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 1. Стахів, Д. Духовна єдність – запорука Соборної 

України [Текст] / Д. Стахів // Народне слово. – 2014. – 24 січ. 

– С. 4: фотогр. 
 З нагоди цієї події в читальному залі ЦРБ розкрито книжкову 

виставку. 

 

2. Житко, О. Шевченкове слово лунало у Болязубах 

[Текст] / О. Житко // Народне слово. – 2014. – 21 берез. – С. 8: 

фотогр. 
У Болязубській ЗОШ І ст.. відбулись Шевченківські читання 

«Вклоняємось тобі, Тарасе». Бібліотекар Г. Горичун розповіла дітям 

про нелегкий життєвий та творчий шлях поета і художника.. 

 

3. Веб-конференцію присвятили перебуванню 

Шевченка на Тернопіллі [Текст] / за інформ. Т. Стахів // 

Народне слово. – 2014. – 21 берез. – С. 5. 
 В Інтернет-центрі Збаразької ЦРБ відбулась веб-конференція 

«Тарас Шевченко і Тернопільщина», що проходила спільно з 

аудиторією Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 

 Також у РБ розкрито постійно діючу ювілейну виставку «І на 

скрижалях часу нам світить щедрим злотом Шевченкове безсмертне 

ім’я». 

 

 4. Романко, О. Завдяки кандидату на посаду міського 

голови Роману Адамовичу фонд бібліотеки поповнився 

унікальним виданням про Збараж [Текст] / О. Романко // 

Народне слово. – 2014. – 16 трав. – С. 2: фотогр. 
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 Кандидат на посаду голови міської ради Р. Адамович зустрівся 

з колективом Збаразької ЦБС та подарував у фонди бібліотеки 

фотоілюстроване видання про Збараж під назвою «Уклін тобі, мій 

древній граде». 

 

5. Цвях, Н. Світоч української науки [Текст]: славетні 

земляки / Н. Цвях // Народне слово. – 2014. – 30 трав. – С. 4: 

фотогр. 
 З нагоди відзначення 160-річчя з дня народження геніального 

вченого, бібліотекар с. Зарубинці Н. Цвях організувала екскурсію для 

школярів в музей-садибу Івана Яковича Горбачевського. 

 

6. Огінська, Т. Молодші школярі познайомились з 

творчістю Володимира Кравчука [Текст]: поетичні зустрічі / 

Т. Огінська // Народне слово. – 2014. – 13 черв. С. 3: фотогр. 
 Під час навчальних екскурсій школярів, бібліотекарі дитячої 

бібліотеки підготували для них зустріч з членом Національної спілки 

письменників України В. Кравчуком та презентацію однієї з його 

нових дитячих книжок під назвою «Бігло садом Віршення». 

 

 7. Кульпа, Т. До Збаража – за досвідом [Текст]: фахова 

майстерність / Т. Кульпа // Народне слово. – 2014. – 18 лип. – 

С. 5: фотогр. 
 З метою активізації бібліографічної роботи центральних 

бібліотек та покращення обслуговування користувачів на базі 

методично-бібліографічного відділу центральної бібліотеки м. Збараж 

відбувся майстер-клас бібліографів центральних бібліотек районів 

області на тему: «Бібліографічна продукція: вимоги щодо 

«структурування та бібліографічного опису». 

 

 8. Шевчук, Н. Присвята рідному селу [Текст]: вірш: 

[поетичним рядком від бібліотекаря с. Решнівки] / Н. Шев-

чук // Народне слово. – 2014. – 1 серп. – С. 8: іл. 

  

9. Бойко,О. Бібліотекарі радять читати більше книжок 

і духовно зростати [Текст] / О. Бойко // Народне слово. – 2014. 

– 10 жовт. – С. 2. 
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 У Збаразькій ЦБ відбулась святкова нарада з нагоди Дня 

бібліотекаря, яка поступово перейшла у семінарське заняття, де 

піднімалось питання «Бібліотечне обслуговування сім’ї – нові 

можливості бібліотеки». 

