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Державні нагороди, премії в галузі культури 

 

1. Білий, І. Тернополянин нагороджений орденом «Свобода»! [Текст] / І. Білий // 

Номер один. — 2017. — 15 лют. — С. 12 : фот. — (Думки вголос).  
Український громадсько-політичний діяч, публіцист, літературознавець, педагог Володимир 

Колінець нагороджений орденом «Свобода». 

 

2. З нагоди Дня Соборності мешканці Тернопільщини отримали державні нагороди 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 25—31 січ. — С. 3 : фот. кольор. — 

(Panorama).  
З нагоди Дня Соборності, згідно Указу Президента України П. Порошенка нагороджено орденом 

Свободи Василя Квасновського та Володимира Колінця. 

 

3. Лівінський, О. Михайла Ониськіва удостоїли звання «Заслужений журналіст 

України» [Текст] /  О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2017. — 25 січ. — С. 12 : 

фот. кольор.  

 

4. Колінець, В. Володимира Колінця відзначили орденом «Свободи» [Текст] : 

[інтерв’ю] з громадським діячем Володимиром Колінцем  / [спілкувалася] М. Росіл // 

Тернопіль вечірній. — 2017. — 8 лют. — С. 10 : фот. — (Визнання тернополян).  

 

5. Ще троє заслужених [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 1 : фот. 

— (Вітаємо!).  
Почесне звання «Заслужений майстер народної творчості України» присвоєно майстрині 

художньої вишивки М. С. Козловській та художникові-графіку Т. В. Окальській, звання 

«Заслужений працівник культури України» — директорові Бережанського краєзнавчого музею Н. 

А. Голод. 

 

*** 

 

6. Вандзеляк, Г. Стали лауреатами «Літературного Тернополя» [Текст] / Г. Вандзеляк 

// Свобода. — 2017. — 13 січ. — С. 4. — (Вітаємо).  
Відбулося нагородження переможців премії журналу «Літературний Тернопіль». 

 

7. Квітницький, С. «Сузір’я зачарованої Десни» [Текст] / С. Квітницький // 

Літературна Україна. — 2017. — 9 берез. — С. 3 : фот. — (Пошанування).  
Письменник, літературознавець Петро Сорока став лауреатом літературно-мистецької премії 

імені Леоніда Глібова. 

 

8. Персональні стипендії — діячам культури і мистецтва [Текст] // Свобода. — 2017. — 

11 січ. — С. 2. — (Події, факти, коментарі).  
Тернопільська облдержадміністрація та обласна рада призначили на 2017 рік персональні 

стипендії 22 діячам культури й мистецтва Тернопільщини. 

 

9. Садовська, Г. Людей гідних ще багато [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 15 лют. — С. 1 : фот. кольор. — (Пошанування).  
Серед лауреатів конкурсу «Людина року—2016»: Анатолій Вихрущ — доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології та педагогіки Тернопільського національного 

економічного університету, Анатолій Крохмальний — журналіст телекомпанії «TV-4» та Віра 

Самчук — заслужена артистка України, актриса Тернопільського академічного обласного 
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драматичного театру ім. Т. Шевченка. 

 

10. Семеняк, В. Лауреатом літературно-мистецької премії імені Степана Будного стала 

тернополянка Марічка Гуменна-Дерій [Текст] / В. Семеняк // Тернопіль вечірній. — 

2017. — 25 січ. — С. 7 : фот. кольор. — (Тернопіль і тернополяни).  

 

11. Сорочан, Ю. Отримав премію за інсталяції, які висміюють Союз [Текст] / Ю. 

Сорочан // RIA плюс. — 2017. — 29 берез. — С. 19 : фот.  
Художник Олександр Скалько отримав премію «Новае мастацтва» від Білоруського фонду 

підтримки сучасної культури. 

 

12. Ткач, М. Лауреати Чернігівської літературної премії імені Леоніда Глібова за 2017 

рік [Текст] / М. Ткач // Культура і життя. — 2017. — 17 лют. — С. 11 : фот.  
Письменник, літературознавець Петро Сорока відзначений літературноюпремією імені Леоніда 

Глібова (м. Чернігів) за 2017 рік за книгу «Жезл і посох» та твори, надруковані в журналі 

«Літературний Чернігів». 

