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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. Оксана Лятуринська – княгиня з освяченим списом 

[Текст] / за інформ. Тетяни Стахів // Народне слово. – 2017. – 

3 лют. – С. 8: фотогр. 
В читальному залі Збаразької ЦБ було проведено літературно-

мистецьку імпрезу з нагоди 115-ої річниці від дня народження 

поетеси, скульпторки, писанкарки, лялькарки, громадської діячки 

Оксани Лятуринської. Ведучі заходу – Тетяна Стахів та Мар’яна 

Шмігель.  

 

        2. Пожарнюк, І. Іванчанські школярі відкривали 

таємниці природи у поезії Оксани Лятуринської [Текст] / І. 

Пожарнюк // Народне слово. – 2017. – 10 лют. – С. 8. 
В сільській бібліотеці села Іванчани відбувся поетичний зорепад 

«Квіти з легенд поезії Оксани Лятуринської».  

 

3. Парова, Н. Ярослав Перчишин написав книгу про 

повстанський рух у Луб’янках [Текст] / Н. Парова // 

Народне слово. – 2017. – 7 квіт. – С. 2: фотогр.  

30 березня в читальному залі Збаразької центральної 

бібліотеки відбулась презентація книги Ярослава Перчишина 

«Сповідь моїм землякам». 

 

4. Сиско, І. «Вісла»: пам’ятати, щоб не повторилась» 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2017. – 5 трав. – С. 1, 3: 

фотогр. 
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        Духівники разом з представниками влади відслужили 

молебень біля лемківської каплички за тих, хто пережив 

примусове переселення з рідних теренів після Другої світової.    

      Малу академію із назвою «І біль, і пам’ять крізь роки» 

провели бібліотекарі ЦБС Т. Стахів, М. Шмігель, С. Варениця. 

У залі музичної школи була розгорнута виставка літератури, 

приурочена темі депортації українців з території Польщі. 

 

5. Збаразькі бібліотекарі найкращі в області [Текст] // 

Народне слово. – 2017. – 5 трав. – С. 8: фотогр. 
Рекомендаційно-бібліографічний посібник «Літературна 

Збаражчина» отримав Гран-прі обласного конкурсу «Кращий 

бібліографічний покажчик Тернопільщини» та окрему відзнаку 

за творчий підхід, професійний рівень відбору та 

фундаментальну наповненість. 

 

6. Сиско, І. Письменники взяли на себе роль сучасних 

кобзарів [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2017. – 19 трав. 

– С. 1, 3: фотогр. 

      Місцеві бібліотекарі зробили збаражанам два унікальні 

подарунки – перший це зустріч з відомими письменниками 

братами Капрановими, другий – зустріч з містичним і 

загадковим письменником, філософом із Закарпаття 

Мирославом Дочинцем. 

 

7. Бойко, О. Слово як доля у творчості Любові Гонтарук 

[Текст] / О. Бойко // Народне слово. – 2017. – 22 верес. – С. 8. 

       З нагоди вшанування ювілейної дати відомої письменниці, 

нашої краянки Любові Гонтарук, у ЦБ відбулася творча 

зустріч. Також на сайті бібліотеки створено віртуальну 

виставку ювілярки. 

 

8. Бойко, О. Ліки для душі шукайте у бібіліотеці [Текст]: 

[бібліотеки Збаражчини: реалії сьогодення] / О. Бойко // 

Народне слово. – 2017. – 29 верес. – С. 4: фотогр. 
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9. Бойко, О. Слово як доля у творчості Любові 

Гонтарук [Текст]:[з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек] / О. 

Бойко // Народне слово. – 2017. – 29 верес. – С. 8: фотогр. 

 Основні орієнтири бібліотечної роботи на сучасному 

рівні. 

 

10. Сиско, І.Книга живе любов’ю бібліотекарів та 

читачів [Текст]:[з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек] / І. 

Сиско // Народне слово. – 2017. – 29 верес. – С. 5: фотогр. 

 Основні орієнтири бібліотечної роботи на сучасному 

рівні. 

 

11. Стахів, Т. Збаражани згадували репресованих 

патріархів УАПЦ [Текст] / Т. Стахів // Народне слово. – 

2017. – 1 груд. – С. 3: фотогр. 

Збаразька ЦБ підготувала та провела малу академію 

«Подвижники віри». Захід відбувся з ініціативи громадського 

активіста, підприємця Ігоря Ломага 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. Сиско, І. Розношинські актори показали чергову 

прем’єру [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2017. – 3 берез. 

– С. 1: фотогр. 
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Новою виставою порадували земляків учасники народного 

аматорського драматичного театру БК с. Розноштнці, 

підготувавши Шевченкову «Наймичку». 