 

 10. Шмігель, М. Листопадовий чин – у серці народу 

[Текст] / М. Шмігель // Народне слово. – 2014. – 14 листоп. – 

С. 4. 
 У читальному залі центральної районної бібліотеки було 

проведено історичну годину та розкрито виставку «Листопадовий чин 

– у серці народу», присвячену 100-річчю створення Легіону 

Українських січових стрільців та 96-ій річниці застування Західно-

Української Народної Республіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. Сиско, І. Цікавим дійством відзначили свята у 

Розношинцях [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2014. – 17 

січ. – С. 1, 5: фотогр. 
 Яскраве і оригінальне новорічно-різдвяне обрядове дійство 

«Різдвяні передзвони» зорганізували у Розношинському будинку 

культури. 
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12. Сиско, І. На Степана у Збаражі ввирував 

фестиваль вертепних дійств [Текст]: традиції / І. Сиско // 

Народне слово. – 2014. – 17 січ. – С. 1, 4: фотогр. 
          Традиційний фестиваль вертепних дійств, колядників та 

щедрувальних груп «Нова радість стала» уже 25-ий раз відбувся у 

Збаражі. 
 

13. Сиско, І. Самодіяльні актори підтвердили високий 

виконавський рівень [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 

2014. – 21 берез. – С. 1, 4: фотогр. 
 Відбувся творчий звіт театральний колективів Збаразького 

РБК, приурочений 200-річчю від дня народження українського генія  

Т. Шевченка. 
 

14. Жук, В. Творчі звіти сільських аматорів 

присвятили ювілею Шевченка [Текст]: новини культури /   

В. Жук // Народне слово. – 2014. – 30 трав. – С. 5: фотогр. 
У районі розпочалися кущові творчі звіти сільських клубних 

закладів «Кобзарева душа». 

 

15. Сільські аматори славлять Кобзаря [Текст]: 

творчий звіт за інформ. Від культури і туризму РДА // 

Народне слово. – 2014. – 13 черв. – С. 4: фотогр. 
 В будинку культури с. Гніздичне відбулась концертна 

програма «Кобзарева дума» за участю колективів художньої 

самодіяльності клубних закладів сіл Заруддя, Витківці, Олишківці, 

Великий Раковець, Гніздичне. Сценарій свята підготував методичний 

кабінет Збаразького РБК. 

 

16. Чорна, Г. У Котюжинах військових підтримали 

концертом [Текст] / Г. Чорна // Народне слово. – 2014. – 22 

серп. – С. 5. 
До дня Незалежності у селі відбувся благодійний концерт, під 

час якого було організовано збір коштів на підтримку солдатів, що 

несуть службу у зоні АТО. 
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17. Моргун, О. День Незалежності у Збаражі 

відзначили патріотично [Текст] / О. Моргун // Народне 

слово. – 2014. –  29 серп. - С. 1, 5: фотогр. 
 Концертне дійство підготували працівники Збаразького РБК, 

БК с. Нижчі Луб’янки. Ведучі Г. Гафткович, М. Бороздіна, режисер-

постановник дійства О. Гафткович. 

 

18. Бучковська, О. У Зарубинцях встановили полотно 

пам’яті [Текст]: патріотична акція / О. Бучковська // 

Народне слово. – 2014. – 5 верес. С. 5: фотогр. 

У День Незалежності України, стараннями І. Шморгая у 

селі встановили Полотно пам’яті із портретами бійців Небесної 

сотні. Символічну концертну програму було підготовлено під 

керівництвом завідувача будинку культури М. Самодал. 

  

19. Сиско, І. У Збаражі відбулись заходи з нагоди 70-

річчя депортації українців [Текст] / І. Сиско // Народне 

слово. – 2014. – 19 верес. – С. 1, 4: фотогр. 
 Чудовою окрасою щемливого дійства були виступи місцевих 

талантів з РБК. 

