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 Довідка «Культура Збаражчини 2015 рік» складена на 

основі щотижневої районної газети «Народне слово» та скла-

дається з п’ятьох розділів: 

- Бібліотеки району. 

- Будинки культури, клуби. 

- Національній заповідник «Замки Тернопілля». 

- Музичні школи. 

- Спільно-проведені масові заходи. 

Довідка розрахована на спеціалістів галузі, студентів 

галузі культури та громадськість. 
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1. Сенчишин, Н. Зима, що нас змінила [Текст] / Н. 

Сенчишин // Народне слово. – 2015. – 13 лют. – С. 4: фотогр. 
Методично-бібліографічним відділом Збаразької ЦБС видано 

рекомендаційно-бібліографічний посібник «Зима, що нас змінила…», 

який присвячений річниці загибелі наших земляків Устима Голоднюка 

зі Збаража та Назарія Войтовича з с. Травневе під час Революції 

Гідності. 

 

 2. Моргун, О. Бібліотекарі увічнили пам’ять про 

Героїв Небесної сотні  [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 

2015. – 6 берез. – С. 1,5: фотогр. 
27 лютого у Збаразькій школі №2 відбулась презентація 

рекомендаційно - бібліографічного посібника «Зима, що нас змінила…» 

 

            3. Огінська, Т. Прочитаймо рідне слово із сторінки 

Кобзаря [Текст] / Т. Огінська // Народне слово. – 2015. – 20 

берез. – С. 5. 
Збаразька бібліотека для дітей взяла участь у віртуальному 

конкурсі «map-Ukraine Шевченкіана», який проводила Національна    

б-ка для дітей. Фотографію, представлену на конкурс, визнано однією 

з кращих в Україні, в номінації «Бібліотеки і Шевченко». За призове 

місце Збаразька дитяча б-ка отримала диплом від Національної б-ки 

для дітей та підбірку книг.  
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       4. Мечислав Кромпець: з сільського хлопця – у світочі 

культури  [Текст] / за інформ. Іванни Пожарнюк // Народне 

слово. – 2015. – 17 квіт. – С. 4: фотогр. 
У бібліотеці села Іванчани відбулась година духовності про 

видатного земляка Мечислава Альберта Кромпця. Це було засідання 

клубу за інтересами «Світло з неба», метою якого є глибоке вивчення 

релігійної спадщини нашого народу. У лютому було проведено бесіду 

«Йосип Сліпий – Патріарх української греко-католицької церкви» 

 

 5. Оверко, І. Цікаве Великоднє дійство відбулось у 

Травневому   [Текст] / І. Оверко // Народне слово. – 2015. – 17 

квіт. – С. 8: фотогр. 
Завідуюча сільською бібліотекою Наталя Кузіна підготувала з 

дітьми цікаву й захоплюючу рольову гру «Великодній кошик».  

 

     6. Напередодні Великодня Зарубинські школярі розпи-

сували писанки [Текст] // Народне слово. – 2015. – 17 квіт. – 

С. 8: фотогр. 
В Зарубинській сільській бібліотеці бібліотекар Наталя Цвях 

провела урок писанкарства.  

 

      7. «Українську книгу – Донбасу» [Текст]: благодійна 

акція / за інформ. Збаразької ЦБС // Народне слово. – 2015. – 

17 квіт. – С. 3. 
В Збаразькій центральній бібліотеці та в усіх бібліотеках 

району проводиться благодійна акція зі збору україномовних книг для 

дітей та молоді сходу України.  

 

           8. Кульпа, Т. «Бібліотека і національно-патріотичне та 

духовне становлення молоді» [Текст] / Т. Кульпа // Народне 

слово. – 2015. – 15 трав. – С. 2. 
Під такою назвою було проведено семінар бібліотечних 

працівників Збаразької ЦБС. 

 

            9. Заблоцька, Н. Українська нація приречена вижити 

[Текст] / Н. Заблоцька // Народне слово. – 2015. – 22 трав. – С. 

2: фотогр. 
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У Старовишнівецькій бібліотеці-філії відбулась зустріч з 

бійцем-односельцем Ігорем Шимудою. 

