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Сиско, І. Дебютна книга Ольги Берник полонила 

читачів [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2019. – 1 

лют. – С. 7: фотогр. 
 

Ольга Берник, 

мешканка Базари-

нець, що народилась 

у Синяві, випустила 

свою збірку опові-

дань «Загублена 

надія синіх сіл». 

 З допомогою 

бібліотечної «сім’ї» 

авторка познайо-

мила зацікавлених слухачів зі своїм твором. 

 

Кульпа, Т. Літературна надія синіх сіл [Текст] / Т. 

Кульпа // Народне слово. – 2019. – 8 лют. – С. 7: 

фотогр. 
 

У с. Синяві 

відбулась презентація 

книги Ольги Берник 

«Загублена надія синіх 

сіл». В ній описуються 

реальні події, які 

відбувались у селах 

Синява та Синягівка у 

повоєнні роки, події трагічні, криваві, пов’язані з важкою 

боротьбою УПА за незалежність України. 

Зустріч організувала та провела бібліотекар 

бібліотеки-філії села Надія Миронець. 
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Сиско, І. Нова книга Богдана Будзана стала 

приводом до зустрічі із земляками [Текст] / І. Сиско 

// Народне слово. – 2019. – 1 берез. – С. 7: фотогр. 
 

Богдан 

Павлович Будзан – 

відомий земляк, 

знаний вчений, 

державний та 

громадський діяч, 

фахівець з 

менеджменту та 

бізнес-освіти, 

професійний коуч та 

бізнес-консультант власників та керівників бізнесу, 

презентував свою нову книжку «Дорогою до себе. Майже 

сповідь». Зустріч з мешканцями Збаражчини відбулась в 

Органному залі НЗ «Замки Тернопілля», ведучими заходу 

були бібліотекарі Тетяна Стахів та Соломія Годун. 

 

Сиско, І. Ярослав Каплан зігрів бібліотекарів та 

столітнього «Кобзаря» [Текст] / І. Сиско // Народне 

слово. – 2019. – 22 берез. – С. 6: фотогр. 
 

Учасник Аспен-спільноти, наш земляк Ярослав 

Каплан посприяв вирішенню проблеми з теплом та передав 

місцевій книгозбірні п’ять сучасних інфрачервоних 

панельних обігрівачів. 

 

Сиско, І. Пам’ять не 

вирвати з серця [Текст] / 

І. Сиско // Народне слово. 

– 2019. – 13 верес. – С. 7: 

фотогр.   
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Бібліотекар 

бібліотеки-філії с. 

Синяви Надія 

Миронець зібрала 

спогади про депор-

тацію синявчан. На 

основі цієї інформа-

ції методично-

бібліографічним відділом Збаразької ЦБ було видано 

інформаційний нарис «Вирвані з коренем» із серії «Духовні 

острови мого народу».  

 

Сиско, І. Міська рада подарувала 

книги бібліотеці [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2019. – 4 жовт. – С. 

6: фотогр. 
 

170 новеньких сучасних книг 

поповнили нещодавно фонди 

центральної бібліотечної системи. 
 

 

Сиско, І. Руслан Підставка додав штрихів до 

портрета Збаража [Текст] / І. Сиско // Народне слово. 

– 2019. – 29 листоп. – С. 6: фотогр. 
 

Цікаві свіжі 

факти зібрав у своїй 

новій книжеці 

«Збараж. Штрихи до 

портрету міста» 

місцевий науковець 

Руслан Підставка. 

Працівники Збаразької 

центральної бібліо-

теки допомогли автору у проведенні презентації.  
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Войціховська, М. Осип Роздольський – піонер у 

дослідженні народної музики [Текст] / М. 

Войціховська // Народне слово. – 2019. – 29 листоп. – 

С. 4: фотогр. 

 

16 листопада в 

Доброводівській бібліотеці-

філії відбувся захід, 

присвячений пам’яті видат-

ного земляка, уродженця 

села, фольклориста-перек-

ладача Осипа Роздольського, 
 

 

Крисовата, О. Вихованці та педагоги БДЮТ 

поділилися добротою [Текст] / О. Крисовата // 

Народне слово. – 2019. – 6 груд. – С. 12: фотогр. 
 

В рамках «Щедрого 

вівторка» – Всеукраїнського 

дня добрих справ, 

педагогічний колектив  та 

вихованці Збаразького РК 

БДЮТ разом зі Збаразькою 

центральною бібліотекою 

провели ряд масових заходів. 

Найперше розпочали 
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майстекласи з виготовлення різдвяного ангелика, символа 

2020 року – мишки, Мікі-мауса, новорічних іграшок із сіна. 
 

Огінська, Т. У бібліотеці розписували пряники на 

благодійність [Текст] / Т. Огінська // Народне слово. – 

2019. – 6 груд. – С. 12: фотогр. 
 