 

Всеукраїнська літературно-мистецька  
премія ім. Братів Богдана і Левка Лепких 

 

13. Вандзеляк, Г. Премії імені Братів Лепких — 25 років [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 25 січ. — С. 5 : фот. — (Життя як воно є).  
Леся Мацьків, Людмила та Олексій Покусінські, Ігор Фарина та Василь Фольварочний стали 

лауреатами Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких.  

 

14. Волинська, О. Відбулося ювілейне вручення премії імені Братів Лепких [Текст] / О. 

Волинська // Тернопіль вечірній. — 2017. — 25 січ. — С. 7 : фот. кольор. — 

(Тернопіль і тернополяни).  
У м. Тернополі вручено Всеукраїнську літературно-мистецьку премію ім. Братів Богдана та Левка 

Лепких. 

 

15. Волинська, О. Вручено премії імені Братів Лепких [Текст] / О. Волинська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 27 січ. — С. 5 : фот. — (Вітаємо!).  
Лауреатами премії імені Братів Лепких за 2016 рік стали: Леся Мацьків — за пісенну, 

композиторську, педагогічну і благодійну діяльність, Людмила та Олексій Покусінські — за 

монографію «Борщівська народна сорочка. Матеріали. Крій. Техніка шитва. Колекція 

Борщівського краєзнавчого музею», Ігор Фарина — за книги есеїстики «Вогнище на дощі», 

«Шумська мелодія» та повість «Кулемет», Василь Фольварочний — за романи «Симон Петлюра», 

«Хрещеники Сталіна» і «Розчахнута душа».      

 

16. Волинська, О. Лауреати премії ім. Братів Лепких [Текст] / О. Волинська // 

Літературна Україна. — 2017. — 2 лют. — С. 3. — (Поздоровляємо!).  
Леся Мацьків, Людмила та Олексій Покусінські, Ігор Фарина й Василь Фольварочний стали 

лауреатами Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких. 

 

17. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [16 

жовтня новим головою благодійного фонду Всеукраїнської  літературно-мистецької 

премії ім. Богдана і Левка Лепких обрано Б. Мельничука, його заступниками – Ігоря 

Дуду й Віктора Уніята]. — С. 154 : фот. 
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18. Мацьків, Л. У Тернополі знову вручили ювілейну Всеукраїнську премію [Текст] / Л. 

Мацьків // Наш день. — 2017. — 25—31 січ. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура).  
У Тернопільській обласній філармонії ідбулася урочиста церемонія вручення Всеукраїнської 

літературно-мистецької премії імені Братів Лепких. 

 

19. Полянський, О. Соборність України: територіальний і ментальний аспекти [Текст] / 

О. Полянський // Вільне життя плюс. — 2017. — 27 січ. — С. 4. — (Точка зору).  
У Тернопільській обласній філармонії вшанували лауреатів Всеукраїнської літературно-

мистецької та громадсько-політичної премії імені Братів Богдана та Левка Лепких. 

 
Всеукраїнська літературна премія імені Степана Сапеляка (м. Харків) 

 
20. Волинська, О. Лауреати премії імені Степана Сапеляка [Текст] / О. Волинська // 

Свобода. — 2017. — 22 лют. — С. 12 : фот. — (Приємно повідомити).  
Серед лауреатів премії імені С. Сапеляка за 2016 рік — п’ятеро наших краян: письменники Б. 

Мельничук, П. Сорока, отець В. Погорецький, головний редактор журналу «Золота Пектораль» 

(м. Чортків), літературознавець Є. Баран. 

 
21. Волинська, О. Лауреатами премії імені Степана Сапеляка стали п’ятеро тернополян 

[Текст] / О. Волинська // Наш день. — 2017. — 22—28 лют. — С. 7 : фот.  
Лауреатами премії ім. С. Сапеляка за 2016 рік стали: тернополяни-письменники Богдан 

Мельничук і Петро Сорока, члени НСПУ о. Василь Погорецький (м. Копичинці), Володимир 

Погорецький (м. Чортків), а також уродженець села Джурин Чортківського району 

літературознавець Євген Баран (м. Івано-Франківськ). 