 

      10. Українська книга – гуманна зброя патріотів [Текст] 

/ за інформ. Збаразької ЦБС // Народне слово. – 2015. – 22 

трав. – С. 8: фотогр. 
Підсумки акції «Українську книгу – Донбасу». Зібрану 

літературу передали координатору акції  – Тернопільській ОУНБ, 

звідки вона буде розподілена у дитячі садочки, школи та інші 

навчальні заклади Донеччини та Луганщини.   

 

       11. Парова, Н. «Їх імена навіки вкарбувались у 

пам’яті скрижалі золоті» [Текст] / Н. Парова // Народне 

слово. – 2015. – 29 трав. – С. 1,4: фотогр. 
Під такою назвою на центральному кладовищі міста біля 

меморіалу борцям за волю України, де у травні  в 1990 році 

перепоховані останки 24 патріотів, замордованих більшовиками, 

відбувся мітинг-реквієм з нагоди Дня Героїв України, який підготувала 

Збаразька ЦБС. Провела – завідувачка відділу обслуговування 

Збаразької ЦБС Тетяна Стахів.  
 

12. Моргун, О. «Не плачте, мамо, дякуєм за сина» 

[Текст] / за інформ. Збаразької ЦБС // Народне слово. – 2015. 

– 22 трав. – С. 8: фотогр. 
Підсумки акції «Українську книгу – Донбасу». Зібрану 

літературу передали координатору акції  – Тернопільській ОУНБ, 

звідки вона буде розподілена у дитячі садочки, школи та інші 

навчальні заклади Донеччини та Луганщини.   

 

13. Кульпа, Т. Збаражчина – 2016 в подіях, датах, іменах 

[Текст] / Т. Кульпа // Народне слово. – 2015. – 12 черв. – С. 8: 

фотогр.  
Методично-бібліографічним відділом центральної бібліотеки 

випущено «Календар знаменних і пам’ятних дат Збаражчини на 2016 

рік», який містить інформацію про пам’ятні події та видатних 

людей краю. 
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14. Цвях, Н. Дошкільнята побували в гостях у домі 

книги [Текст] / Н. Цвях // Народне слово. – 2015. – 10 лип. – 

С. 8: фотогр. 
В селі Зарубинці відбулась екскурсія дошкільнят та вихователів 

дитсадочка «Казка» в бібліотеку.  

 

15. Стахів, Т. Неоніла Крем’янчанка презентувала свою 

книгу у Збаразькій бібліотеці [Текст] / Т. Стахів // Народне 

слово. – 2015. – 7 серп. – С. 3. 
У читальному залі Збаразької ЦБ відбулася презентація книги 

Неоніли Крем’янчанки «Рабів до раю не пускають». 

 

16. Стахів, Т. Бібліотеці подарували унікальну книгу 

про Революцію гідності [Текст] / Т. Стахів // Народне слово. – 

2015. – 4 верес. – С. 8: фотогр. 
Під час планової наради бібліотечних працівників, в читальному 

залі центральної районної бібліотеки відбулась знакова подія – фонд 

поповнився унікальним виданням-фотолітописом  у трьох книгах 

«Майдан: Революція гідності». 

 

17. Бойко, О. Бібліотека – територія спілкування та 

пошуки істини [Текст]: роздуми з приводу / О. Бойко // 

Народне слово. – 2015. – 25 верес. – С. 3. 
30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. Це свято свідчить 

про глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки, 

культури а також про визнання історичної ролі бібліотеки в житті 

суспільства. 

 

18. Стахів, Т. Революція Гідності у книгах та світлинах 

[Текст] / Т. Стахів // Народне слово. – 2015. – 20 листоп. – С. 

2: фотогр. 
У читальному залі ЦБ розкрито книжкову виставку, присвячену 

Дню Свободи та Гідності, огляд якої представлено широкому загалу 

на сторінках районки.  
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19. Боднар, С. «Мій лицарський хрест – моя нагорода» 

[Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 2015. – 20 лют. – С. 1, 

5: фотогр. 
         18 лютого вшанували Героїв Небесної сотні, а на могилі Устима 

Голоднюка було освячено пам’ятник. Скорботний захід підготували 

режисер, заслужений працівник культури України О. Гафткович та 

працівники РБК. 
 