 

13. Рудник, Л. У Кобиллі вшанували пам’ять Героїв 

Небесної сотні та Кобзаря [Текст] / Л. Рудник // Народне 

слово. – 2017. – 10 берез. – С. 3: фотогр.  

     Літературно-мистецький вечір, присвячений 3-й річниці 

Революції Гідності та 203-й річниці з дня народження Тараса 

Шевченка відбувся в с. Кобилля. Завідуюча клубом Марія 

Шафранська підготувала змістовну концертну програму.  

 

14. Парова, Н. Україна виборює незалежність і 

народжує новітніх Героїв [Текст] / Н. Парова // Народне 

слово. – 2017. – 26 трав. – С. 1: фотогр. 

 Усіх воїнів, хто боровся колись і бореться нині за волю 

України, молитвою та невеличким концертом вшанували 

збаражани у День Героїв, 23 травня. Дарували свої виступо 

колективи та солісти РБК та БДЮТ. Ведуча – Галина 

Гафткович.  
 

15. Моргун, О. Вишнівецький соловейко Павлик 

Свирид виспівав чергову перемогу [Текст] / О. Моргун // 

Народне слово. – 2017. – 9 черв. – С. 4: фотогр. 

  Юний співак із Вишнівця Павлик Свирид тріумфально 

виступив на ІІ Всеукраїнському пісенному фестивалі 

«Трускавецька фієста». Режисер-постановник фестивалю – 

Олег Гафткович.  
 

16. Сиско, І. Літні люди – моральна опора та скарб 

нації [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2017. – 6 жовт. – С. 

4: фотогр. 

    Працівники районного Товариства Червоного Хреста та 

районного територіального центру обслуговування 

непрацездатних громадян зорганізували теплу зустріч зі своїми 
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підопічними. Глядачі насолоджувались виступами працівників 

РБК.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Сиско, І. Нова книга Катерини Липи – архітектура, 

замішана на містиці [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 

2017. – 3 лют. – С. 4: фотогр. 
         Авторка цієї праці зустрілася з працівниками НЗ «Замки 

Тернопіля» в органному залі замкового палацу. Серед помічників у 

роботі над книгою пані  Катерина із вдячністю назвала і заступника 

директора НЗ «Замки Тернопілля» Руслана Підставку. Тож в 

унікальній праці є і частина зусиль місцевих науковців. 

 

18. Парова, Н.  У Збаразькому замку висадився десант  

юних художників [Текст] / Н. Парова // Народне слово. – 

2017. – 10 лют. – С. 5: фотогр. 

 

19. Станкевич, О.  Живописні краєвиди Дубна – у 

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

2017. – 17 лют. – С. 5: фотогр. 
Презентація виставки живописних робіт художніх пленерів 

«Дубенський замок» 2006-2016 рр.  
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      20. Сиско, І. На небеса через випробування [Текст]: [125 

р. від дня народж.  Патріарха Йосипа Сліпого] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2017. – 3 берез. – С. 2: фотогр.  

   На вшанування Патріарха Йосипа Сліпого в Органному 

залі замкового палацу НЗ «Замки Тернопілля» парафіяни церкви 

Христового Воскресіння провели урочисту академію під назвою 

« Крізь терни – до зірок» – Per aspera ad astra.  

 

21. Парова, Н. Збаразький замок запрошує відвідати 

виставки, присвячені Героям [Текст] / Н. Парова // Народне 

слово. – 2017. – 3 берез. – С. 3: фотогр.  

16 лютого у Збаразькому замку відбулось відкриття 

двох виставок – «Герої не вмирають», приурочена третій 

річниці розстрілу Героїв Небесної сотні, та персональної 

виставки живопису подружжя Ірини та Миколи Кафтан 

«Наш світ», у творчості яких теж присутня тема Революції 

Гідності та війни на Сході. 

 

22. Парова, Н. Микола Кафтан: «Хочу, щоб мої 

картини викликали у людей світлі емоції» [Текст] / Н. 

Парова // Народне слово. – 2017. – 3 берез. – С. 4: фотогр.  
   Впродовж місяця у стінах Збаразького замку 

експонувалась персональна виставка молодих тернопільських 

митців, подружжя художників Миколи та Ірини Кафтан «Наш 

світ». 

 

23. Сиско, І. Завдяки Наталці Римській збаражани 

відкрили Іду Фінк [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2017. 

– 28 квіт. – С. 5: фотогр.  

Про непросту долю Іди Фінк (відомої польсько-ізраільської 

письменниці, уродженки Збаража), про переслідування євреїв 

під час Другої світової війни вели мову учасники зустрічі в 

Органному залі Замкового палацу 26 квітня, де відбулась 

презентація книги Іди Фінк «Подорож». 
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24. Станкевич, О. Працівники «Замків Тернопілля» у 

Глубчіце зустріли вихідців зі Збаражчини [Текст] / О. 

