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Бібліотеки району 

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Іванчанські школярі здійснили літературну подорож 

за творами Шевченка [Текст] / за інформ. І. Пожарнюк // 

Народне слово. – 2016. – 1 квіт. – С. 5: фотогр. 
Сільська бібліотека-філія спільно зі школою організувала та 

провела літературну подорож за творами Шевченка «Геній і великий 

син – Тарас Шевченко», а також було представлено книжкову 

виставку літератури «На струнах Кобзаревої душі». 

 

2. Гнатюк, В. Казкар Медоборів зустрівся з 

вихованцями Будинку дитячої та юнацької творчості [Текст] 

/ В. Гнатюк // Народне слово. – 2016. – 22 квіт. – С. 4: фотогр. 
Щоб ближче ознайомити дітей з творчістю відомого поета 

Збаражчини у Збаразькому РК БДЮТ був проведений творчий захід за 

участю Володимира Кравчука а також працівників бібліотеки для 

дітей О. Турок та Т. Огінської, які представили віртуальну книжкову 

виставку поетичних збірок майстра слова.  

 

3. Кульпа, Т. Чорнобиль: гіркий спомин і вічний біль 

[Текст]: відлуння трагедії  / Т. Кульпа  // Народне слово. – 2016. 

– 29 квіт. – С. 2: фотогр. 
Методично-бібліографічним відділом Збаразької ЦБС видано 

посібник із серії «Назавжди в пам’яті народній» під назвою 

«Чорнобиль: забуттю не підлягає», який містить спогади збаражан – 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Інформацію зібрали бібліотекарі Збаразької ЦБС. 
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4. Останнім шляхом Кобзаря [Текст] / за інформ. Т. 

Стахів  // Народне слово. – 2016. – 24 черв. – С. 4: фотогр. 
У читальному залі Збаразької ЦБ відбулась година пам’яті, 

присвячена 155-річчю перепоховання Тараса Шевченка. Ведучі – Т. 

Стахів та Н. Сенчишин ознайомили присутніх з історією 

перепоховання видатного Кобзаря, було переглянуто слайди та 

відеопрезентацію посібника «У бронзі, камені, граніті: пам’ятники 

Тарасу Шевченку», що був виданий методично-бібліографічним 

відділом Збаразької ЦБС до 200-річчя від дня народження поета. 

 

5. Сиско, І. Бібліотекарі відзначили ювілей Каменяра 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2016. – 9 верес. – С. 4: 

фотогр. 
Літературне свято, присвячене 160-річчю від дня народження І. 

Франка відбулось у читальному залі районної бібліотеки для дорослих. 

Організатори назвали свій захід «Велич особистості». 

 

6. Огінська, Т.  Дитячі малюнки та листи оберігають 

захисників на фронті [Текст] / Т. Огінська // Народне слово. – 

2016. – 21 жовт. – С. 3: фотогр. 
З нагоди Дня захисника України у районній бібліотеці для дітей 

відбулась зустріч з нашим земляком, бійцем 128 Мукачевської гірсько-

піхотної частини Володимиром Гонтою. 

 

7. Моргун, О. Збаражани вшанували пам’ять Клима 

Савура [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2016. – 11 

листоп. – С. 2: фотогр. 
Урочистості з нагоди 105-ї річниці від дня народження 

видатного земляка, уродженця Збаража. Командира УПА-Північ 

Клима Савура відбулись біля пам’ятника Герою. Ведуча години 

пам’яті – зав. відділом обслуговування Збаразької ЦБ Тетяна Стахів 

розповіла про героїчний життєвий шлях Д. Клячківського. 

 

8. У Доброводах вшанували пам’ять славетного 

земляка Андрія Музички [Текст] / за інформ. О. Дзісь // 

Народне слово. – 2016. – 23 груд. – С. 6: фотогр. 
В актовому залі Доброводівської СШ з цієї нагоди була проведена 

літературно-краєзнавча академія «І слово незнищенне оживе». Зав. 