 20. Сиско, І. «Наш єси, поете…» [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2015. – 13 берез. – С. 1, 4: фотогр. 
         Музично-поетичне дійство «В сім’ї вольній, новій…» 

зорганізували працівники Збаразького РБК з нагоди 201-ї річниці з дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка. 
 

    21. Боднар, І. Вищелуб’янківські аматори – на 

Київській сцені «Фольк-musik» [Текст] / І. Боднар // Народне 

слово. – 2015. – 27 берез. – С. 8: фотогр. 
         Хоровий колектив «Медобори» та чоловічий ансамбль «Оріана» 

Вищелуб’янківського будинку культури виступили на великій сцені 

популярної музичної програми «Фольк-musik» на чолі з народною 

артисткою України Оксаною Пекун. 
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   22. Наша землячка Світлана Прокопчук – лауреат 

«Пісенного вернісажу – 2015» [Текст] // Народне слово. – 

2015. – 1 трав. – С. 4: фотогр. 
         Традиційний Всеукраїнський фестиваль-конкурс відбувся в Києві, 

в палаці культури і мистецтв Національного авіаційного 

університету, зібравши учасників з усіх областей України. Головний 

режисер-постановник фестивалю-конкурсу – заслужений працівник 

культури України Олег Гафткович. 
 

        23. Боднар, С. Пам’ятаємо минуле в ім’я прийдешнього 

[Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 2015. – 20 лют. – С. 1, 

5: фотогр. 
         У Збаражі вшанували світлу пам’ять тих, хто поліг смертю 

хоробрих на фронтах Другої світової війни, у лавах УПА, та наших 

сучасників, що загинули на сході. Музичну палітру дарували солісти 

РБК. 
 

        24. Сиско, І. У Красносільцях вшанували воїнів і 

матерів [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 15 трав. 

– С. 1, 4: фотогр. 
         Для шанованих матерів та учасників бойових дій різних років у 

сільському клубі підготували концерт художній керівник будинку 

культури А. Ничка. 
 

        25. Сиско, І. Віта Максимюк – володарка Гран-прі 

«Пісенник Медоборів – 2015» [Текст] / І. Сиско // Народне 

слово. – 2015. – 12 черв. – С. 3: фотогр. 
         Солістка Збаразького РБК стала володаркою Гран-прі і 

лауреатом XII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв  

молодіжної естради. 

 

26. Сиско, І. Павлик Свирид та Іванка Панасик – 

лауреати «Дитячого пісенного вернісажу – 2015» [Текст] / І. 

Сиско // Народне слово. – 2015. – 3 лип. – С. 4: фотогр. 
         Двоє юних мешканців району стали лауреатами XVII 

Всеукраїнського конкурсу, який відбувся у Всеукраїнській школі 

мистецтв ім. Стефана Турчака – відомого диригента, 



 9 

аранжувальника. Головним режисером-постановником конкурсу був 

заслужений працівник Ураїни, наш земляк Олег Гафткович.   
 

27. Сиско, І. Купальські пісні – над Збаразьким ставом 

[Текст]: відродження традицій / І. Сиско // Народне слово. – 

2015. – 10 лип. – С. 1,4: фотогр. 
         Свято Івана Купала вперше відбулося на березі збаразького 

ставу. Працівники РБК та БДЮТ звеселяли місто купальськими, 

ліричними піснями. 

 

28. Парова, Н. У День захисника України збаражани 

організували мешканцям Старого Збаража святковий 

концерт  [Текст] / Н. Парова // Народне слово. – 2015. – 23 

жовт.  – С. 3: фотогр. 
         На Покрову, в старозбаразькому клубі відбувся святковий 

концерт за участю солістів та народних аматорських колективів 

Збаразького РБК. 

 

29. Сиско, І. У Решнівці відзначили 365-річчя місцевого 

храму  [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 30 жовт.  – 

С. 5: фотогр. 
         З цієї нагоди у селі відбувся ряд заходів, які зорганізувала зав. 

клубом села Решнівка Оксана Павлусяк. 

 

30. Парова, Н. Працівників культури привітали з 

професійним святом  [Текст] / Н. Парова // Народне слово. – 

2015. – 13 листоп.  – С. 1,4: фотогр. 
         З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва понад сорок працівників культурної сфери 

району отримали подяки та грамоти від Збаразької РДА, районної 

ради та відділу культури і туризму РДА.   