 

22. Волинська, О. Лауреатами премії імені Степана Сапеляка стали п’ятеро тернополян 

[Текст] / О. Волинська // Соломія. — 2017. — січ. — берез. — С. 3 : фот.  
Серед лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені Степана Сапеляка за 2016 рік – 

тернополяни-письменники Богдан Мельничук і Петро Сорока, члени НСПУ о. Василь 

Погорецький (м. Копичинці), Володимир Погорецький (м. Чортків) та уродженець с. Джурин 

Чортківського району, літературознавець Євген Баран (м. Івано-Франківськ). 

 
 

Організація та управління галузі культури 

 

23. Вандзеляк, Г. Лошнів — із Центром культури та дозвілля [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 10 берез. — С. 2 : фот. — (Децентралізація).  
У с. Лошневі Теребовлянського району відкрили сільський Центр культури та дозвілля 

Теребовлянської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

24. Горохвянко, І. Запрацював центр культури і дозвілля [Текст] / І. Горохвянко // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 5. — (Життя громади).  
У с. Лошневі Теребовлянського району за участі представників влади району й області відкрили 

Центр культури і дозвілля («КіД»). 

 
25. Гарасимів, З. Теребовлянська громада створює прототипи розважальних центрів 

[Текст] / З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 29 берез. — С. 8 : фот. — (Влада і 

громада).  
У м.  Теребовлі на базі будинку культури створили унікальний центр дозвілля громади, який 

об'єднує дитячий садок і гурткову роботу.  
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Бібліотеки 

 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

26. «Абомовня» Ярослава Бензи: світ, що почався з алфавіту [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 25 — 31 січ. — С. 7 : фот. — (Kultura).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги Ярослава Бензи «Абомовня» — абетка в 

іменах для дітей.  

 

27. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 

27 січ. — С. 2. — (Важливо).  
У Пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації Тернопільської  ОУНБ, працює 

консультативний пункт Тернопільського центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (БВПД) та приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ). 

 

28. Білик, О. Електронні ресурси бібліотек України на допомогу читанню  [Текст] / 

О. Білик // Бібліотечна планета. — 2017. — № 1. — С. 16—21. — (З досвіду роботи). 

— Бібліогр. у кінці ст.  
Розглядаються питання ролі та місця публічних бібліотек України щодо популяризації книги та 

читання в електронному середовищі. У статті представлено огляд діяльності ОУНБ (у т.ч. — 

Тернопільської) та інших бібліотек з цього напрямку роботи.  

 

29. Білянська, Н. Коли шлях проклав Господь... [Текст] / Н.  Білянська // Наш день. — 

2017. — 8 — 14 берез. — С. 8 : фот. кольор. — (Духовність).  
Провідний бібліотекар Тернопільської ОУНБ Наталія Білянська ділиться враженнями про 

урочистості з нагоди вшанування 125-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого в с. 

Заздрість Теребовлянського району. 
 

30. Вайшле, М. Презент бібліотеці [Текст] / М. Вайшле // Вільне життя плюс. — 2017. — 

10 лют. — С. 6 : фот. — (До Міжнародного дня дарування книг).  
Фонд Тернопільської ОУНБ поповнився дарунковим комплектом праць М. Грушевського 

«Ілюстрована історія України», М. Аркаса «Історія України-Русі» та І. Огієнка «Про українську 

мову та книгу».  
 

31. Гавенко, О. Поетичний відеомарафон [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя плюс. — 

2017. — 31 берез. — С. 8. — (Бібліотечні новини).  
У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ відбувся поетичний відеомарафон «У слові 

розкривається душа». 

 

32. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [28 

вересня — у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася 

презентація книжки Ніни Фіалко «Обірвана струна»]. — С. 147 ;  [письменники 

Тернопільської обласної організації  НСПУ беруть участь у «Клубі любителів 

книги», який працює в обласній універсальній науковій бібліотеці]. — С. 152 ; [26 

жовтня — у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся 

урок історичної правди «Невмируща слава Лисоні»]. — С. 154 ; [10 листопада — у 

Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам’яті Миколи Вінграновського]. — С. 155—

156 ; [в обласній універсальній науковій бібліотеці — наукові читання «Сподвижник 
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української нації» до 150-річчя від дня народження М. Грушевського, зустріч з 

учасником АТО, добровольцем «Правого сектору» Олександром Ратушним та ін]. — 

С. 156.  

 

33. Деркач, З. «Дяо Чун: збірка сувоїв» — містифікація чи реальність? [Текст] / 

З. Деркач // Свобода. — 2017. — 3 берез. — С. 4 : фот. — (Літературне Тернопілля).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація збірки поезій Володимира Дячуна  «Дяо Чун: 

збірка сувоїв». 

