці для дітей підбили підсумки конкурсу 

«Найкращий читач осені» серед читачів – учнів 3-4 класів шкіл міста.  
 

Будинки культури і клуби. 

 

 
15. Ригайло, З. «Нова радість стала» [Текст]: фестиваль /     

З. Ригайло // Народне слово. – 2012. – 20 січ. – С. 5. 
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9 січня біля головної ялинки Збаража відбувся 23-й традиційний 

фестиваль вертепних дійств, колядників та щедрувальних груп «Нова 

радість стала». 

 

16. Сиско, І. День Злуки українських земель відзначили у 

Збаражі [Текст]: відлуння свят / І. Сиско //  Народне слово. – 

2012. – 27 січ. – С. 1,4: фотогр. 

Велич Української держави славили у своїх виступах солісти та 

ансамблі РБК, музшколи. 

 

17. Славінський, М. Гастролюють Вищелуб’янецькі 

аматори [Текст] / М. Славінський // Народне слово. – 2012. – 

10 лют. – С. 4. 

Чудове свято подарували учасники художньої самодіяльності 

Вищелуб’янецького будинку культури мешканцям села Залужжя, 

куди аматори приїхали зі своїм концертом. 

 

18. Боднар, С. Аматори Залісців майже три десятиліття 

відроджують народні звичаї та обряди [Текст]: народо-

знавство / С. Боднар // Народне слово. – 2012. – 10 лют. – С. 

1,4: фотогр. 

Щедрим на нові творчі звершення був минулий рік для 

народного аматорського фольклорно – обрядового колективу Залісе-

цького сільського будинку культури, який з 1984 року, уже майже три 

десятиліття відроджує народні звичаї та обряди рідного села. 

 

19. Сиско, І. Збаразькі культармійці підсумували роботу 

і намітили нові плани [Текст]: перспектива / І. Сиско // На-

родне слово. – 2012. – 24 лют. – С. 5. 

Відбулося засідання ради відділу по культурному будівництву та 

профспілкових комітетів клубних і бібліотечних працівників. 
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20. Боднар, І. Митці з Вищих Луб’янок подарували 

концерт Киданчанам [Текст]  / С. Боднар // Народне слово. – 

2012.  – 9 берез.  – С. 5.  

Нещодавно учасники художньої самодіяльності Вищелуб’ян-

ківського будинку культури продовжили свою добру справу, 

здійснюючи концертне турне населеними пунктами нашого району. 

 

21. Міжнародний жіночий день відзначили у Збаражі 

[Текст]  //  Народне слово. – 2012. – 9 берез. – С. 1: фотогр. 

«Тебе Бог жінкою створив» – так називався концерт, присвя-

чений Міжнародному жіночому дню, який подарували представницям  

прекрасної статі працівники РБК. 

 

22. Боднар, І.  У Луб’янках витав дух Кобзаря [Текст]: 

світочі нації / С. Боднар // Народне слово. – 2012. – 16 берез. – 

С. 4. 

Суботнього вечора у переповненому Вищелуб’янківському 

будинку культури відзначили 198-у річницю від дня народження 

Великого Кобзаря. У концерті було задіяно більше  80 учасників. 

 

23.  Боднар, С. У Збаражі відзначили День героїв  

[Текст] / C. Боднар // Народне слово. – 2012. – 25 трав. – С. 

1,2: фотогр. 

Умісті відбувся мітинг-реквієм біля пам’ятника полковника УПА 

Дмитра Клячківського (Клима Савура). Вервицю музично-патріотич-

них композицій подарували також працівники РБК. 

 

24. Моргун, О. Незабутнім дарунком для працівників 

культури став виступ Павла Доскоча [Текст]: професійне 

свято / О. Моргун // Народне слово. – 2012. –  25 трав. – С. 

1,2: фотогр. 
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25. Боднар, С. «Орхідея» - переможець конкурсу    

«Тернопільське танцювальне літо – 2012» [Текст] / С. Бод-

нар // Народне слово. – 2012. – 15 черв. – С. 8: фотогр. 

Зразковий аматорський ансамбль танцю «Орхідея» Вишніве-

цького БК здобув перше місце у номінації «сучасна хореографія» на 

цьогорічному конкурсі «Тернопільське танцювальне літо», який 

відбувся у рамках фестивалю «Тернопільські обереги». 