 

20. Качан, Є. Вшанували українське військо [Текст] / 

Є. Качан  // Народне слово. – 2014. – 24 жовт. – С. 7: фотогр. 
 Відкрив урочистості у Вишнівці з нагоди свята Покрови 

селищний голова Р.Баюрський, зазначивши, що три свята злилися 

сьогодні в одне і несуть у собі триєдине значення – релігійне, народне, 

національне. Учасники художньої самодіяльності БК порадували 

вишнівчан невеличкою концертною  програмою. 

 

21. Бороздіна, М. Мар’яна Тарасюк та Ірина Мокра 

виступатимуть на «Пісенному вернісажі» [Текст] / М. 

Бороздіна // Народне слово. – 2014. – 31 жовт. – С. 5: фотогр. 
У Підкамені, що на Львівщині відбувся УІ Всеукраїнський 

фестиваль мистецтв «Мелодії Підкаменя – 2014», присвячений 100-

річчю Січових стрільців та 96-й річниці утворення ЗУНР. Збаражчину 

представляли солісти РБК М.Тарасюк та І. Мокра, які виборили звання 

лауреатів, призи і перші місця. 
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22. Моргун, О. Мар’яна Тарасюк – лауреат «Пісенного 

вернісажу» [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2014. – 28 

листоп. – С. 5.: фотогр. 
 В палаці культури і мистецтв Національного авіаційного 

університету в Києві відбувся Всеукраїнський традиційний фестиваль 

естрадного мистецтва «Пісенний вернісаж - 2014», режисером якого 

був О. Гафтковч. Лаутеатом фестивалю стала солістка РБК                 

М. Тарасюк. 

 

23. Поліщук,І. У вічності калини наш Кобзар» [Текст] 

/ І. Поліщук // Народне слово. – 2014. – 28 листоп. – С. 4. 
 Творчий звіт «народних» та «зразкових» аматорських 

колективів Збаражчини, присвячений 200-річчю від дня народження 

Тараса Шевченка, пам’яті загиблих за волю і незалежність України та 

96-ї річниці утворення ЗУНР. 

 

24. Святкове дійство, присвятили захисникам 

Вітчизни та їхнім рідним [Текст]  // Народне слово. – 2014. – 

26 груд. – С. 8: фотогр. 
 У Бодаках відбувся захід, присвячений українським воїнам та 

бійцям, які полягли на сході України, який підготували директор 

школи С. Пойдич, та директор будинку культури М. Панчук. 

 

25. Боднар, С. Рік за роком, з краю в край йде угодник 

Миколай [Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 2014. – 26 

груд. – С. 1, 5: фотогр. 
 У РБК відбулось свято Миколая для діток з особливими 

потребами, дітей із малозабезпечених та багатодітних родин, а також 

дітей та внуків працівників культури. 
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26. Моргун, О. У Збаражі вперше відбувся конкурс 

різдвяних шопок  [Текст] / О. Моргун  // Народне слово. - 

2014. – 17 січ. – С. 1, 4: фотогр. 
Перший районний огляд-конкурс різдвяних шопок відбувся у 

приміщенні НЗ «Замки Тернопілля». 

 

27. Поліщук, О. Вихованці будинку дитячої та 

юнацької творчості ознайомилися з Шевченкіаною 

скульптора Володимира Лупійчука [Текст]: екскурсія / О. 

Поліщук  // Народне слово. – 2014. – 14 лют. – С. 4: фотогр. 
 З нагоди 200-ліття Т. Шевченка працівники НЗ «Замки 

Тернопілля» у палаці князів Вишневецьких організували низку 

знакових заходів: відкриття меморіальної дошки Т. Шевченка, 

презентацію виставки картин геніального художника І. Марчука та 

презентацію книги О. Климчука про митця, відкриття скульптурної 

Шевченкіани Володимира та Віктора Лупійчуків, презентацію 

туристичного маршруту «Волинськими шляхами Кобзаря». 