 

31. Моргун, О. Вишнівчани підкорили столицю гумору  

[Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2015. – 6 листоп.  – С. 

8: фотогр. 
         У Всеукраїнському фестивалі гумору і сатири ім. Андрія Сови в 

Одесі взяли участь представники Збаражчини – зразковий 

танцювальний колектив «Орхідея»  та солістка-вокалістка Наталія 
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Мазанович  Вишнівецького МБК. Наші земляки стали лауреатами 

фестивалю та володарями першої премії.   

 

32. «Збираж» у польському Глубчіце святкував 

«Дожинки» [Текст] // Народне слово. – 2015. – 25 верес.  – С. 

5: фотогр. 
         Оплесками та вигуками «Браво!» зустрічали 13 вересня народний 

аматорський ансамбль «Збираж» Збаразького РБК на святковій сцені 

м. Глубчіце  у Польщі. 

 

33. Моргун, О. Юні вишнівецькі танцюристи – золоті 

призери Всеукраїнського фестивалю  [Текст] / О. Моргун // 

Народне слово. – 2015. – 13 листоп.  – С. 1,4: фотогр. 
         У Чернігові відбувся з-й Всеукраїнський фестиваль 

хореографічного мистецтва «PLANETA dance fest», в якому взяли 

участь 75 танцювальних колективів з усіх куточків України. З 

тріумфальним успіхом виступив зразковий танцювальний колектив 

«Орхідея» Вишнівецького МБК, завоювавши аж три золотих кубки. 

 

34. Сиско, І. Місцеве самоврядування – на порозі якіс-

них змін [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 11 груд.  

– С. 1,4: фотогр. 
         Професійне свято відзначили працівники місцевого 

самоврядування. Святковий настрій створили того дня працівники 

РБК. 
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35. Марціяш-Дир, Н. У Збаразькому замку вчили ро-

бити новорічні прикраси [Текст]: майстер-клас / Н. 

Марціяш-Дир  // Народне слово. - 2015. – 2-9 січ. – С. 4: 

фотогр. 
           Організували працівники відділу обслуговування туристів та 

масово-освітньої роботи НЗ «Замки Тернопілля» науковець Наталія 

Марціяш-Дир та екскурсовод Ольга Поліщук. 

 

36. Моргун, О. Виставка різдвяних шопок відкрилася 

у замковому палаці [Текст] / О. Моргун  // Народне слово. –  

2015. – 16 січ. – С. 1,5: фотогр. 
        На виставці було представлено близько 459 робіт, виготовлених 

польськими, чеськими, словацькими, німецькими школярами, серед них 

і п’ять шопок, які виготовили учні Синявської, Кобильської, 

Гніздичненської, Колодненської та Черниховецької шкіл. 
 

37. Сиско, І. Збаражани мають нагоду познайомитись 

із творчістю в’язнів [Текст] / І. Сиско  // Народне слово. – 

2015. – 23 січ. – С. 4: фотогр. 
        Національна пересувна виставка  образотворчого мистецтва 

в’язнів «Преображення Господньою любов’ю» побувала в залі 

Національного заповідника «Замки Тернопілля» за участю 
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представників Заповідника, духовенства, місцевої влади, інтелігенції 

району. 
 

38. ЮНЕСКО та «Вікнар’off»: спільна благородна 

місія на благо України [Текст] // Народне слово. – 2015. – 20 

лют. – С. 4: фотогр. 
        Працівники Вишнівецького, а потім і Збаразького замків зустріли 

франко-українську делегацію. Гості з містечка Сан-Жиль-Круа-де-Ві 

приїхали щоб ближче познайомитись з минувшиною нашого регіону, 

побачити непересічні пам’ятки історії та архітектури минулих 

століть, пройтися стежками, якими свого часу ходив Оноре-де-

Бальзак. 
 

39. Сиско, І. «Замки Тернопілля» шукають нові 

методи роботи [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 6 

берез. – С.1,4: фотогр. 
Круглий стіл на тему покращення туристичного 

обслуговування відбувся в одному із залів Збаразького замкового 

комплексу.  