Майстер-клас «Пряник, 

розписаний на добро», який відбувся в 

рамках благодійного івенту «Щедрий 

вівторок» 29 листопада у Збаразькій 

центральній бібліотеці для дітей, 

викликав справжній фурор. 

Користувачі б-ки  проявляли свої 

творчі здібності, креативність, 

фантазію, уяву у створенні пряників.  

 

 

Степаненко, О. Мандрівний фестиваль докумен-

тального кіно DOCUDAYS UA знову у Збаражі 

[Текст] / О. Степаненко // Народне слово. – 2019. – 13 

груд. – С. 6: фотогр. 
 

Дев’ятого грудня відбувся 

черговий візит кінофестивалю до 

Збаразької ЦРБ. Зустріч у бібліотеці 

розпочалася із спеціальної події 

фестивалю – представлення та 

обговорення друкованих видань 

інформаційної кампанії з популяризації 

використання відновлювальних джерел 

енергії, яку проводить цього року група 

громадських природоохоронних 

організацій, що входять до «Української кліматичної 

мережі».  
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Сиско, І. Брати Капранови представили нові 

книжки збаражанам [Текст] / І. Сиско // Народне 

слово. – 2019. – 20 груд. – С. 6: фотогр. 
 

Неймовірні 

брати Дмитро 

та Віталій 

Капранови знову 

побували в 

гостях у 

збаражан, Це 

вже друга 

зустріч відомих 

письменників, 

видавців та публіцистів, зорганізована працівниками ЦБ 

для місцевих шанувальників їхнього таланту.  

 

Сиско, І. Вчимось мислити глибоко і критично, або 

GOVO.GURU уже в Збаражі [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2019. – 27 груд. – С. 3: фотогр. 
 

Одним з нап-

рямків діяльності 

GOVO.GURU є 

читання та 

обговорення в малих 

групах важливих 

книг. Групові 

«посиденьки» добре 

прижились в 

столиці. З’єдную-

чим місточком, через який проект переправився до 

Збаража (першого після столиці міста) стала Надійка 

Гербіш – відома письменниця, наша землячка та чудова 

людина, яка прагне змін.  
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Сиско, І. Збаражу – 808 [Текст] / І. Сиско // Народне 

слово. – 2019. – 17 трав. – С. 6, 7: фотогр. 
З нагоди свята у призамковому парку відбувся 

Всеукраїнський фестиваль «Козацька слава». На 

традиційний мистецький захід, запроваджений двадцять 

років тому начальником відділу культури, туризму та 

фандрайзингу РДА, режисером Олегом Гафтковичем, 

з’їхалось майже 800 артистів з різних куточків України.  
 

Парова, Н. «Киданецький піснецвіт – 2019» вражав 

голосами, танцями і костюмами [Текст] / Н. Парова // 

Народне слово. – 2019. – 21 черв. – С. 3, 6: фотогр. 
 

Всеукраїнський 

сільський фестиваль 

«Киданецький піснецвіт – 

2019» розпочався із 

прослуховування учасників 

у сільському клубі.  

 

 

Співорганізатор і режисер-

постановник фестивалю Олег 

Гафткович.   
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Струк, В. Збаразькі піаністи відзначились на 

обласному конкурсі [Текст] / В. Струк // Народне слово. 

– 2019. – 1 берез. – С. 12: фотогр.
 

 У Тернопільській ДМШ 

№1 ім. В. Барвінського був 

проведений XVI обласний 

конкурс юних піаністів. 

 

 

 

Парова, Н. Брати Микола та Олег Кошілі про 

музику, спорт, пенні борд і ютуб [Текст] / Н. Парова // 

Народне слово. – 2019. – 12 квіт. – С. 6: фотогр. 
 

Цьогорічний переможець 

Всеукраїнського конкурсу 

виконавців на народних 

інструментах «Провесінь-

2019» у Кропивницькому – 13-

річний Микола Кошіль, 

вихованець Збаразької 

музичної школи. Микола став 

лауреатом першої премії у 

молодшій віковій групі. 

 

 

Парова, Н. Потрійний талант Андріани Лагіш 

[Текст] / Н. Парова // Народне слово. – 2019. – 26 квіт. 

– С. 12: фотогр. 
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Цьогорічна весна 

стала переможною для 

ще однієїм вихованки 

Збаразької ДМШ. На 

обласному конкурсі 

«Творчість юних – 

2019» дівчина здобула 

аж два призових місця. 

Перше, як вокаліста і 

друге як піаністка. 

 

 

 

Парова, Н. Андріана Лагіш співає душею [Текст] / 

Н. Парова // Народне слово. – 2019. – 17 трав. – С. 12: 

фотогр. 
 