28. Чайка, В. Наукові працівники підвищили фаховий 

рівень [Текст] / В. Чайка // Народне слово. – 2014. – 11 квіт. – 

С. 4. 
 У НЗ «Замки Тернопілля» пройшли курси підвищення 

кваліфікації фахового рівня, які провів Рівненський центр підвищення 

кваліфікації та перепідготовки працівників культури національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв. 
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29. Ганусевич, Н. Школярі мандрували сторінками 

героїчної минувшини Збаража [Текст] / Н. Ганусевич // 

Народне слово. – 2014. – 25 квіт. – С. 4: фотогр. 
 Працівники НЗ «Замки Тернопілля» провели для учнів 9-их 

класів тематичний урок «Облога Збаража 1649 року». 
 

30. Поліщук, О. Знайомство з людиною-легендою 

[Текст]: цікаві екскурсії / О. Поліщук // Народне слово. – 

2014. – 25 квіт. – С. 4: фотогр. 
 В приміщенні замку вихованцям Збаразької обласної 

комунальної санаторної школі-інтернат для дітей з малими та 

затухаючими формами туберкульозу було проведено тематичний урок 

на тему: «Постать гетьмана України Івана Мазепи як політичного 

діяча та мецената». 
 

31. Підставка, Р. Минуло 440 років від дня народження 

засновника Збаража – князя Юрія  [Текст] / Р. Підствка  // 

Народне слово. - 2014. – 25 квіт. – С. 3: фотогр. 
 

32. Сиско, І. Володимир Олещук представив свої 

роботи у замковому палаці [Текст]: художня виставка / І. 

Сиско  // Народне слово. - 2014. – 16 трав. – С. 1, 3: фотогр. 
Ікони, виконані у стилі українського бароко, та яскраві 

неординарні живописні полотна представив на персональній виставці 

власних робіт художник В. Олещук, яка відбулась у залі НЗ «Замки 

Тернопілля». 
 

33. Сиско, І. Сокральне мистецтво українського 

бароко стало темою науково-практичної конференції у 

Збаражі  [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2014. – 6 черв. – 

С. 5: фотогр. 
 Науковці НЗ «Замки Тернопілля» провели науково-практичну 

конференцію на тему: «Сакральне мистецтво українського бароко в 

музейних колекціях України», на якій були присутні гості з Харкова, 

Тернополя,Чорткова. 

 

34. Підставка, Р. Сімейний фотоархів бургомістра 

Збаража його нащадки передали «Замкам Тернопілля» 
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[Текст] / Р. Підставка // Народне слово. - 2014. – 13 черв. – С. 

3: фотогр. 
 

 35. З Любов’ю до України [Текст]: виставки // 

Народне слово. - 2014. - 27 черв. – С. 8: фотогр. 
 У виставковому залі Замкового палацу діє виставка ляльок-

мотанок Олени Задорожної (Пойняк). 
 

36. Кушнір, Ю. У Збаразькому замку ожила казка 

[Текст]: пластове дійство / Ю. Кушнір // Народне слово. - 

2014. - 4 лип. – С. 5: фотогр. 
 Для пластунів, пластунок та молоді, що мають відпочивати 

просто неба, у стінах Збаразького замку відбулось цікаве дійство під 

назвою «Ніч вогнів», яке уже третій рік поспіль організовують 

реферантура пластового табору «Середземські вогні» та НЗ «Замки 

Тернопілля». 
 

          37. Озима, Я. Представники ЗМІ України захоплені 

нашим замком [Текст]: медіа-форум / Я. Озима // Народне 

слово. – 2014. – 18 лип. – С. 1, 4: фотогр. 
 Більше півсотні журналістів обласних, всеукраїнських та 

міжнародних ЗМІ взяли участь у Всеукраїнському медіа-форумі із 

назвою «Тернопільщина туристична – очима журналістів». 