 

40. Вельгій, М. У Збаразькому замку є фортеці та 

гітари з сірників [Текст] / М. Вельгій // Народне слово. – 

2015. – 13 берез. – С. 6: фотогр. 
Відкрито нову виставку – сірникові мініатюри замків, 

стадіонів, барельєфних картин. 

 

41. Станкевич, О. У Збаразькому замку вшанували 

Кобзаря [Текст] / О. Станкевич // Народне слово. – 2015. – 13 

берез. – С. 8: фотогр. 
«І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і 

буде мати, і будуть люди на землі», – літературно-мистецький захід 

із такою назвою організували працівники відділу обслуговування 

туристів та масово-освітньої роботи НЗ «Замки Тернопілля» та учні 

і вчителі ЗОШ №2 в органному залі замку. 

 

42. Сиско, І. У Замковому палаці відкрили виставку 

картин Тетяни Фокіної [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 

2015. – 10 квіт. – С. 4: фотогр. 



 13 

Відкриття виставки картин самодіяльної художниці з Білої 

Церкви. 

 

43. Моргун, О. Тернополянин Мар’ян Вархолік 

виготовив найбільшу в Україні картину з сірників, 

встановивши національний рекорд  [Текст] / О. Моргун  // 

Народне слово. –  2015. – 17 квіт. – С. 1,4: фотогр. 
        У Збаразькому замку в рамках відкриття виставки картин із 

сірників М. Вархоліка відбулася реєстрація національного рекорду 

України в категорії «Мистецтво» - «Найбільша барельєфна картина 

із сірників».  

 

44. Ганусевич, Н. Літургійні шати римо-католицького 

священника [Текст] / Н. Ганусевич // Народне слово. – 2015. – 

17 квіт. – С. 4. 
У залі Замкового палацу відкрилась нова виставка «Ви, що у 

Христа зодягнулися…», на якій представлено зразки літургійного 

одягу римо-католицького священика. 

 

45. Сиско, І.  Українські митці – українським воїнам 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 5 черв. – С. 3: 

фотогр. 
Понад сім тисяч гривень передали працівники НЗ «Замки 

Тернопілля» у штаб національного спротиву для потреб українських 

воїнів. Кошти були виручені від благодійного концерту, що відбувся на 

території Заповідника. 

 

46. Сиско, І. Натхнення і спасіння Ярослави Зелінської 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 17 лип. – С. 4: 

фотогр. 
Першу творчу виставку робіт збаражанки Я. Зелінської 

урочисто відкрили у залі НЗ «Замки Тернопілля».  

 

47. Кіщенко, Г. Дерев’яні скульптури Руслана Мав-

дюка прикрасили Вишнівецький палац [Текст] / Г. Кіщенко 

// Народне слово. – 2015. – 7 серп. – С. 8: фотогр. 
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Вишнівецький палацово-парковий комплекс проводить 

виставку народного майстра художньої різьби по дереву Руслана 

Мавдюка, уродженця села Малий Раковець.                                                                                                                          

 

48. Сиско, І. У Замковому палаці відкрили унікальну 

виставку міні-моделей військової техніки [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2015. – 28 серп. – С. 3: фотогр. 
З нагоди Дня Незалежності відбулось відкриття першої 

виставки моделей військової техніки Другої світової війни  

демобілізованого з лав ЗСУ Ігоря Шимуди.                                                                                                                          

 

49. Моргун, О. У «Волинському Версалі» відкрили 

нову експозиційну залу [Текст] / О. Моргун // Народне слово. 

– 2015. – 4 верес. – С. 3: фотогр. 
У рамках відзначення  Дня Незалежності У Вишнівецькому 

палаці відкрили нову експозиційну залу. 

 

50. Кибалюк М. У Вишнівецькому палаці – патріотич-

ні лістівки [Текст] / М. Кибалюк // Народне слово. – 2015. – 

18 верес. – С. 8. 
У Вишнівецькому палаці було презентовану виставку 

патріотичних листівок (копії) з власних фондів НЗ «Замки 

Тернопілля». 