Доброводівської книгозбірні О. Дзісь розгорнула літературно-
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краєзнавчу виставку «Пригорни його. Україно», на якій експонувались 

фотографії з архіву родини А. Музички, краєзнавчі видання, присвячені 

життю вченого. 

 

 

Будинки культури і 

клуби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Парова, Н. У районному будинку культури дітей 

обдаровував патріотичний Миколай  [Текст] / Н. Парова // 

Народне слово. – 2016. – 1-8 січ. – С. 6: фотогр. 
         На свято Миколая завітав добрий чарівник до дітлахів і у 

Збаразький РБК. 

 

10. Парова, Н. Хлопчик із Вишнівця став переможцем 

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

2016. – 1-8 січ. – С. 1-3: фотогр. 
         Восьмирічний Павло Свирид із Старого Вишнівця отримав 

гран-прі на Всеукраїнському фестивалі «Пісенний вернісаж – 2015», 

який відбувся у Палаці культури та мистецтв Національного 

авіаційного університету. Окрім П. Свирида Збаражчину 

представляла солістка Збаразького РБК Зоряна Малишко, яка теж 

серед переможців фестивалю. 
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11. Парова, Н. Старий Новий рік Збаражчина зустрічала 

під акомпанемент  «Різдвяних дзвонів – 2016» [Текст] / Н. 

Парова // Народне слово. – 2016. – 22 січ. – С. 1-5: фотогр. 

 

12. Заровенна, Н. У Старому Збаражі славили народ-

ження Божого Сина [Текст] / Н. Заровенна // Народне слово. – 

2016. – 22 січ. – С. 4: фотогр. 
 У Старозбаразькому клубі відбувся літературно-музичний вечір 

«Ой радуйся, земле, Син Божий народився», який підготував завідувач 

закладу Ігор Заровенний.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

13. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на 

здоров’я [Текст] / за інформ. О. Соломона // Народне слово. – 

2016. – 5 лют. – С. 5: фотогр. 
 Гарний святковий настрій на різдвяні свята, щирі привітання 

чотири дні дарували жителям с. Гніздичне гурт щедрувальників 

сільського будинку культури. 

 

14. Михайлів, Я. День усіх закоханих у Кобиллі 

відзначали у оновленому клубі [Текст] / Я. Михайлів // 

Народне слово. – 2016. – 19 лют. – С. 5: фотогр. 

 

15. Українські вечорниці в Бутині об’єднали сільську 

громаду [Текст] / за інформ. Н. Гончарук // Народне слово. – 

2016. – 26 лют. – С. 8: фотогр. 

 

16. У Котюжинах вшанували пам’ять Героїв Небесної 

Сотні [Текст] / за інформ. В. Коляди // Народне слово. – 2016. – 

4 берез. – С. 4: фотогр. 
  Вечір-реквієм присвячений трагічним подіям 20 лютого 2014 

року відбувся у клубі с. Котюжини. 

 

17. Сиско, І. Хор села Кобилля відзначив 90-ліття [Текст] 

/ І. Сиско // Народне слово. – 2016. – 18 берез. – С. 4: фотогр. 
         Поважний ювілей мистецький колектив відзначив 8 березня 

святом пісні «Дзвенить піснями моє село», яке приурочив ще одній 

вагомій даті – 20-річчю присвоєння йому почесного звання – народний 

аматорський хор 
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18. Моргун, О. «Орхідея» здобула гран-прі на фестивалі 

дитячих талантів [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 2016. 

– 25 берез. – С. 4: фотогр. 
19 березня у м. Хмельницький відбувся Всеукраїнський фестиваль 

дитячих талантів «Обдаровані діти України». Зразковий 

танцювальний колектив «Орхідея» з смт.  Вишнівець здобув гран-прі 

фестивалю. 