 

          38. Підставка, Р. Таємниці старої світлини [Текст]: 

цікава історія: [про будівлі міста] / Р. Підставка // Народне 

слово. – 2014. – 18 лип. – С. 8: фотогр. 

 

          39. Сиско, І. Глубчіці – Збараж: нові перспективи 

співробітництва [Текст]: партнерство / І. Сиско // Народне 

слово. – 2014. – 25 лип. – С. 1, 4: фотогр. 
Цікавою і плідною видалася зустріч польської делегації з міста 

Глубчіці з міським головою Р. Полікровським та представниками НЗ 

«Замки Тернопілля», яка відбулась на території Замкового палацу. 

 

          40. Підборська, І.  Картини з подвійним змістом можна 

побачити у Збаразькому замку [Текст] / І. Підборська // 

Народне слово. – 2014. – 5 верес. – С. 8: фотогр. 
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В одному із виставкових залів Збаразького замку відкрилась 

унікальна виставка картин-ілюзій бережанського художника 

О.Шупляка «Добриводи». 

 

          41. Ганусевич, Н. Народна ікона Поділля у Збаразькому 

замку [Текст] / Н. Ганусевич // Народне слово. – 2014. – 24 

жовт. – С. 5: фотогр. 
Напередодні величного свята, Покрови Пресвятої Богородиці, 

у Замковому палаці відкрилась виставка «Народна ікона Поділля» з 

приватної колекції О. Чернова. Вона організована спільно з 

Подільським товариством ім. Г. Сковороди та Хмельницьким 

обласним художнім музеєм. 
 

          42. Чайка, В. У Замковому палаці відбулась польсько-

українська конференція [Текст]: мости єднання / В. Чайка // 

Народне слово. - 2014. - 31 жовт. – С. 1, 4: фотогр. 
Ця подія стала ще одним кроком до зміцнення українсько-

польського співробітництва в галузі культури. Ініціаторами акції стали 

НЗ «Замки Тернопілля» та польська громадська організація – фонд 

«Мости», яка займається в основному підтримкою і розвитком 

міжнаціональних традицій, співпраці з польськими медіа на території 

України, Литви, Білорусі, створення сприятливого клімату у 

поглибленні міжнаціональних зв’язків, пропагування ідеї міжнародної 

співпраці, підтримкою розвитку та інтеграції спільної та місцевих 

громад. Фонд діє у сфері науки, освіти, просвітництва, мистецтва, 

культури та виховання. 

 

43. Данилейко, В. Колекцію зброї у Збаразькому замку 

поповнили унікальні експонати [Текст] / В. Данилейко // 

Народне слово. - 2014. - 14 листоп. – С. 4: фотогр. 
Колекція зброї замку поповнилась цінними експонатами, які 

нещодавно подарував голова Тернопільського земляцтва в Києві Я. 

Флісак. Ці різноманітні види зброї використовувались для захисту і 

нападу у збройних конфліктах у різні історичні періоди. 

 

44. Моргун, О. Митополит Андрей Шептицький – 

вірний Богові та народу [Текст] / О. Моргун // Народне 

слово. - 2014. - 14 листоп. – С. 1, 4: фотогр. 
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Сімдесятиріччю з дня смерті одного за найвидатніших діячів 

України Греко-Католицької церкви – Митрополита Андрея 

Шептицького була присвячена година пам’яті «Апостола єдності», яка 

відбулась в Органному залі НЗ «Замки Тернопілля». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Боднар, С. «Різдвяні дзвони» [Текст] / С. Боднар // 

Народне слово. – 2014. – 24 січ. – С.5: фотогр. 
Святковий концерт під такою назвою відбувся на Старий 

Новий рік у Збаразькій ДМШ. Дійство, яке стало уже традиційним, 

підготували викладачі та учні. 