 

34. Золотнюк, А. Де корінь слов’янства? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2017. — 17 берез. — С. 1 : фот. — (Презентація).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книжки історика Й. Герегою «Корінь 

слов’янства». 

 

35. Золотнюк, А. Майже китайська лірикософія [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 6 : фот. — (Презентація).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася авторська презентація книжки-перекладу з китайської «Дяо 

Чун: Збірка сувоїв» Володимира Дячуна. 

 

36. Золотнюк, А. Світ Ярослава Бензи [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2017. — 3 лют. — С. 6 : фот. — (Презентація).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книжки Ярослава Бензи «Абомовня». 

 

37. Ковалькова, Т. Зібралися вчені [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя плюс. — 

2017. — 31 берез. — С. 5. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській ОУНБ відбулося пленарне засідання наукової сесії обласного осередку 

Наукового товариства імені Шевченка. 

 

38. Ковалькова, Т. Зустрілися з автором «Інтернаймички» [Текст] / Т. Ковалькова // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській ОУНБ учасники клубу шанувальників книги, який очолює золота  письменниця 

України, науковець Леся Коковська Романчук, зустрілися з доцентом Тернопільського медичного 

університету ім. І. Горбачевського, членом НСПУ, «Людиною року — 2013» Орестом 

Березовським.  

 

39. Пайонк, М. Волинський Фаберже — родом з Тернопільщини [Текст] / М. Пайонк, Б. 

Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 10 лют. — С. 5. — (Доповнюючи ТЕС).  
Про майстра народної творчості, лауреата Міжнародного фестивалю художньої творчості 

інвалідів «На крилах надії», уродженця с. Буглів Лановецького району Анатолія Бойка. 

 

40. Пайонк, М. «Знати минуле і сучасне свого народу» [Текст] / М. Пайонк, Б. 

Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 17 лют. — С. 6. — (Рядок з біографії 

краю).  
До 125-річчя написання статті Іваном Франком «Галицьке краєзнавство». 

 

41. Росіл, М. Вшанували світлу пам’ять Ярослава Бензи, презентували його книгу 

[Текст] / М. Росіл // Тернопіль вечірній. — 2017. — 8 лют. — С. 1, 7 : фот. кольор. — 

(Тернопіль літературний).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація дитячої книжки Ярослава Бензи «Абомовня».    
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42. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / Содомора О. // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 1. — (Зверніть увагу).  
У Тернопільській ОУНБ діють консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (ПВПД) та приймальня Української спілки з 

прав людини (УГСПЛ).  

 

43. Содомора, О. Послугами юристів скористайтеся безплатно [Текст] / Содомора О. // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 31 берез. — С. 1. — (Книгозбірня поруч).  
У Пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації Тернопільської ОУНБ діє  

консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (БВПД). 

 

44. Шергей, Ю. На допомогу умільцеві [Текст] / Ю. Шергей // Вільне життя плюс. — 

2017. — 10 берез. — С. 7. — (Виставки).  
У відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ розгорнуто виставку «Садово-

городній інвентар своїми руками: поради умільців». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

 

45. Пилипчук, У. На варті прав дитини [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 

2017. — 17 берез. — С. 6. — (А що у вас?).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася прес-конференція за результатами 

моніторингу «Ми проти насильства в сім’ї», проведеного «Інформаційно-правовим центром 

«Права людини». 

 

46. Пилипчук, У. На літературних посиденьках... [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 6. — (А що у вас?).  
У переддень Всесвітнього дня письменника в клубі «Літературні посиденьки» Тернопільської 

обласної бібліотеки для дітей відбулася творча зустріч з письменниці, краєзнавця, редактора І. 

Дем’янової з читачами бібліотеки. 

 

47. Пилипчук, У. Читачі не сумують [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 

2017. — 27 січ. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня поруч).  
На час новорічних канікул у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей підготували освітньо-

дозвіллєву програму для школярів.  

 

48. Чайківська, Н. Канікули в бібліотеці [Текст] / Н. Чайківська // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 13 січ. — С. 1. — (А що у вас?).  
Тернопільська обласна бібліотека для дітей запрошує школярів провести новорічні канікули 

разом з друзями та бібліотекою. 