В актовому залі Збаразької ДМШ відбувся перший 

сольрий концерт Андріани Лагіш. Дівчина цього року 

закінчує музичну школу, де навчалась одразу на двох 

спеціальностях – по класу фортепіано та по класу вокалу. 
 

Парова, Н. Людмила Романюк навчала юних 

збаразьких піаністів за методом Ейдельмана [Текст] 

/ Н. Парова // Народне слово. – 2019. – 15 листоп. – С. 

6: фотогр. 
 

У Міжнародний день піаністів, до Збаража з 

майстер-класом приїжджали викладачі фортепіанного 

відділу Тернопільського музичного коледжу імені Соломії 

Крушельницької зі своїми студентами. До речі, двоє з них – 

випускниці Збаразької музичної школи. 
 

Сиско, І. Місцеві соловейки звеселили 

«Кришталевого жайвора» [Текст] / І. Сиско // 

Народне слово. – 2019. – 25 жовт. – С. 12: фотогр. 
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Четверо юних талантів Збаражчини 

продемонстрували свої здібності на 20-му Міжнародному 

фестивалі-конкурсі дитячого та юнацького пісенного 

мистецтва «Кришталевий жайвір», у якому також 

приймали участь вихованки Збаразької ДМШ. 
 

Сиско, І. Місцеві соловейки зачарували «Феєрію 

талантів» [Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2019. – 

22 листоп. – С. 12: фотогр. 
 

П’ятеро юних солістів гідно представили 

Збаражчину на Відкритому обласному фестивалі-конкурсі 

студентської та учнівської молоді «Феєрія талантів». 

Який відбувся 12-14 листопада у Тернополі. Усі діти – 

вихованці Збаразької ДМШ. 
 
 

Сиско, І. Польські друзі привезли «Несподіванку» 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2019. – 10 трав. – 

С. 7: фотогр. 
 

Збаражанки 

мали нагоду 

поспілкуватись з 

друзями з 

польського міста 

Болеславця та 

учасниками 

аматорського 

фольклорного 

колективу 

«Nespodzianka». Самодіяльні артисти виступали на одній 
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сцені дитячої муз. школи разом із місцевими талантами – 

ансамблем «Октава» Збаразької школи №1 та народним 

аматорським ансамблем народної музики «Збираж» 

Збаразького РБК. 

 

В Олишківцях для найрідніших людей 

організували пісенне свято [Текст] / за інформ. Г. 

Мандебури // Народне слово. – 2019. – 31 трав. – С. 12: 

фотогр. 
На святі лунали пісні солістів та колективів 

художньої самодіяльності клубів сіл Заруддя, Олишківці та 

Витківці, 

Бібліотекар  бібліотеки-філії с. Олишківці Г. Ленько 

спеціально до свята підготувала книжкову виставку 

поетів, які оспівували маму у своїх віршах. 
 

Сиско, І. Петро Сорока знову у рідній школі [Текст] 

/ І. Сиско // Народне слово. – 2019. – 31 трав. – С. 6: 

фотогр. 
 28 травня у с. 

Кретівці відбулись 

урочини, з нагоди 

встановлення та 

освячення на стіні 

навчального закладу 

пам’ятної дошки 

видатному письмен-

нику-земляку Петру 

Сороці. Учні школи 

читали вірші, пісенний дарунок звучав від соліста РБК 

Миколи Соснового. Згадувала Петра Сороку, як добру 

людину та неймовірного читача директор Збаразької ЦБС 

Оксана Бойко. 
 

Сиско, І. Іван Гнатюк – знову у рідному селі [Текст] 

/ І. Сиско // Народне слово. – 2019. – 29 листоп. – С. 

1,6: фотогр. 
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 На стіні 

навчального закладу с. 

Дзвиняча урочисто 

розмістили пам’ятну 

дошку, присвячену 

людині героїчної долі, 

знаному українському 

поету, лауреату 

Шевченківської премії 

– Івану Федоровичу Гнатюку. На заході була також 

присутня директор Збаразької ЦБС Оксана Бойко.  

 

Сиско, І. Ялинкові вогні запалили по-особливому 

[Текст] / І. Сиско // Народне слово. – 2019. – 27 груд. – 

С. 6: фотогр. 
 

Неймовірно гамірно 

та весело було під час 

відкриття новорічної 

ялинки, яке відбулось на 

центральному майдані 

міста 19 грудня. Піснями 

та віршами збагачували 

концертне дійство, яке 

вела Галина Гафткович, 

вихованці та наставники 

районного БДЮТ, 

юні вокалісти з 

Нижчих Луб’янок, 

Розношинець та 

міських шкіл, 

танцюристи зі 

школи-інтернату, 

працівники 

районного відділу 

культури. 

 