 

46. Тьора, М. У Музичній школі Кобзареві присвятили 

лекцію-концерт [Текст] / М. Тьора // Народне слово. - 2014. – 

4 квіт. – С. 5: фотогр. 
О. Дашевська підготувала і прочитала лекцію-концерт на 

тему «Українська народна пісня в житті і творчості Тараса 
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Шевченка», в якій взяли участь учні вокального та народного 

відділу ДМШ. 

 

47. Добровольський, В. Юні музиканти Збаража – 

переможці обласного конкурсу [Текст] / В. Добровольський  

// Народне слово. - 2014. – 11 квіт. - С. 5. 
У Тернополі відбувся обласний конкурс «Творчість юних - 

2014» та обласна теоретична олімпіада, в якій взяли участь вихованці 

53 шкіл естетичного виховання Тернопільської області. Успішно 

виступили учні Збаразької державної музичної школи, які стали 

переможцями конкурсу. 

 

48. Бойко, Н. Юні музиканти присвятили свою 

творчість воїнам УПА [Текст]: відлуння події / Н. Бойко // 

Народне слово. – 2014. – 24 жовт. – С. 6. 
Чудовий концерт підготували учні Збаразької ДМШ під 

керівництвом своїх наставників. Мистецьке дійство було приурочене 

72-ій річниці створення УПА. 

 

 

 

 

 

 

 
 

49. Моргун, О. У Збаражі відзначили День Соборності 

та Свободи України [Текст]: дата / О. Моргун // Народне 

слово. – 2014. – С. 1, 5: фотогр. 
У концертній програмі солісти та ансамблі музичної школи, 

районного будинку культури закликали: «Бережімо Україну – нашу 

матінку єдину». 

 

50. Моргун, О. У Біль Афганістану не гоїть час 

[Текст]: відлуння події / О. Моргун // Народне слово. - 2014. – 

21 лют. – С. 1, 4: фотогр. 
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Позитивну, емоційно наснажену ноту внесла в атмосферу 

урочистостей концертна програма, підготовлена працівниками 

РБК, викладачами та учнями ДМШ. 

 

51. Сиско, І. Вогник духовності не згасає завдяки 

працівникам культури [Текст]: під сумкова нарада / І. Сиско  

// Народне слово. - 2014. – 21 лют. - С. 4: фотогр. 
 

51. Заровенна, Х. У вінок Кобзареві [Текст] / Х. 

Заровенна // Народне слово. – 2014. – 7 берез. – С. 5: фотогр. 
У с. Старий Збараж відбувся літературно-мистецький вечір 

пам’яті на тему «Уклін тобі, Тарасе, доземний». Тематична 

літературна виставка, яку оформила сільський бібліотекар М. 

Ратушна, вдало оформлена сцена у стилі українського села створили у 

залі святкову атмосферу. Концертна програма підготовлена 

завідуючим клубом І. Заровенним. 

 

52. У Новиках вклонились Кобзареві [Текст]: з нагоди 

ювілею Тараса Шевченка / за інформ. П. Шиманського // 

Народне слово. – 2014. – 7 берез. – С. 5: фотогр. 
Всією громадою села відзначили 200-річчя тематичним 

вечором «Шевченко – поет від народу, від Бога дарунок святий». 

Завідувачка бібліотеки-філії Г. Макух розкрила книжкову виставку 

«Слово, пісня, душа Кобзарева, ви окраса і суть мого життя». Вона ж 

взяла на себе оформлення залу і сцени. 

 

53. Боднар, С. «Я - Українець» [Текст]: відлуння події / 

С. Боднар // Народне слово. – 2014. – 14 берез. – С. 1, 4: 

фотогр. 
Поетично-музичне дійство під такою назвою відбулось в 

актовому залі Збаразької ДМШ. Автор сценарію та режисер-

постановник заходу – заслужений працівник культури України О. 

Гафткович. 