 

19. Дзюбик, Ю. Прочитаймо, синку, «Кобзаря»… [Текст] 

/ Ю. Дзюбик // Народне слово. – 2016. – 25 берез. – С. 5: фотогр. 
З такою назвою у сільському будинку культури с. Гніздичне 

відбулась літературно-музична композиція, присвячена 202-ій річниці 

від дня народження Кобзаря.  

 

20. «Твоє слово, Тарасе, зорею освітлює шлях» [Текст] / 

за інфор. М. Самодал // Народне слово. – 2016. – 25 берез. – С. 5: 

фотогр. 
13 березня у Зарубинцях біля пам’ятника Тарасу Шевченку, з 

нагоди дня народження поета, відбувся виступ сільського хору. 

 

21. Сиско, І. Розношинські аматори порадували 

земляків прем’єрою [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2016. 

– 1 квіт. – С. 4: фотогр. 
Минулого тижня вони представили на суд земляків п’єсу 

«Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка. 

 

22. Мамо… до ваших ніг вклоняється весь світ [Текст] / 

за інформ. О. Графської, Н. Демчук // Народне слово. – 2016. – 

20 трав. – С. 8: фотогр. 
До Дня матері у Коханівці відбувся концерт «Де серце мами 

тепле, голубине, там рай земний зоріє-променіє», підготовлений зав. 

клубу М. Графською. 

 

23. Боднар, І. Вищелуб’янківські аматори – на сцені 

Співочого поля [Текст] / І. Боднар // Народне слово. – 2016. – 3 

черв. – С. 1: фотогр. 
На запрошення організаційного комітету Вищелуб’янківський 

сільський хор «Медобори» і чоловічий гурт «Оріяна» були запрошені 
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на престижний обласний пісенний фестиваль, присвячений 30-річчю 

Тернопільського Співочого поля.  

 

24. Вічем, концертом та маївкою доброводчани 

вшанували Кобзаря та матерів [Текст] / за інформ. В. Сторожа 

// Народне слово. – 2016. – 3 черв. – С. 4: фотогр. 
22 травня у с. Доброводи відбувались подвійні урочистості – віче 

та концерт з нагоди Дня матері та 155-ій річниці перепоховання Т. 

Шевченка в Україні на Чернечій горі, що у Каневі. 

 

25. Плевачук, Н. Танцюристи «Орхідеї» нагадали 

українцям Болгарії про Батьківщину [Текст] / Н. Плевачук // 

Народне слово. – 2016. – 15 лип. – С. 5: фотогр. 
Зразковий танцювальний колектив МБК смт. Вишнівець 

«Орхідея» повернувся з недавньої поїздки до Болгарії, головною метою 

якої був концерт для української діаспори в м. Бургас у рамках 

щорічного фестивалю «Дні української культури в Болгарії». 

 

26. Художні аматорські колективи Волині звітували у 

Великому Кунинці [Текст] / за інформ. Г. Санець // Народне 

слово. – 2016. – 22 лип. – С. 5: фотогр. 

 

27. На Дні села в Бодаках вшанували захисників 

України та довгожителів [Текст] / за інформ. С. Волохатого // 

Народне слово. – 2016. – 5 серп. – С. 1, 5: фотогр. 

 

28. Бачинський, Я. На Лемківській «ватрі» 

вшановували бійців АТО та волонтерів [Текст] / Я. 

Бачинський // Народне слово. – 2016. – 12 серп. – С. 1, 8: фотогр. 
Високу й професійну майстерність продемонстрували також і 

колективи Збаразького району… 

 

29. Парова, Н. У Киданцях започаткували 

Всеукраїнський фестиваль [Текст] / Н. Парова // Народне 

слово. – 2016. – 12 серп. – С. 5: фотогр. 
З нагоди 25-ї річниці Незалежності України з ініціативи творчої 

спілки Асоціації діячів естрадного мистецтва України за підтримки 

Тернопільської ОДА та обл. ради, Збаразької РДА та рай. ради, 
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Киданецької сільради започаткували Всеукраїнський сільський 

фестиваль-конкурс мистецтв «Киданецький піснецвіт».   