 

26. Формаз, Л. Старому Вишнівцю – 617 років! [Текст] 

/Л. Формаз // Народне слово. – 2012. – 22 черв. – С. 4: фотогр. 

Скуштувати традиційної рибної юшки, почути добрі слова вітань 

та помилуватися виступами своїх дітей зібралися  старовишнівчани на 

День села. Чудовими піснями, танцями, жартами, розважали учасники 

художньої самодіяльності Старовишнівецького БК під керівництвом 

А. Кошак. 

 

27. Качан, Є. Віримо в майбутнє  твоє, Україно!    

[Текст]  / Є. Качан  //  Народне слово. – 2012. – 29 черв. – С. 3. 

День Конституції та День молоді України відзначили на 

центральному стадіоні Вишнівця. Концертну програму підготували 

художні керівники та учасники художньої самодіяльності Вишні-

вецького МБК. 

 

28.  Збаражчина відзначила 16-ту річницю Конституції 

та День молоді [Текст] // Народне слово. – 2012. – 29 черв. – 

С. 2: фотогр. 

Урочистості з нагоди Дня Конституції України та Дня молоді 

відбулися минулої неділі на майдані Івана Франка. Музичні вітання 

лунали у виконанні солістів РБК. 

 

29. Брега, Г. На Спаса у Котюжинах святкували День 

села [Текст]  / Г. Брега // Народне слово. – 2012. – 24 серп. – 

С. 5: фотогр.  
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Ведучі свята – завідувачка клубом Т. Хільчук та вчитель музики 

М. Медвідь розпочали свято. Учасники НААТ «Пролісок» клубу 

с.Котюжини дарували глядачам свої танцювальні номери. Пред-

ставники фонду «Галичина – Волинь» подарували для місцевого 

клубу музичну апаратуру. 

 

30. Качан, Є. Моя Україна – найкраща у світі [Текст]  / 

Є. Качан // Народне слово. – 2012. – 31 серп.  – С. 5: фотогр. 

З великою відповідальністю віднеслись художні керівники та 

учасники художньої самодіяльності Вишнівецького міського будинку 

культури до підготовки та проведення святкового концерту, 

присвяченого 21-ій річниці Незалежності України. 

 

31. Збаражани відсвяткували храмовий празник   

[Текст] // Народне слово. – 2012. –  31 серп. – С. 5: фотогр. 

На майдані Івана Франка відбулося культурно-мистецьке дій-

ство «Уклін тобі, мій древній Збараже». 

 

32. Назар, М. Вклонялися хлібові насущному [Текст]  / 

М. Назар // Народне слово. – 2012. – 7 верес. – С. 8. 

Уже вп’яте у с. Доброводи відзначили свято села. Підготував 

концерт майстер своєї справи М. Ліщинський. 

 

33. Славута, І. Збаражчина представила своє мистецтво 

на обласному фольклорно-мистецькому святі [Текст] /           

І. Славута // Народне слово. – 2012. – 14 верес. – С. 7: фотогр. 

В рамках обласного фольклорно – мистецького свята «В Борщів-

ському краї цвітуть вишиванки», спрямованого на відродження, 

збереження та популяризацію народних обрядів, звичаїв, традицій, 

національної вишиванки і фольклорного мистецтва, Збаражчина гідно 

представила майстрів народних, художніх промислів, умільців, 

учасників художньої самодіяльності. 
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34. Сиско, І. Ювілей створення УПА відзначили біля 

пам’ятника її командиру [Текст] / І. Сиско // Народне сло- 

во. – 2012. – 19 жовт. – С. 1,7: фотогр. 

Урочистості і святковий концерт за участю працівників РБК 

присвячені 70-ій річниці створення УПА, Дню українського козацтва 

та Покрови Пресвятої Богородиці відбулись біля пам’ятника Дмитру 

Клячківському. 

 

35. Кравчук, В. Тернопілля представляли збаражани 

[Текст] / В. Кравчук // Народне слово. – 2012. – 26 жовт. – С. 

6: фотогр. 

На свято Покрови Пресвятої Богородиці з нагоди Дня 

Українського козацтва та 70-річчя УПА в столичному Національному 

палаці мистецтв «Україна» відбувся заключний гала-концерт Всеук-

раїнського фестивалю мистецтв «Україна – свята родина», на якому 

гідно представили Тернопілля митці нашого краю, зокрема праців-

ники РБК та сільських клубів. 