 

49. Шибистий, О. Відкрилася незвичайна фотовиставка [Текст] / О. Шибистий // 

Тернопіль вечірній. — 2017. — 8 лют. — С. 12 : фот. кольор. — (Арт).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відкрилася підсумкова фотовиставка учасників 

фотостудії «Ікс-позиція». що діє при міській «Станції юних техніків». 

 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

50. «Берегиня» готується до Великодня [Текст] // Свобода. — 2017. — 29 берез. — С. 12. 

— (На завершення номера).  
У Тернопільській бібліотеці № 4 для дорослих майстриня творчого об’єднання «Берегиня» Тетяна 

Охрицька провела для всіх бажаючих майстер-клас із прикрашання Великоднього кошика. 
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51. Бурма, В. В об’єктиві юніорів — книга [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2017. — 17 лют. — С. 3 : фот. — (На крилах творчості).  
Фоторепортаж про дитячий фотоконкурс «Читаймер успіху», організований Тернопільською 

МЦБС. 

 

52. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [28- 30 

вересня Тернопіль став місцем проведення VI щорічного Бібліофесту]. — С. 150 ; [За 

співпраці з Тернопільською обласною організацією НСПУ в Тернопільській міській 

бібліотеці № 4 для дорослих діє лекторій «Красиве і корисне»]. — С. 152 ; [Тамара 

Гнатович і Раїса Обшарська взяли участь у заходах з нагоди 140-річчя від дня 

народження письменниці Іванни Блажкевич  в Тернопільській міській бібліотеці № 

4 для дітей відзначили]. — С. 159. 

 

53. Зимненко, А. Герої не вмирають [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2017. 

— 24 лют. — С. 5. — (Бібліотека поруч).  
Цикл заходів до третьої річниці Революції Гідності провели в міській бібліотеці № 5 для 

дорослих. 

 

54. Пшоняк, І. Нагородили перможців фотоконкурсу «Читаймер успіху» [Текст] / 

І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2017. — 27 лют. — 1 берез. — С. 9 : фот. — (Арт).  
У центральній міській бібліотеці підведено підсумки й відзначено переможців I міського 

відкритого фотоконкурсу «Читаймер успіху», що стартував у грудні 2016 року. 

 

55. Пшоняк, І. «Революція гідності — наша шана!» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 

вечірній. — 2017. — 27 лют. — 1 берез. — С. 6 : фот.  
У бібліотеці № 5 для дорослих провели цикл заходів з нагоди  третьої річниці Революції Гідності. 

 

56. Роздобудько, Г. Натхнення людської душі [Текст] / Г. Роздобудько // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 31 берез. — С. 8. — (Враження).  
У бібліотеці № 8 для дорослих відбулася творча зустріч студентів Тернопільського вищого 

професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі з тернопільськими молодими поетами. 

 

57. Росіл, М. У центрі коронації Слова презентували «Подільську толоку» [Текст] / 

М. Росіл // Тернопіль вечірній. — 2017. — 27 лют.—1 берез. — С. 9 : фот. — (Арт).  
У бібліотеці № 4 для дітей відбулася презентація 12-го випуску літературно-мистецького 

альманаху «Подільська толока». 

 

58. Семеняк, В. Актор мінявся ролями зі школярами [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 

2017. — 31 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У бібліотеці для дорослих № 5 звідбулася творча зустріч актора Тернопільського академічнорго 

обласного українського драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Юрія Черненка з учнями 

Тернопільської ЗОШ № 23. 

 

59. Семеняк, В. «Дорога моя, світла Людино!» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2017. 

— 31 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У бібліотеці для дорослих № 2 вшанували пам'ять  письменника, публіциста й журналіста Євгена 

Безкоровайного. 

 

60. Семеняк, В. Три сестри — три художниці [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 
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15 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  

У бібліотеці № 5 для дорослих діє персональна виставка учениць Тернопільської гімназії 

Вікторії, Віолетти та Валерії Смакоуз. 

 

61. Чубата, Д. Весна, що розпочалася з «Березоля» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 5. — (Коротко).  
У бібліотеці № 4 для дорослих відбувся театралізований вечір «Людина, яка жила і дихала 

театром», приурочений до 130-річчя від дня народження Леся Курбаса. 