 

 

30. Сиско, І. Свято Незалежності – гордість і біль, 

радість і сльози [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2016. – 26 

серп. – С. 5: фотогр. 
Представники влади, духовенства, працівники галузі культури 

району творили оду на знак любові і віри в її щасливе майбутнє. 

 

31. Шляхтюк, Г. У Залісцях святкували ювілей села та 

День народження держави [Текст] / Г. Шляхтюк // Народне 

слово. – 2016. – 26 серп. – С. 8: фотогр. 

 

32. Мельничук, В. «Горнусь до тебе, Україно» [Текст] / В. 

Мельничук // Народне слово. – 2016. – 2 верес. – С. 4: фотогр. 
В  Старому Збаражі на невеличкому Співочому полі зібрались 

глядачі щоб оцінити старання та артистизм своїх односельчан під 

час святкового концерту з нагоди 25-ої річниці Незалежності 

України.  

 

33. Боднар, І. Словом і піснею відзначили ювілей 

України у Вищих Луб’янках [Текст] / І. Боднар // Народне 

слово. – 2016. – 2 верес. – С. 4: фотогр. 

 

34. Озима, Я. З Україною в серці співають залужани 

[Текст] / Я. Озима // Народне слово. – 2016. – 9 верес. – С. 5: 

фотогр. 
Завідувачі клубними закладами  сіл Залужжя та Івашківці Н. 

Панахида та О. Бай зорганізували концерт «З Україною в серці», 

присвячений Дню Незалежності України. 

 

35. Сиско, І. Збаражани – серед найкращих учасників 

конкурсу імені Андрія Сови [Текст] / І. Сиско // Народне слово. 

– 2016. – 16 верес. – С. 4: фотогр. 

Низку нагород привезли з Одеси наші талановиті земляки 

Павлик Свирид, Світлана Прокопчук, Олег Гафткович. 4-7 вересня 

там відбувся XIX Міжнародний конкурс-фестиваль виконавців гумору 
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і сатири, музичного фольклору і естрадного співу імені знаменитого 

актора , гумориста Андрія Сови. 

 

36. Якубовська, І. «Україно моя, ти одна як життя» 

[Текст] / І. Якубовська  // Народне слово. – 2016. – 23 верес. – С. 

4: фотогр. 
Ці слова звучали зі сцени Дзвинячанського клубу, де відбувалось 

дійство, приурочене 25-ій річниці Незалежності України. 

 

37. Плевачук, Н. «Орхідея» на Всеукраїнському 

чемпіонатві хореографічного мистецтва виборола золоті та 

срібні кубки [Текст] / Н. Плевачук  // Народне слово. – 2016. – 

14 жовт. – С. 4: фотогр. 
У Чернівцях проходив І тур ІІІ Всеукраїнського чемпіонату з 

хореографічного мистецтва «ART Dance-2017». 

 

38. Моргун, О. Фестиваль у Вишнівці присвятили 

захисникам України  [Текст] / О. Моргун  // Народне слово. – 

2016. – 21 жовт. – С. 1, 5: фотогр. 

 

39. Рудник, Л. День села у Кобиллі розкрив скарбницю 

талантів  [Текст]: концертне дійство / Л. Рудник // Народне 

слово. – 2016. – 21 жовт. – С. 1, 5: фотогр. 

 

40. Мистецькі фестивалі розкрили творчий потенціал 

земляків та поєднали Україну [Текст] / за інформ. О. 

Гафтковича  // Народне слово. – 2016. – 4 листоп. – С. 3: фотогр. 
Напередодні Дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва зав. сектору культури РДА О. Гафткович коротко 

підсумував діяльність галузі впродовж року. 
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Національний 

заповідник 

«Замки Тернопілля» 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

41. Станкевич, О.  У Вишнівецькому палаці відкрили 

нові виставкові зали та підтримали дітей учасників АТО  

[Текст] / О. Станкевич  // Народне слово. – 2016. – 1-8 січ. – С. 3: 

фотогр. 
У переддень Святого Миколая у Вишнівецькому палаці відбулось 

відкриття двох експозиційних залів – «Волинська ікона» та залу 

змінних виставок. 