 

54. У Нижчих Луб’янках вклонились Кобзареві 

[Текст] / Х. Заровенна // Народне слово. – 2014. – 7 берез. – С. 

5: фотогр. 
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У будинку культури с. Нижчі Луб’янки відбулось поетично-

музичне дійство «Живи в мені ти, спів Тараса». Завідувачка 

бібліотеки-філії М. Тверда організувала тематичну книжкову 

виставку, присвячену ювілею Кобзаря. 

 

55. Бороздіна, М. Аматори Збаражчини підтвердили 

звання «Народних» [Текст] / М. Бороздіна // Народне слово. – 

2014. – 11 квіт. – С. 5. 
У рамках святкування 200-річчя від дня народження Т. 

Шевченка відбувся огляд конкурс вчительських та учнівських 

колективів Вишнівецької  та Збаразької дитячих музичних шкіл, а 

також атестація окремих народних аматорських колективів 

Збаразького РБК щодо підтвердження звання «народний». 

 

56. Воркун, М. До ювілею Шевченка Тарасівчани 

інсценізували уривок з «Гайдамаків» [Текст] / М. Воркун // 

Народне слово. – 2014. – 11 квіт. – С. 4: фотогр. 
У Тарасівському сільському клубі відбувся літературно-

музичний вечір «У кожній думці Кобзаря живе могутня України». 

Організаторами заходу були зав. клубом Я.Гуменюк та зав 

бібліотекою Г.Папура, яка також під звуки пісні-реквієму «Плине 

кача» читала вірш «В пам’ять про загиблих майдану» та оформила 

книжкову виставку за творами Шевченка «Святе і вічне слово 

Кобзаря». 

 

57. Сиско, І. Збараж відзначив 803-тю річницю з дня 

народження [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2014. –  С. 1, 

6: фотогр. 
У День міста в Збаражі відбулось чимало урочистих та 

розважальних заходів. 200-річчя від дня народження Т. Шевченка та 

803-ій річниці з дня народження міста були приурочені відкриття 

обласного туристичного сезону «Мандруємо замками Тернопілля», ХІ 

Міжрегіональний фестиваль козацької української народної 

національно-патріотичної «Забуттям не заростає честь і слава козаків». 

 
58. Качан, Є. «Мамочко, матусю, я тобі вклонюся…» 

[Текст] / Є. Качан // Народне слово. – 2014. – 23 трав. - С. 5. 
У Вишнівці відзначили День матері святковим концертом 

«Мамочко, матусю, я тобі вклонюся за добро і ласку, за дитинства 
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казку». Чудове мистецьке дійство підготували колектив Вишнівецької 

музичної школи та колективи художньої самодіяльності будинку 

культури. 

 

59. Шиманський, П. У новиках та Чумалях 

вклонились Кобзареві та вшанували матерів [Текст] / П. 

Шиманський // Народне слово. – 2014. – 30 трав. – С. 5: 

фотогр. 
На території Новиківської сільської ради відбулись одразу два 

культурні заходи, присвячені Дню матері та 200-річчю з дня 

народження Т. Шевченка. У концерті брали участь чоловічий 

вокальний ансамбль с. Новики та учні місцевої школи. Зав. 

бібліотекою Г. Макух майстерно оформила зал та сцену, а також 

організувала з дітьми смачний сюрприз. 

 

60. Пожарнюк, І. В Іванчанах вклонились Кобзареві і 

запалили свічу пам’яті Небесній Сотні [Текст] / І. Пожарнюк 

// Народне слово. – 2014. – 30 трав. – С. 4: фотогр. 
«Щоб Тарасова не згасла свіча» - під такою назвою в 

сільському клубі відбувся літературно-музичний вечір. Настрій свята 

гармонійно доповнювала книжкова виставка «На струнах Кобзаревої 

душі». Підготували захід зав. клубом Н. Буднік та бібліотекар І. 

Пожарнюк, плідну роботу провела вчитель музики Н. Шатравська. 