 

36. Боднар, С. Гурт «Куми» несе радість шимківчанам 

та жителям навколишніх сіл [Текст] / С.Боднар // Народне 

слово. – 2012. – 16 листоп. – С. 4: фотогр. 

У селі Шимківці наприкінці липня цього року з ініціативи нового 

директора місцевого будинку культури Світлани Мандибури за 

підтримки односельчан та місцевої влади зародився гурт із 

колоритною назвою «Куми». 

 

37. Шергей, Г. Збаражчина мистецька [Текст] / Г. Шер-

гей // Народне слово. – 2012. – 7 груд. – С. 4 – 5: фотогр.  

З історії творів звітів художніх колективів Збаразького району на 

обласних сценах. 

 

38. Сиско, І. Збаражани вп’яте прозвітували на обласній 

сцені [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2012. – 14 груд. – 

С. 1,4: фотогр. 
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Майже шістсот аматорів, з них третина діти, представляли 

творчий потенціал району на підмостках Тернопільського палацу 

культури « Березіль» ім. Л. Курбаса. 

 

39. Гончарук, Н. На Андрія у Бутині ворожили, кусали 

калиту та на базарі чоловіків продавали [Текст] / Н. Гонча-

рук // Народне слово. – 2012. – 28 груд. – С. 7: фотогр. 

«Калита, калита, із чого ти вилита?» під такою назвою у Бутині 

провели Андріївські вечорниці. Захід організувала завідуюча сільсь-

ким клубом Н. Гончарук за підтримки місцевого уряду – Бутинської 

сільської ради та односельчан. 

 

 

Національний заповідник 

« Замки Тернопілля» 

 
 

40. Ліщук, І. У Вишнівці вшанували земляка – 

художника [Текст]: відомі краяни / І. Ліщук // Народне сло-

во. – 2012. – 2 берез. – С. 4: фотогр. 

У Вишнівецькому палаці відбувся масовий захід, присвячений 

дню пам’яті нашого земляка, художника  Василя Андрійовича 

Бурковського (1949 – 2009 рр.). 
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41. Сиско, І. Мистецтво Ткачиків зігріло замковий 

палац [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2012. – 16 берез. – 

С. 1,4: фотогр.  

Початок весняного виставкового сезону у НЗ «Замки 

Тернопілля» ознаменувався одразу двома подіями. У Залах 

Збаразького замку відбулось відкриття виставок живопису мистецької 

сім’ї тернопільських художників Богдана, Ганни, їхньої доньки 

Соломії Ткачиків та ще одного талановитого майстра пензля-Валерія 

Нестеренка. 

 

42. Сиско, І. Сорок церков розмістилось у Збаразькому 

Замковому палаці [Текст]: архітектурні перлини / І. Сиско // 

Народне слово. – 2012. – 30 берез. – С. 1,3: фотогр.  

Черговою стаціонарною експозицією збагатився збаразький 

Замковий палац. На цей раз у затишних невеличких приміщеннях, що 

нагадують келійні, знайшли собі надійний прихисток  майже чотири 

десятки українських дерев’яних церков. 

 

43. Шостого травня у Збаражі знову стрілятимуть 

гармати [Текст]: фестиваль //Народне слово. – 2012. –  20 

квіт. – С. 1,5: фотогр. 

Урочисте відкриття обласного туристичного сезону – 2012 

«Мандруємо замками Тернопілля» відбудеться у Збаражі із 

байкерським шоу, запуском повітряної кулі та багатьма іншими  

цікавими заходами. 

 

44. Донеччан вразив Збаразький замок [Текст] // Народ-

не слово. – 2012. – 4 трав. – С. 3.  

Окрім зустрічі з головою ОДА В. Хоптяном та ректором  ТНЕУ 

С. Юрієм донецькі гості побували у Збаражі та отримали змогу 

познайомитись з його знаменитим замком. Особливо тепло згадують 

донеччани екскурсовода Національного заповідника «Замки 

Тернопілля» О. Поліщук, яка провела для них цікаву та змістовну 

екскурсію. 
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45. Сиско. І. Замковий туризм: проблеми і перспективи 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2012. – 11 трав. – С. 4: 

фотогр. 

Проблеми та перспективи замкового туризму на Тернопіллі 

обговорили учасники міжнародної наукової конференції, яка відбу-

лася Замковому палаці Збаража з нагоди третього урочистого 

відкриття туристичного сезону в області. 