 

42. Кобаса, Г.  Берегиня жіночої вроди – хустка  [Текст] / 

Г. Кобаса // Народне слово. – 2016. – 1-8 січ. – С. 3: фотогр. 
…Важко назвати іншу складову народного вбрання, що так 

виразно відбивала б дух часу, смаки й уявлення людей, соціальний стан, 

вірування, як головні убори. 
 

43. Кобаса, Г. 100 дітей з Донеччини побували у 

Збаразькому замку [Текст] / Г. Кобаса // Народне слово. – 2016. 

– 15 січ. – С. 2: фотогр. 

 

44. Мавдюк, М. Картини Кременецької художниці 

Світлани Ткачук – у Вишнівецькому палаці [Текст] / М. 

Мавдюк // Народне слово. – 2016. – 19 лют. – С. 8. 
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45. Парова, Н. Літературним вечором у Збаразькому 

замку розпочались заходи із вшанування Кобзаря  [Текст] / 

Н. Парова // Народне слово. – 2016. – 11 берез. – С. 4: фотогр. 
В казематах Збаразького замкового палацу, серед різьблених 

скульптур В. Лупійчука відбувся літературний вечір «Слава Шевченка 

не вмре, не загине». 

 

46. Моргун, О. «Замки і лицарі» Василя Бурми у 

Збаразькому замку [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 

2016. – 13 трав. – С.5: фотогр. 
Відреставровані зали Збаразького замку прикрасила персональна 

виставка світлин члена Національної спілки фотохудожників, 

Заслуженого журналіста України Василя Бурми. 

 

47. Сиско, І. Наше місто вперше прийняло учасників 

міжнародного інвестиційного форуму  [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2016. – 27 трав. – С.1, 2: фотогр. 
Дев’ятий раз відбувається Міжнародний інвестиційний форум на 

Тернопільщині, проте цього року він був проведений не лише в 

обласному центрі, а й вперше у Збаражі, в замковому палаці НЗ 

«Замки Тернопілля». 

 

48. Данилейко, В. У Призамковому парку Збаража 

виявили артефакти козацької доби [Текст] / В. Данилейко, Р. 

Підставка // Народне слово. – 2016. – 1 лип. – С.1, 3: фотогр. 
На території Призамкового парку Збаража працівники НЗ 

«Замки Тернопілля» на глибині близько одного метра було виявлено 

череп та кості невідомого поховання. 

 

49. Парова, Н. Бельгійський посол Люк Якобс привіз до 

Збаража виставку про легендарний автобронедивізіон [Текст] 

/ Н. Парова // Народне слово. – 2016. – 12 серп. – С.1, 4: фотогр.  
У Збаразькому замковому палаці відбулось урочисте відкриття 

виставки «Бельгійський автобронедивізіон в Україні під час Першої 

світової війни». 

 

50. Парова, Н. У замковому палаці – виставка графіки 

Євгена Удіна [Текст] / Н. Парова // Народне слово. – 2016. – 12 

серп. – С. 4: фотогр.  
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У замковому палаці відбулась планова виставка заслуженого 

художника України, «Людини року – 2015» Є. Удіна. Також експо-

нувалися акварелі його покійної дружини – лауреата Всекраїнської 

літературно-мистецької премії імені братів Богдана та Левка 

Лепких Тамари Удіної. 

 

51. Моргун, О. Молоді іконописці зобразили сакральні 

святині Тернопілля [Текст] / О. Моргун // Народне слово. – 

2016. – 19 серп. – С. 5: фотогр.  
Відбувся пленер іконопису на базі НЗ «Замки Тернопілля», 

приурочений 25-ій річниці Незалежності України.  

 

52. Сиско, І. Литва подарувала Вишнівецькому палацу 

колекцію портретів місцевих князів [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2016. – 18 листоп.. – С. 2: фотогр.  