Станкевич // Народне слово. – 2017. – 7 лип. – С. 4: фотогр. 

Група працівників НЗ «Замки Тернопілля» Здійснили 

поїздку до польського міста Глубчіце Опольського воєводства з 

метою знайомства з історією, культурою, мовою та 

налагодження співпраці.  

 

25. Сиско, І. Майстерня Вербовецького – володар Гран-

прі Всеукраїнського конкурсу [Текст] / І. Сиско // Народне 

слово. – 2017. – 14 лип. – С. 4: фотогр. 

 Працівники НЗ «Замки Тернопілля», реставратори і місцеві 

архітектори із «Архітектурної майстерні» під керівництвом 

Юрія Вербовецького отримали високу нагороду – Гран-прі і 

першу премію щорічного Всеукраїнського Конкурсу 

Міжнародного Союзу Архітекторів і Національної спілки 

архітекторів України на кращий інтер’єр року «IHTEP’YEAR 

2017» за проект «Інтер’єри Палацу князів Збаразьких ХVІІст. В 

м. Збараж Тернопільської області».  

 

26. Корнатий, В. У замку слухали хіти вісімдесятих та 

куштували екзотичні страви [Текст] / В. Корнатий // 

Народне слово. – 2017. – 15 верес. – С. 1, 3: фотогр. 

У Збаразькому замку 10 вересня відбувся ІІІ 

Всеукраїнський історико-фольклорний мистецький фестиваль 

«Від середньовіччя до сучасності». 

 

27. Ганусевич, Н. Україна і Польща мають спільну 

культурну спадщину [Текст] / Н. Ганусевич // Народне 

слово. – 2017. – 15 верес. – С. 4: фотогр. 

В Органному залі замкового палацу відбулася І 

Міжнародна конференція, організована НЗ «Замки Тернопілля» 

та Польським Товариством Мєшканьовим у Люблині, 

присвячена питанням ревіталізації спільної українсько-

польської історичної та культурної спадщини.   
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28. Підставка, Р. Місцеві науковці відшукали невідомі 

сторінки історії Збаразького замку [Текст] / Р. Підставка, Т. 

Федорів // Народне слово. – 2017. – 3 листоп. – С. 5: фотогр.  

 

29. Сиско, І. Шлях Гедиміновичів проліг через Збараж 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2017. – 17 листоп. – С. 4-

5: фотогр. 

         У конференц-залі Збаразького замку відбувся круглий 

стіл-дискусія із назвою «Спільні сторінки європейської 

культури: історичний шлях князів Коріатовичів», у якому взяли 

участь фахівці з Литви і України.    

  

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

30. Парова, Н. Ювілейні «Різдвяні дзвони» зібрали 

повний зал поціновувачів коляди [Текст] / Н. Парова // 

Народне слово. – 2017. – 27 січ. – С.5: фотогр. 
Майже півсотні юних музикантів, які навчаються в Збаразькій 

ДМШ – сольно, в складі дуетів, тріо, ансамблів і хору – прославляли 

новонародженого Христа, співаючи та граючи на музичних 

інструментах сучасні та старовинні колядки та щедрівки. 

 

31. Літинська, Н. Випускниця музичної школи з 

подругами-студентками відіграли концерт у рідній школі 
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[Текст] / Н. Літинська // Народне слово. – 2017. – 10 берез. – 

С. 2: фотогр.  

Наприкінці лютого у Збаразькій музичній школі відбувся 

концерт бандуристок, студенток Тернопільського музичного 

училища імені Соломії Крушельницької. Серед учасниць 

концерту у альма-матер завітала минулорічна випускниця 

Оксана Гіжовська. 

 

32. Парова, Н. До 75-річчя УПА у музичній школі 

відбувся концерт  [Текст] / Н. Парова // Народне слово. – 

2017. – 20 жовт. – С. 5: фотогр. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

33. Парова, Н. Акт Злуки збаражани відзначили тради-

ційно – концертом [Текст] / Н. Парова // Народне слово. – 

2017. – 27 січ. – С. 4: фотогр. 
У приміщенні актового залу Збаразької музичної школи 

відбулись щорічні традиційні урочистості. Директор та режисер-

постановник концертного дійства – О. Гафткович.  

 

34. Молодь у Витківцях злітала на крилах кохання та 

змагалась у силі і грації [Текст] / за інформ. С. Разюк, М. 
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Шафранської // Народне слово. – 2017. – 17 лют. – С. 8: 

фотогр. 
З нагоди Дня закоханих у клубі села відбувся вечір 

відпочинку «На крилах кохання». Сценарій підготували Галина 

Мандебура та Галина Ленько. 

 

35. Заровенний, І. «В офіру Батьківщині себе віддали 

кращі з нас» [Текст] / І. Заровенний // Народне слово. – 2017. 