 

51. Тхір, Н.  Митрополит Андрей Шептицький – 

Апостол правди і добра [Текст] / Н. Тхір // Народне слово. – 

2015. – 25 верес. – С. 3: фотогр. 
           16 вересня в Органному залі Замкового палацу відбулась 

урочиста академія «Апостол правди і добра», приурочена 150-ій 

річниці з дня народження Праведника церкви  – Митрополита Андрея 

Шептицького.   

 

52. Кибалюк, М.  У Вишнівці відбулась наукова 

конференція, присвячена темі давніх міст нашого краю 

[Текст] / М. Кибалюк // Народне слово. – 2015. – 25 верес. – С. 

3: іл. 
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           У Вишнівецькому відділі НЗ «Замки Тернопілля» відбулась 

науково-практична конференція «Вишнівець в контексті формування 

мережі міст південно- західної Волині XIV-XVIII ст.» 

 

53. Сиско, І.  Учасники пленеру «БАЙДА-SICH» – 

борці за свободу України [Текст] / І. Сиско // Народне слово. 

– 2015. – 30 жовт. – С. 5: фотогр. 
Понад сотню живописних робіт представили учасники 

Першого Всеукраїнського пленеру «БАЙДА-SICH. Вишнівець-

2015» у виставковому залі Замкового палацу у Збаражі. 

 

 

54. Брегін, О.  У нумізматичній колекції заповідника – 

монети понад ста країн світу [Текст]: пам’ятки минувшини / 

О. Брегін // Народне слово. – 2015. – 25 груд. – С. 8: фотогр. 
Фондова колекція «Нумізматика» Національного заповідника у 

м. Збаражі налічує понад 5 тисяч одиниць, висвітлює важливі етапи 

розвою цієї царини мистецтва впродовж понад двотисячолітнього 

відліку та налічує монети більше як ста країн світу. 
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55. Сиско, І. «Різдвяними дзвонами звеселяли гостей 

учні музшколи» [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 

2-9 січ. – С.1,4: фотогр. 
Лірично й затишно пройшов концерт «Різдвяні дзвони» в 

актовому залі Збаразької ДМШ . Традиційний захід, який в школі 

започатковано понад десять років тому, зібрав понад дев’ять 

десятків учасників, які виконали більше двадцяти номерів. 

 

56. Сиско, І. Музична школа отримала новорічні 

дарунки [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 2-9 січ. – 

С. 5: фотогр. 
Благодійну допомогу отримала музична школа від канадської 

організації «Челсі», яка через благодійний Тернопільський фонд «Світ 

дітей» надала освітньому закладу чудові подарунки: три новенькі 

музичні інструменти та 60 крісел для актового залу.   

 

57. Добровольський, В. Вшанували творця музики 

славня України [Текст]: пам’ять / В. Добровольський // 

Народне слово. – 2015. – 13 берез. – С. 4. 
В актовому залі Збаразької ДМШ відбулися урочисті збори 

громадськості з нагоди 200-річчя з дня народження видатного 
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композитора Михайла Вербицького та 150-річчя від першого 

виконання Державного Гімну «Ще не вмерла Україна». 

 

58. Добровольський, В. Збаразькі музиканти – 

переможці обласного конкурсу [Текст] / В. Добровольський // 

Народне слово. – 2015. – 17 квіт. – С. 4. 
На традиційнийному щорічному обласному  конкурсі учнів 

початкових спеціальних музичних закладів «Творчість юних - 2015» 

одразу дев’ять учнів Збаразької ДМШ стали переможцями цього 

престижного музичного змагання. 

 

            59. Боднар, С. Тут кожен звук, як цілий світ на дотик 

[Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 2015. – 1 трав. – С. 4: 

фотогр. 
Збаразька музична школа відзначила 70-річчя, з нагоди якого в 

музичному  осередку культури відбулися урочистості та святковий 

концерт.  

 

60. Сиско, І. Працівників музшколи нагородили 

почесними грамотами Міністерства культури  [Текст] / І. 

Сиско // Народне слово. – 2015. – 3 лип. – С. 1,2 фотогр. 
На традиційнийному щорічному обласному  конкурсі учнів 

початкових спеціальних музичних закладів «Творчість юних - 2015» 

одразу дев’ять учнів Збаразької ДМШ стали переможцями цього 

престижного музичного змагання. 