 

 

            

Музичні школи 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

53. Літинська, Н. Акордеоністи брати Кравчуки 

виступили з концертом у рідній музичній школі  [Текст] / Н. 

Літинська // Народне слово. – 2016. – 25 берез. – С.4: фотогр. 
Зараз брати Кравчуки – студенти Київської національної 

музичної академії ім. П Чайковського. До рідної школи вони завітали з 

широкою програмою, де звучали твори Чайковського, Сен-Сенса, 
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Бетховена, які самі переклали для акордеона, твори сучасних 

композиторів. 

 

54. Сиско, І. Збаражани зустрілись з поетесою Оленою 

Рутецькою  [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2016. – 1 квіт. 

– С. 4: фотогр. 
Приємно і затишно пройшла зустріч збаражан з поетесою та 

вчителем Оленою Рутецькою під назвою «Життєвий шлях учителя й 

поета», яку зорганізували працівники Союзу українок у залі Збаразької 

дитячої музичної школи. 

 

55. Парова, Н.  Зворушливим концертом маленькі 

збаражани подякували матерям за любов і турботу  [Текст] / 

Н. Парова // Народне слово. – 2016. – 20 трав. – С. 1, 4: фотогр. 
11 травня у приміщенні музичної школи відбувся концерт до Дня 

матері «Мамо, рідненька, тобі низенько вклонюся». 

 

56. Літинська, Н. Вихованці музичної школи порадували 

наставників щедрим врожаєм мистецьких перемог  [Текст] / 

Н. Літинська // Народне слово. – 2016. – 3 черв. – С. 4. 
Перед завершенням навчального року Збаразька ДМШ традицій-

но підсумовує здобутки своїх учнів.  

 

57. Юний гітарист Віталій Мазурик виступив з сольним 

концертом  [Текст] / за інформ. Ж. Роздольської // Народне 

слово. – 2016. – 3 черв. – С. 4: фотогр. 
В стінах музичної школи 19 травня відбувся сольний концерт 

випускника , одного з кращих учнів школи Віталія Мазурика. 

 

58. Парова, Н. Музична школа відзначила 66-ий випуск 

[Текст] / Н. Парова // Народне слово. – 2016. – 3 черв. – С. 4: 

фотогр. 

 

59. Парова, Н. Юні збаразькі музиканти вшанували 

Героїв визвольних змагань [Текст] / Н. Парова // Народне 

слово. – 2016. – 14 жовт. – С. 5: фотогр. 
До Всеукраїнського вшанування колишніх і теперішніх Героїв 

долучилися і юні збаразькі музиканти зі своїми наставниками, 

подарувавши всім присутнім чудовий концерт патріотичних пісень. 
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Спільно проведені 

масові заходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. У Кинахівцях колядували  [Текст] / за інформ. О. 

Мотик // Народне слово. – 2016. – 29 січ. – С.4. 
17 січня в клубі с. Кинахівці відбувся концерт, приурочений 

різдвяним святам та дню Соборності України, за участю сільських 

аматорів, організований завідувачем клубу Оксаною Мотик та 

бібліотекарем Ларисою Подганюк. 

 

61. Парова, Н. Концертом-реквіємом та поминальною 

ходою Збаражчина вшановувала Героїв Небесної Сотні у 

другу річницю їх загибелі  [Текст] / Н. Парова // Народне слово. 

– 2016. – 26 лют. – С.1-5: фотогр. 
У концерті-реквіємі, організованому відділом культури РДА, взяли 

участь творчі колективи РБК та курсанти Збаразького коледжу. 

 

62. Бороздіна, М. У Нижчих Луб’янках згадували події 

Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні [Текст] / М. 

Бороздіна // Народне слово. – 2016. – 4 берез. – С.4: фотогр. 
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Змістовний захід підготували директор БК В. Жила та художній 

керівник Ж. Гетьман. Книжкову виставку про трагічні події 20 

лютого 2014 року підготувала завідуюча бібліотекою-філією Н. 