 

62. Швець, Н. Світ дитинства очима поета Сергія Сірого [Текст] / Н. Швець // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 22 берез. — С. 6 : фот. кольор. — (А що у вас?).  
З акордів пісні «Наш Тернопіль» у центральній дитячій бібліотеці Файного міста розпочалась 

творча імпреза «Світ дитинства очима Сергія Сірого».   

 

63. Шот, М. Доки в Індії презентують Україну, в Україні розповідають про Індію 

[Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2017. — 7 берез. — С. 16 : фот. — (Вісті 

звідусіль).  

У бібліотеці № 2 для дорослих презентували історію, культуру й побут Індії на заході 

«Індія далека та близька». 

 
Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» 

 

64. Вандзеляк, Г. Життя сприймав поетично і з гумором... [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 10 берез. — С. 4 : фот. — (На завершення номера).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся вечір пам’яті та поезії письменника поета-

гумориста Богдана Бастюка.   

 

65. Вандзеляк, Г. Зустрічали весну по-болгарськи [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2017. — 8 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (Фотоінформація).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» провели майстер-клас для школярів міста із 

виготовлення болгарських оберегів — мартіниць. 

 

66. Вандзеляк, Г. «Христос рождається! Велике вічне диво!» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 13 січ. — С. 4 : фот. — (Фотоінформація).  
З нагоди Різдва в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє літературно-мистецька виставка. 

 

67. Миколин, Г. «Літературне Тернопілля» кличе відвідувачів на виставку [Текст] / 

Г. Миколин // Голос України. — 2017. — 11 січ. — С. 7 : фот. — (Новини).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрито літературно-мистецьку виставку «Христос 

рождається! Велике вічне диво!». 

 

68. Новосядлий, Б. Чотири сторінки «Співочої скелі» [Текст] / Б. Новосядлий // 

Свобода. — 2017. — 25 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (Мистецька імпреза від Олега 

Германа).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася репрезентація нової книги заслуженого 

діяча мистецтв України Олега Германа «Співоча скеля». 

 

69. Пшоняк, І. «Христос Рождається! Велике вічне диво!» [Текст] / І. Пшоняк // 

Тернопіль вечірній. — 2017. — 6 січ. — С. 11 : фот. кольор. — (Події).  

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрилася різдвяна літературно-мистецька 

виставка «Христос Рождається! Велике вічне диво!». 
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70. Пшоняк, І. Тернополяни — вихідці із Киданців презентували книгу про рідне село 

[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2017. — 8 лют. — С. 12 : фот. кольор. — 

(Арт).  

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книжки «Киданці» 

Анни Чечоти. 

 

71. Пшоняк, І. «Христос Рождається! Велике вічне диво!» [Текст] / І. Пшоняк // 

Тернопіль вечірній. — 2017. — 25 січ. — С. 10 : фот.  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє літературно-мистецька виставка «Христос 

Рождається! Велике вічне диво!». 

 

72. Семеняк, В. Англійська — з допомогою кіно [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2017. 

— 15 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  
У приміщенні бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» проводяться заняття вивчення 

англійської мови в рамках проекту «КіноUP». 

 

73. «Спік інгліш»... через мультик! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 15 

— 21 берез. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У рамках проекту «КіноUP», що реалізовує творче об’єднання «КіноХвиля», стартував один із 

його напрямків — «КіноEnglish». Вивчення англійської мови за таким методом відбуватиметься у 

приміщенні бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля».  

 

74. Чубата, Д. З ним було просто і легко [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2017. — 10 берез. — С. 5. — (Світлий спомин).  
На вшанування пам’яті письменника Б. Бастюка в Тернопільській бібліотеці-музеї «Літературне 

Тернопілля» відбулась імпреза «Безсмертя, куплене любов’ю». 

 

75. Чубата, Д. Про що розповіла співоча скеля [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 27 січ. — С. 5 : фот. — (Репрезентація).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книжки Олега Германа 

«Співоча скеля». 

 

76. Шибистий, О. «Безсмертя, куплене любов’ю» [Текст] / О. Шибистий // Тернопіль 

вечірній. — 2017. — 27 лют. — 1 берез. — С. 9 : фот. — (Арт).  

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся вечір пам’яті й поезії письменника 

Богдана Бастюка «Безсмертя, куплене любов’ю». 