 

46. Боднар, С. Зі Збаража втретє розпочали  мандрівки 

замками Тернопілля [Текст]: тур - фест. / С. Боднар // На-

родне слово. – 2012. – 11 трав. – С.1,2: фотогр.  

6 травня на території Збаразького замку втретє стартував 

туристичний сезон – 2012 «Мандруємо замками Тернопілля». 

 

47. Боднар, С. Президент Національного олімпійського 

комітету України відвідав Збараж [Текст]: візити / С. Бод-

нар // Народне слово. – 2012. – 18 трав. – С. 1,2: фотогр.  

У рамках перебування на Тернопільщині президент НОК 

України Сергій Бубка відвідав Збараж. Директор Національного 

заповідника «Замки Тернопілля» А. Маціпура для поважного гостя 

провів екскурсію замком та презентував ювілейне видання  про 800-

річний Збараж. 

 

48.  Сиско, І. У Замковому палаці відкрилась виставка 

ікон та ляльок – мотанок [Текст] / І. Сиско // Народне сло-

во. – 2012. – 15 черв. – С.5: фотогр. 

Творчі роботи талановитого подружжя майстрів Володимира 

Шерстія  та Ірини Вербіцької створили чергове свято  у виставковому 

залі Замкового палацу.  

 

 49. Сиско, І. Працівники «Замків Тернопілля» 

вшанували пам’ять жертв війни в Україні [Текст] / І. Сис- 

ко // Народне слово. – 2012. –  22 черв. – С. 1,5: фотогр. 
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Наукові співробітники прочитали лекцію – бесіду на тему 

«Збараж у роки  Другої світової  війни» для юних збаражан що 

відпочивають в оздоровчому таборі «Сокіл» та у Збаразькій ЦРЛ; 

триває збір персональних даних про поховання на територіях 

військових кладовищ у Збаражі. Дев’ятнадцятого червня  відбулося 

відкриття виставки речових експонатів з фондів заповідника із назвою 

«Відгомін війни» та зустріч з ветеранами Другої світової, які 

проживають у Збаражі. 

 

50. Чайка, В. Національний заповідник поглиблює 

міжнародну співпрацю [Текст]: євроінтеграція / В. Чайка // 

Народне слово. – 2012. – 29 черв. – С. 8. фотогр. 

У відповідності до державного курсу у напрямку європейської  

інтеграції Національний заповідник «Замки Тернопілля» здійснює 

комплекс заходів щодо поглиблення зв’язків з відповідними 

спорідненими установами. 

 

51. Тарасюк, Н. Збаразький замок приймав літераторів 

Тернопілля  [Текст] / Н. Тарасюк // Народне слово. – 2012. – 

6 лип. – С. 1. 

В останню неділю червня Збаразький замок приймав гостей – 

літераторів Тернопілля. Перше виїзне засідання літературного 

об’єднання, що діє при ТОО Національної спілки письменників 

України, відбулося у м. Збараж. Екскурсію по замку провів 

краєзнавець О. Мандрик.  

 

52. Підставка, Р. Збаразький архів ХVII-ХХ століття 

знайдено у Кракові [Текст] / Р. Підставка // Народне слово. – 

2012. – 10 серп. – С. 4: фотогр. 

В Рамках програми налагодження  Національним заповідником 

«Замки Тернопілля» партнерських зв’язків з міжнародними 

інституціями ЄС та науково – вишукувальними роботами в 

бібліотеках та архівах Республіки Польща працівники заповідника 

побували у відряджені в м. Краків.   
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В результаті консультації з працівниками архіву вдалося 

отримати доступ до матеріалів, які представляють собою рукописні 

аркуші паперу на латинській, німецькій, та польській мовах і велися 

монахами монастиря в Збаражі протягом чотирьох століть (з 1628 до 

1946 р.) 

 

53. Підставка, Р. «Замки Тернопілля» прикрасили 

«Барвисту Україну – 2012» [Текст] / Р. Підставка // Народне 

слово. – 2012. – 24 серп. – С. 5: фотогр. 