– 10 берез. – С. 8.  
        В с. Старий Збараж відбувся вечір пам’яті, присвячений 

загиблим героям Небесної сотні та всім, хто загинув у 

боротьбі за волю і кращу долю України. У клубі перед сценою 

також була представлена літературна виставка про Небесну 

сотню, оформлена сільським бібліотекарем Марією Ратушною. 

 

36. Парова, Н. Слово Кобзаря кличе до боротьби [Текст] 

/ Н. Парова // Народне слово. – 2017. – 17 берез. – С. 3.  

        В актовому залі музичної школи збаражани вшанували 

Тараса Шевченка у 203-тю річницю з дня його народження 

концертом «Кобзарева дума». Обабіч сцени була розміщена 

книжкова композиція з ілюстрованих і подарункових видань 

Шевченкового «Кобзаря». 

 

37. Назар, М. Шевченківські дні у Доброводах [Текст] / 

М. Назар // Народне слово. – 2017. – 24 берез. – С. 2: фотогр.  
Добровідчани зібрались в актовій залі Доброводівського 

технічного ліцею аби вшанувати нашого генія і духовного 

батька Тараса Шевченка. Організатори дійства – зав. 

бібліотекою Ольга Дзісь та Володимир Сторож. 

 

38. Поети Збаражчини присвятили свої твори 

репресованим і закатованим землякам [Текст] // Народне 

слово. – 2017. – 7 квіт. – С. 3: фотогр.  

   «Дай Україно, нам твердого духу» – під такою назвою 4 

квітня в актовому залі ДМШ відбулась година пам’яті, 

присвячена жертвам політичних репресій 1937-1938 рр., яку 
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організували і провели працівники Збаразької бібліотеки, а 

солісти РБК прикрасили захід патріотичними піснями.  

 

39. Горбач, З. У Стриївці пом’янули героїв Небесної 

сотні та причастились Шевченковим словом [Текст] / З. 

Горбач // Народне слово. – 2017. – 7 квіт. – С. 8: фотогр.  
      Величава українська пісня, танець, слово гідне, яке 

звучить зі сцени, надихають жити і творити, допомагають 

глибше пізнати духовну і патріотичну спадщину, яка служить 

справі ідейного й естетичного виховання, вчить цінувати 

культурні надбання минулого.  

 

40. Кравчук, В. Оркестр народних інструментів РБК 

зустрічає ювілейну п’ятдесяту весну [Текст] / В. Кравчук // 

Народне слово. – 2017. – 21 квіт. – С. 4: фотогр.  

Упродовж десятиліть народним аматорським оркестром 

народних інструментів РБК керує дієва, талановита людина, 

музикант і композитор, лауреат багатьох обласних та 

всеукраїнських конкурсів, володар «Великої срібної медалі 

виставки народного господарства України» (за вокал), 

директор Збаразької музичної школи Віталій Добровольський. 

 

41. Парова, Н. Збаразький оркестр народних інструментів 

міг би стати окрасою філармонії [Текст] / Н. Парова // 

Народне слово. – 2017. – 28 квіт. – С. 8: фотогр.  

Минулої п’ятниці в актовому залі Збаразької музичної 

школи відбувся ювілейний концерт народного аматорського 

оркестру народних інструментів Збаразького РБК, якому 

цьогоріч виповнилося п’ятдесят років. 

 

    42. Разюк, С. Слова любові і вдячності адресували 

матерям в Олишківцях [Текст] / С. Разюк // Народне слово. 

– 2017. – 19 трав. – С. 8: фотогр. 

       Свято підготували Галина Мандебура та бібліотекар 

Галина Ленько, яка також розгорнула тематичну книжкову 

виставку. 
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43. Ратушняк, Л. «Родзинка» Дня села у Колодненській 

громаді – мистецький фестиваль [Текст] / Л. Ратушняк // 

Народне слово. – 2017. – 21 лип. – С. 5: фотогр. 

          У підготовці до свята також взяли активну участь 
завідуючі клубами с. Колодне, Болязуби, Решнівка та будинку 

культури с. Шимківці. Свою мистецьку програму представив і 

районний будинок культури. 

 

44. Сиско, І. Василь Шкляр розповів, що з’явився на 

світ завдяки мешканцям Тернопілля [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2017. – 1 верес. – С. 1, 4: фотогр. 

 Василь Шкляр – один з найпотужніших і найвідоміших 

українських письменників – зустрівся із збаражанами в 

Органному залі замкового палацу 24 серпня. Автор знаменитого 

роману «Чорний ворон» представив свою нову книгу «Троща», 

відповів на запитання та роздав не один десяток автографів на 

свіжовиданих книгах.  

Працівники центральних бібліотек Збаража розкрили 

книжкову виставку: «Василь Шкляр: Батько українського 

бестселера».   
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