 

61. У Збаразькій музичній школі відбувся концерт з 

нагоди 73-ої річниці створення УПА [Текст] / за інфом. Ніни 

Літинської // Народне слово. – 2015. – 30 жовт. – С.8. 
Святкування організували та провели вчителі та учні музичної 

школи. 

 

62. Моргун, О. Вихованці музичної школи виступають 

у дитсадках з концертами [Текст] / О. Моргун // Народне 

слово. – 2015. – 20 листоп. – С. 8. 
Щороку вихованці Збаразької ДМШ відвідують дитячі садки з 

концертами. Ось і цьогоріч вони побували у міських дитсадках 

«Калинонька» та «Сонечко».  
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63. Сиско, І. У Збаражі відбувся фестиваль вертепних 

дійств [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 16 січ. – С. 

1, 5: фотогр. 
Традиційний фестиваль вертепних дійств і колядників відбувся 

на майдані І. Франка, в якому взяли участь фольклорні дитячі 

ансамблі ДМШ та Нижчих Луб’янок, ансамбль РБК «Збираж», 

вертепи сіл району. 

 

64. Моргун, О. У Збаражі відзначили День Соборності 

України [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2015. – 23 січ. 

– С. 1, 2: фотогр. 
З історичною довідкою виступила нач. від. обслуг. туристів 

та масово-освітньої  роботи НЗ «Замки Тернопілля» О. Станкевич. 

Урочистості супроводжувались патріотичними піснями у виконанні 

солістів РБК, працівники центральної бібліотеки розгорнули у залі 

тематичну виставку «Єдність, скроплена кров’ю». 

 

65. Сиско, І. У Травневській школі відкрили музей 

Назара Войтовича [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. 

– 20 лют. – С. 1, 5: фотогр. 
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Музей Героя Небесної сотні відкрили приміщенні Травневської 

школи, де навчався хлопець. Завідуюча бібліотекою Наталія Кузіна 

прочитала вірш директора школи В. Оверка під назвою «Назар для 

нас». 

 

66. Боднар, С. Відбулась підсумкова нарада праців-

ників культури [Текст] / С. Боднар // Народне слово. – 2015. – 

20 лют. – С. 3. 
 

67. Тхір, Л. «І пам’ять серця, і вічний смуток» [Текст] / 

Л. Тхір // Народне слово. – 2015. – 27лют. – С. 8: фотогр. 
У селі Тарасівка вшанували пам’ять загиблих Героїв Небесної 

сотні та героїв-воїнів АТО. Захід підготували і провели завідуючий 

клубом Я. Гуменюк та бібліотекар Г. Папура, яка також під мелодію 

«Плине кача» читала вірш «Пам’яті загиблих Майдану». 

 
          68. У школі Романового Села вшанували пам’ять 

Героїв Небесної сотні  [Текст] / за інформ. Галини Киндьо // 

Народне слово. – 2015. – 27лют. – С. 8. 
Годину пам’яті «Герої не вмирають» підготували і провели кл. 

керівник 6-го класу Г. Макаренкова та бібліотекар Г. Киндьо. 

 

69. Качан, Є. І став для нас Шевченко заповітом 

[Текст] / Є. Качан  // Народне слово. – 2015. – 20 берез. – С. 5: 

фотогр. 
У Вишнівецькому будинку культури в рамках усного журналу 

пройшов захід «Шевченкове слово в віках не старіє». Завідуюча 

бібліотекою С. Крись ознайомила присутніх з першою сторінкою 

усного журналу «Співець української слави і волі», другу – «Жінки в 

творчості Тараса Шевченка» відкрила бібліотекар Ю. Козира. «Наш 

край – історії скарбниця, тут б’ється серце Кобзаря» – третя 

сторінка, яку представив науковий співробітник Вишнівецького 

відділення «НЗ» Замки Тернопілля М. Кибалюк. Концертну програму 

підготували працівники місцевого БК.  

 

70. Сиско, І. У Збаражі відкрили обласний 

туристичний сезон і відзначили День міста [Текст]: відлуння 
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події / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 8 трав. – С. 1,5: 

фотогр. 
  