До 21-ї річниці Незалежності України в рамках проведення 

щорічної загальнодержавної виставкової акції  «Барвиста Україна», 

яка проходила у Києві з 14 по 17 серпня, свій потенціал 

репрезентувала і Тернопільська область. Окрасою павільйону 

Тернопільщини стала презентація провідного суб’єкта туристичної 

галузі  області – Національного заповідника «Замки Тернопілля»  

 

54. Чайка, В. Збараж та Глубчице вийшли на новий 

рівень співпраці [Текст] /  В. Чайка // Народне слово. – 2012. 

– 7верес. – С. 8.  

Керівництво польського міста запросило до себе представників 

НЗ «Замки Тернопілля». Збаражани мали змогу побачити роботу 

місцевого музею, який розміщений в ратуші. У процесі перемовин 

обговорювалися питання  щодо розширення співробітництва в сфері 

культури, співпраці в галузі охорони пам’яток. 

 

55. Сиско, І. У Збаражі відкрили кінно-мистецький 

театр [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2012. – 14 верес. – 

С. 1,6: фотогр. 

Відкриття кінно-мистецького театру відбулося під мурами 

Збаразького замку. На урочисту подію до 800-літнього містечка 

з’їхались представники обласної влади, славного Українського 

козацтва на чолі з Верховним отаманом І. Вардинцем, голови усіх 

райдержадміністрацій Тернопілля. 
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56. Українці Сербії побували на Збаражчині [Текст]: 

візит // Народне слово. – 2012. – 28 верес. – С. 1: фотогр.  

Делегація етнічних українців у рамках туристичної програми 

«Слідами наших предків» побувала на Збаражчині. Вони відвідали 

Вишнівецький палацово-науковий комплекс та Збаразький замок. 

 

57. Чайка, В. Делегація зі Щеціна відвідала Збараж 

[Текст]: міжнародна співпраця / В. Чайка // Народне слово. – 

2012. – 19 жовт. – С. 9. 

Співпраця між Національним заповідником «Замки Тернопілля» 

із Замком князів Поморських в польському місті Західнопоморського 

воєводства розпочалось завдяки ініціативі Ю. Білана, молодого 

чоловіка зі Збаража, а нині викладача Щецінського університету. 

 

58. Чайка, В. Збаразький замок братиме участь у 

новому Міжнародному проекті [Текст] / В. Чайка //Народне 

слово. – 2012.  – 9 листоп. – С. 3: фотогр. 

Згідно з положенням Програми, участь можуть брати лише 

представники країн-членів Євросоюзу або тих, які мають підписані 

договори про асоціацію Україна в їх число не входить. Але з  огляду 

на те, що в 2012 році між НЗ «Замки Тернопілля» і замком князів 

Поморських, що знаходиться в польському місті Щецін, був 

підписаний договір про довготривалу співпрацю, стало можливим 

включитись в Програму і представникам України. 

 

59. Марціяш, Н. Живописні полотна ХVII-ХIХ ст. у 

Замковому палаці [Текст]  / Н. Марціяш // Народне слово. – 

2012. – листоп. – С. 3.  

НЗ «Замки Тернопілля» тісно співпрацює з різними науковими 

й музейними установами. Одним із таких є Львівський історичний 

музей, з яким було підписано угоду про обмін виставками. І вже 

протягом трьох років в Замковому палаці в залі змінної експозиції 

періодично поновляється і виставляється виставка живопису ХVII-
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ХIХ століть «Історичних портретів та батальних сцен» із фондів цього 

музею. 

 

60. Чайка, В. Унікальні видання Наукового товариства 

Шевченка Америки – у Збаражі [Текст] / В. Чайка // Народне 

слово. – 2012. – 14 груд. – С. 5  

Бібліотека НЗ «Замки Тернопілля» поповнилась низкою 

унікальних видань Наукового товариства ім. Тараса Шевченка 

Сполучених Штатів Америки, яке є однією з найбільш авторитетних 

організацій Америки та об’єднує науковців – емігрантів та їхніх 

нащадків з України.  
 

 

 

Музичні школи 

 
61. Сиско, І. Славили народження Христа вихованці 

музшколи [Текст] / І. Сиско. // Народне слово. – 2012 – 20  

січ. – С. 4: фотогр.  

Різдвяний дзвіночок скликав у Збаразьку музшколу юних 

талантів, їхніх батьків та вчителів на традиційний щорічний концерт 

колядок, щедрівок та новорічних пісень. 
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62. Моргун, О. «А де ж Україно, твоя вічна слава? На 

станції Крути…» [Текст]: відлуння події / О. Моргун // На-

родне слово. – 2012.  – 3 лют. – С. 1,5: фотогр.  