 

61. Боднар, С. У Збаражі вшанували борців за волю 

України та освятили стелу Героїв Небесної сотні [Текст] / С. 

Боднар // Народне слово. – 2014. – 30 трав. – С. 1, 4: фотогр. 
На майдані Івана Франка відбувся мітинг-реквієм до Дня 

Героїв. Сценарій заходу «Народжені вмерти – залишаються жити в 

віках» підготували та провели працівники Збаразької ЦБ. У 

відзначенні взяли участь громадськість міста, духовенство, 

представники районної та міської влади. 

 

62. Боднар, С. На честь Героїв Небесної сотні у 

Травневому освятили Пагорб Гідності [Текст] / С. Боднар // 

Народне слово. – 2014. – 6 черв. – С. 1, 4: фотогр. 
18-річчя наймолодшого Героя Небесної сотні Н. Войтовича, 

його рідні, односельчани. Друзі, однокласники, одногрупники, 
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громадськість, представники влади, гості з Києва, Німеччини 

відзначали без нього… 

День вшанування пам’яті завершився літературно-музичною 

присвятою. Ведучими вечора під назвою «Україно, вклоняємося тобі 

за мужніх дочок і синів» були бібліотекар села Н. Кузіна та заслужена 

артистка України Адріана Онуфрійчук. Музичний супровід 

пам’ятного дійства забезпечив директор БК с. Стриївка В. Ковальчук. 

63. Бкднік, О. У Збаражі відбувся святковий концерт 

[Текст]: відлуння події / О. Буднік // Народне слово. – 2014. – 

11 лип. – С. 5: фотогр. 
З нагоди Дня Конституції України у Залужанському 

сільському клубі відбувся концерт. У святково-прибраному залі 

завідувачка бібліотекою О. Буднік оформила виставку літератури про 

Тараса Шевченка, Україну, Небесну сотню. 

 

64. Боднар, С. Життя відав Україні: Збаражчина 

відзначила 20-річчя Устима Голоднюка [Текст] / С. Боднар // 

Народне слово. – 2014. – 15 серп. – С. 1, 4: фотогр. 
Упродовж трьох днів у Збаражі відзначали день народження 

Героя Небесної сотні У. Голоднюка. Вірш-посвяту від імені громади 

села Травневого читала бібліотекар Наталя Кузіна. Завершальним 

акордом поминального віче став виступ чоловічого вокального 

ансамблю БК с. Вищі Луб’янки, у виконанні якого прозвучала давня 

патріотична пісня про вояків української держави. 

 

65. Сиска, І. Революція гідності мандрує областю у 

світлинах [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2014. – 10 

жовт. – С. 5: фотогр. 
Мандрівна фотовиставка, приурочена Революції Гідності, 

побувала у Збаражі. Ліричне оформлення виставки зробили працівник 

РБК бандуристка О. Забурська, працівники ЦБ Н. Сенчишин та М. 

Шмігель. 

 

66. Хомишак, М. У Максимівці освячено сквер на 

честь небесної сотні [Текст] / М. Хомишак // Народне слово. – 

2014. – 24 жовт. – С. 8: фотогр. 
У свято Покрови Пресвятої Богородиці в селі настоятель 

Михайлівського храму звершив чин освячення місця, де буде 

встановлений місіонерський хрест-оберіг та сквер біля нього на честь 
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Небесної сотні. Бібліотекар с. Травневого Н. Кузіна читала поезію, 

сповнену болем і гордістю за героїв. 

 

67. Моргун, О. Залишили рідним сльози, а Україні - 

славу [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2014. – 24 

жовт.– С. 7: фотогр. 
У свято Покрови Пресвятої Богородиці у Стриївці освятили 

пам’ятник Героям Небесної сотні. Завідуюча бібліотекою с. 

Травневого Н. Кузіна прочитала зворушливий вірш-посвяту загиблим 

Героям. 
 

 

 

 

 

 

 
  