             71. Кобзареве слово кличе до перемоги [Текст] / за 

інформ. Оксани Хомик // Народне слово. – 2015. – 17 квіт. – 

С. 3. 
У с. Шили відзначили 201-шу річницю з дня народження 

Кобзаря та вшанували Героїв Небесної Сотні. Постановку здійснили 

зав. клубом Р. Порохняк та бібліотекар О. Хомик, яка також 

оформила виставку-спогад «Герої не вмирають».  

 

72. Сиско, І. У Вишнівці відбувся фестиваль «Байда» 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 12 черв. – С. 1, 2: 

фотогр. 
До проведення фестивалю долучилось чимало різних 

колективів з Великих Вікнин, Котюжин, Старого Вишнівця а також 

Вишнівецького МБК та Збаразького РБК. 

  

73. Моргун, О. «Не плачте, мамо, дякуєм за сина» 

[Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2015. – 12 черв. – С. 1, 

5: фотогр. 
Відбулося освячення пам’ятника на могилі Героя України 

Назарія Войтовича. Бібліотекар Наталія Кузіна прочитала 

зворушливий вірш «Чому Ви, мамо, плачете?». 

 

74. Сиско, І. Юні духовики з Великого Кунинця  

приурочили дебют ювілею села [Текст] / І. Сиско // Народне 

слово. – 2015. – 7 серп. – С. 4: фотогр. 
У Великому Кунинці, з  нагоди 470-річчя від першої писемної 

згадки про село, у місцевому будинку культури відбувся концерт під 

керівництвом директора БК М. Росіцького. Ведуча заходу – 

бібліотекар Г. Санець. 

 

75. Сиско, І. Збаражани взяли активну участь у 

фестивалі «Дзвони Лемківщини» [Текст]: до 70-річчя 

депортації українців / І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 7 

серп. – С. 1,5: фотогр. 
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Фестиваль пройшов в урочищі Бичова поблизу Монастириська. 

Район представили: працівники НЗ «Замки Тернопілля», 

популяризуючи власну друковану продукцію, путівники, туристичні 

маршрути, різьбу по дереву; літературу стосовно лемківської 

тематики представили збаразькі бібліотекарі; піснею зустрічав 

гостей фестивалю н.а. народної музики РБК «Збираж». 

 

76. Кравчук, В. У Замковому палаці відбулися 

літературні читання пам’яті Устима Голоднюка [Текст] / В. 

Кравчук // Народне слово. – 2015. – 21 серп. – С. 4: фотогр. 
У фойє Замкового палацу, де розташовано виставку на честь 

Героїв Небесної сотні, відбулись літературні читання. Змістовну 

розповідь про події Майдану, про Устима, використовуючи уривки із 

книги Неоніли Крем’янчанки «Рабів до раю не пускають», підготували 

працівники Збаразької ЦБС.  

 

77. Сиско, І. У Фестиваль «Калина червона» зібрав 

патріотів з різних куточків України [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2015. – 28 серп. – С. 5: фотогр. 
З нагоди 24-ї річниці Незалежності України під стінами 

Замкового палацу відбувся Всеукраїнський фестиваль патріотичного 

мистецтва, в якому взяли участь колективи з Харкова, Одеси, Прилук, 

Білої Церкви, Буська (Львівської обл.), Тульчина, Чернівців, Тернополя 

та аматори Збаражчини. 

 

78. Моргун, О. Пам’ять Анатолія Малевича 

вшанували виданням його книги [Текст] / О. Моргун // 

Народне слово. – 2015. – 30 жовт. – С. 1,4: фотогр. 
До 100-річчя від дня народження видатного краєзнавця А. 

Малевича у НЗ «Замки Тернопілля» відбулись наукові читання, а 

також презентація книги «Збаразькі лікарі. Незакінчена книга». 

Життєвий і громадський  шлях Анатолія Малевича проаналізувала у 

своїй доповіді бібліотекар Тетяна Стахів.  

 

79. Сиско, І. Майдан ніколи не зможемо забути [Текст] 

/ І. Сиско // Народне слово. – 2015. – 27 листоп. – С. 1,4: 

фотогр. 
Другу річницю Революції Гідності відзначили під час 

літературно-музичного дійства «Борітеся – поборете!», 
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зорганізованого працівниками центральної бібліотеки та районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості.  
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