Година пам’яті  «Крути – символ національної честі» відбулась 

в актовому залі музичної школи.  

 

63. Сиско, І. Максим Панасик здобув друге місце на 

Всеукраїнському конкурсі [Текст] / І. Сиско // Народне сло-

во. – 2012. – 16 берез. – С. 4: фотогр.   

Восьмикласник Залужанської ЗОШ, водночас учень сьомого 

класу Збаразької музичної школи М. Панасик отримав дуже вагому у 

своєму творчому житті нагороду – друге місце у ХVII Всеук-

раїнському фестивалі-конкурсі «Провесінь», що відбувся наприкінці 

лютого у Кіровограді.  

 

64. Тьора, М. Музшкола успішно завершила 62-й нав-

чальний рік [Текст] / М. Тьора // Народне слово. – 2012. – 29 

черв. – С. 8. 

 Двадцять п’ять юних збаражан – випускників ДМШ – отримали 

цьогоріч свідоцтво про початкову музичну освіту. З них – 12 

нагороджені похвальними листами за відмінне навчання. 

 

65. Сиско, І. Ювілей створення УПА відзначили біля 

пам’ятника її командиру [Текст] / І. Сиско // Народне  сло-

во. – 2012. – жовт. – С. – 1,7: фотогр.  

Під час святкового концерту в’язанка повстанських пісень 

прозвучала у виконанні фольклорного колективу Збаразької дитячої 

музичної школи (кер. О. Забурська, концертмейстер А. Канас) 

 

66. Сиско, І. Фортепіанний дует ДМШ зайняв друге 

місце у «Музичній каруселі» [Текст] / І. Сиско // Народне 

слово. – 2012. – 21 груд. – С. 5: фотогр.  
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Володарями другої премії обласного фестивалю – конкурсу 

учнівських ансамблів «Музична карусель», який відбувся у Тер-

нополі, стали учасниці 4-го класу ДМШ І. Шмигельська та А. Дячина. 

 

67. Сиско, І. Христина Макух – призерка обласного 

конкурсу скрипалів [Текст]: юні таланти / І. Сиско // Народ-

не слово. – 2012. – 21 груд. – С. 5: фотогр. 

Юна скрипалька, яка навчається у п’ятому класі Збаразької 

ДМШ, нещодавно зайняла третє місце  в обласному конкурсі учнів 

музичних шкіл та шкіл естетичного виховання виконавців на 

струнних смичкових інструментах пам’яті братів Романа і Ярослава 

Теленків.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Іменний покажчик 
авторів і назв 

 

«ЗУНР: Крізь призму часу»                   12 

«УПА – це наша юність і життя…»     10 

Боднар І.                                                  20, 22 

Боднар С.                                                 13, 18, 23, 25, 36, 46, 47 

Брега Г.                                                    29 

Воркун М.                                               1 

Гончарук Н.                                            39 

Донеччан вразив Збаразький 

 замок                                                      44 

Заровенний І.                                          11 

Заяць Ю.                                                  6 

Збаражани відзначили 16-ту 

 Річницю Конституції та День 

 молоді                                                    28 

Збаражани відсвяткували  

храмовий празник                                 31 

Качан Є.                                                 27, 30 

Кравчук В.                                             35 

Кульпа Т.                                               3, 8 

Ліщук І.                                                 40 

Марціяш Н.                                           59 

Міжнародний жіночий день  

у Збаражі                                               21 

Моргун О.                                             4, 24, 62 

Назар М.                                                32                

Огінська Т.                                            14 

Підставка Р.                                          52, 53 

Ригайло З.                                             15 

Сиско І.                                                 2, 7, 9, 16, 19, 34, 38, 41, 42,  

                                                               45, 48, 49, 55, 61, 63, 65, 66,  

                                                               67 

Славінський М.                                    17 

Славута І.                                              33               

Тарасюк Н.                                           51 



 22 

Тьора М.                                          64 

Українці Сербії побували  

на Збаражчині                                 56 

Формаз Л.                                        26 

Хомик О.                                         5 

Чайка                                               50, 54, 57, 58, 60 

Шергей Г.                                        37 

Шостого травня у Збаражі   

знову стрілятимуть гармати         43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              