Залуцька. 

 

63. Сиско, І. З Шевченком у серці [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2016. – 11 берез. – С.1-8: фотогр. 
Двісті другу річницю від дня народження українського генія 

Збаражчина відзначила під час урочин, які відбулись у залі місцевої 

дитячої музичної школи. 

 

64. «Народна пісня – голос невсипущий, душі людської 

вічне відкриття» [Текст] / за інформ. М. Козак // Народне 

слово. – 2016. – 11 берез. – С.4: фотогр. 
27 лютого за ініціативи бібліотекаря бібліотеки-філії Марії 

Козак та Союзу українок у с. Вищі Луб’янки був проведений «Вечір 

пісні», де гортали сторінки історії України та рідного села. 

Односельчан радував своїм співом хор села під керівництвом В. 

Панахиди. На завершення глядачі переглянули виставу за романом 

Ліни Костенко «Маруся Чурай», яку підготували сільські актори-

аматори.   

 

65. Сисак, І. У Новиках вшанували пам’ять Великого 

Кобзаря і Героїв Небесної Сотні [Текст] / І. Сисак // Народне 

слово. – 2016. – 18 берез. – С.8: фотогр. 
Чудовий захід патріотичного спрямування підготували зав. 

клубом П. Шиманський та зав. бібліотеки Г. Макух. 

 

66. Іспит Шевченковим словом [Текст] / за інформ. З. 

Горбач // Народне слово. – 2016. – 18 берез. – С.8: фотогр. 
У с. Стриївка відбулось літературно-мистецьке дійство, 

організоване зав. бібліотеки З. Горбач, директором СБК В. 

Ковальчуком та худ. керівником М. Кибкало. 

 

67. Парова, Н. У Федьківцях віршами й піснями 

славили Україну та Кобзаря і з млинцями святкували 

запусти [Текст] / Н. Парова // Народне слово. – 2016. – 25 берез. 

– С.5: фотогр. 
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Таке свято для своїх односельців підготували та провели 

бібліотекар В. Баран, зав. клубу Н. Гродська та звукорежисер Ю. 

Давиденко. 

 

68. Воркун, М. У Тарасівці вшанували Героїв Небесної 

сотні, бійців АТО та Кобзаря [Текст] / М. Воркун // Народне 

слово. – 2016. – 8 квіт. – С.5: фотогр. 
…Порадував своїм голосом зав. клубу Я. Гуменюк, сценарій 

підготувала зав. бібліотеки Г. Папура, вони ж організували та 

провели вечір. 

 

69. У Збаражі відзначили День міста, свято замку та 

відкриття туристичного сезону [Текст] // Народне слово. – 

2016. – 20 трав. – С.2, 4: фотогр. 

 

70. Парова, Н. Збаражан закликали наслідувати Героїв у 

повсякденному житті [Текст] / Н. Парова // Народне слово. – 

2016. – 27 трав. – С.3: фотогр. 
Сотня збаражан – курсантів, учнів шкіл, представників 

громадськості краю зібрались біля Хреста пам’яті репресованим 

землякам та жертвам політичних репресій – там відбувся другий 

етап урочистостей з нагоди Дня Героїв, який організували та провели 

працівники районної бібліотеки та будинку культури. 

 

71. День матері у Старому Збаражі відзначили 

святковим концертом [Текст] / за інформ. В. Мельничука // 

Народне слово. – 2016. – 10 черв. – С.4: фотогр. 

 

72. Озима, Я. У Старому Вишнівці відбувся День села 

[Текст] / Я. Озима // Народне слово. – 2016. – 24 черв. – С.4: 

фотогр. 
Провела захід його співорганізатор – бібліотекар с. Федьківці В. 

Баран, а зорганізували яскраве свято для земляків зав. клубу 

Федьковець Н. Гродська, зав. клубу с. Ст. Вишнівець Ю. Давиденко та 

бібліотекар Ст. Вишнівця Л. Рейтерович. 

 

73. Сиско, І. Живе Конституції слово надію вселяє у нас 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2016. – 1 лип. – С.1, 4: 

фотогр. 
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У залі Збаразької ДМШ відбулись урочини з нагоди 20-ої річниці 

Конституції України. Майстерно провели захід Олег та Галина 

Гафтковичі. 

 

74. Діти писали на повітряних кульках побажання 

щастя, добра і миру для України [Текст] / за інформ. Н. 

Гродської // Народне слово. – 2016. – 2 верес. – С.8: фотогр. 
21 серпня у клубі с. Федьківці відбулась святкова імпреза з нагоди 

25-річчя Незалежності України. Озвучення забезпечив зав. клубу с. 

Старий Вишнівець Ю. Давиденко. Організували дійство – зав. клубу с. 

Федьківці Н. Гродська, бібліотекар В. Баран, яка в залі на сцені 

влаштувала книжкову виставку, присвяч. Дню Незалежності України. 

 

75. В Іванчанах вшанували письменницю Тетяну 

Піщенко [Текст] / за інформ. І. Пожарнюк // Народне слово. – 

2016. – 2 верес. – С.8: фотогр. 
Організували та провели захід зав. клубу Н. Буднік, бібліотекар І. 

Пожарнюк, вчитель музики Н. Шатравська спільно з учнями школи, 

молоддю села та активними учасниками місцевої громади. 

 

76. Сиско, І. Влада відзначила кращих рятівників та 

спортсменів [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2016. – 23 

верес. – С.1, 4: фотогр. 
17 вересня, в актовому залі Збаразької ДМШ почергово 

вшановували людей одразу двох професій. Святковий настрій 

дарували талановиті солісти РБК. 

 

77. Парова, Н. Творчий вечір Михайла Адамовича – 

зустріч з високим мистецтвом [Текст] / Н. Парова // Народне 

слово. – 2016. – 2 груд. – С.3: фотогр. 
27 листопада в актовому залі МШ відбувся ювілейний вечір 

талановитого композитора, виконавця, автора пісень, 

інструментовок, обробок народних пісень, вчителя по класу баяна 

Збаразької ДМШ М. Адамовича.  
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Іванчанські школярі здійснили літературну подорож за 

творами Шевченка 1 

Іспит Шевченковим словом 66 

Кобаса Г. 42, 43 

Кульпа Т.  3 

Літинська Н. 53, 56 

Мавдюк М. 44 

Мамо… до ваших ніг вклоняється весь світ 22 

Мельничук В. 32 

Мистецькі фестивалі розкрили творчий потенціал земляків 

та поєднали Україну 40 

Михайлів Я. 14 

Моргун О. 7, 18, 38, 46, 51 

На Дні села в Бодаках вшанували захисників України та 

довгожителів 27 

«Народна пісня – голос невсипущий, душі людської вічне 

відкриття» 64 

Огінська Т. 6 
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Озима Я. 34, 72 

Останнім шляхом Кобзаря 4 

Парова Н. 9, 10, 11, 29, 45, 49, 50, 55, 58, 59, 61, 67, 70, 77 

Плевачук Н. 25, 37 

Рудник Л. 39 

Сисак І. 65 

Сиско І. 5, 17, 21, 30, 35, 47, 52, 54, 63, 73, 76 

Станкевич О. 41 

«Твоє слово, Тарасе, зорею освітлює шлях» 20 

У Доброводах вшанували пам’ять славетного земляка 

Андрія Музички 8 

У Збаражі відзначили День міста, свято замку та відкриття 

туристичного сезону 69 

У Кинахівцях колядували 60 

У Котюжинах вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 16 

Українські вечорниці в Бутині об’єднали сільську громаду 

15 

Художні аматорські колективи Волині звітували у Великому 

Кунинці 26 

Шляхтюк Г. 31 

Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я 13 

Юний гітарист Віталій Мазурик виступив з сольним 

концертом 57 

Якубовська І. 36 

 
 