 

Інші централізовані бібліотечні системи області 

 
 

77. Аверкієв, В. Хустина — давній український оберіг [Текст] / В. Аверкієв // Номер 

один. — 2017. — 8 лют. — С. 15 : фот. кольор.  

У Теребовлянській центральній районній бібліотеці відбувся літературно-мистецький 

вечір «Дай мені, мамо, хустину на згадку», організований головою міської «Просвіти» 

Надією Хомою. 

 

78. Блаженко, А. «Різдвяне надвечір’я» у плетиві доль [Текст] / А. Блаженко // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 3 лют. — С. 1 : фот. — (Нові обряди).  
У Чортківській центральній районній бібліотеці вшанували ветеранів праці галузі культури 

Чортківщини. 
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79. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [13 

вересня — у Чортківській районній бібліотеці репрезентували творчість  

письменника й літературознавця Карла Еміля Францоза]. — С. 146—147. 

 

80. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [27 

вересня — у приміщенні бібліотеки ім. Ю. Словацького, аудиторіях і концертних 

залах закладів освіти  й культури м. Кременця відбувся форум «Книжковий 

гостинець»]. — С. 147. 

 

81. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [27 

вересня у Кременці відбувся форум «Книжковий гостинець»]. — С. 149. 

 

82. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у 

Шумській районній бібліотеці — зустріч із письменником-земляком Степаном 

Бабієм і презентація його книжки «Фантомний біль»]. — С. 159. 

 

83. Костишин, Л. Повертаючись до прочитаного [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 15 берез. — С. 7 : фот. — (Сільська книгозбірня).  
Про сільську бібліотеку с. Капустинців Збаразького району. 

 

84. Командирчик, О. Зустрілися з українським О’Генрі [Текст] / О. Командирчик // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 3 берез. — С. 1. — (А що у вас?).  
У Кременецькій центральній бібліотеці ім. Юліуша Словацького відбулася творча зустріч з 

українським письменником Дмитром Бондаренком (м. Дніпро). 

 

85. Романко, І. Згадали про Володимира Івасюка [Текст] / І. Романко // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 8. — (Незабутні).  
У Копичинецькій міській бібліотеці для дорослих відбулася зустріч шанувальників творчості 

композитора В. Івасюка. 

 

86. Рубашевська, Л. «Душа моя в поезії і прозі» [Текст] / Л. Рубашевська // Наш день. — 

2017. — 25—31 січ. — С. 5 : фот. — (Світлиця).  
У Козівській центральній районній бібліотеці відбулося чергове засідання літературно-

мистецької вітальні «Берегиня». 

 

87. Скарбниця тут талантів і знань... [Текст] // Наш день. — 2017. — 25 — 31 січ. — 

С. 10 : фот. кольор. — (Сімейне гніздечко).  
Прес-хвилинка з газетою «Наш День» відбулася в Лановецькій центральній районній бібліотеці. 

 

88. Тракало, О. Він вічно житиме у слові [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 2017. — 3 

берез. — С. 4 : фот. — (Наші незабутні).  
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З нагоди ювілею українського поета, публіциста й громадського діяча Євгена Безкоровайного. 

 

 

Інші бібліотеки області 

 
 

89. Гриндула, Т. Вшанували байкаря [Текст]: до 190-річчя від дня народження Леоніда 

Глібова / Т. Гриндула // Вільне життя плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 6. — (А що у 

вас?).  
У бібліотеці Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського 

відбувся вшанували творчість байкаря Леоніда Глібова. 

 

90. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у 

науковій бібліотеці ТНПУ ім. В. Гнатюка відбулася зустріч-презентація з Юрієм 

Матевощуком «Книги – морська глибина»;  у цьому ж вузі провели зустріч з 

науковцем, письменницею Іриною Іванкович, яка презентувала двотомне видання 

«Патріарх Йосип Сліпий і красне письменство»]. — С. 158. 
 

91. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у 

бібліотеці Тернопільської ЗОШ № 10 відбулася творча зустріч з тернопільською 

поетесою Л. Малецькою]. — С. 159. 
 

92. Хома, Н. Відкрите серце для Іванки і книжна мудрість односельцям [Текст] / 

Н. Хома // Свобода. — 2017. — 20 січ. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Широкий спектр послуг пропонує мешканцям с. Підгайчиків Теребовлянського району сільська 

публічно-шкільна бібліотека-філія. 
 

Музеї, заповідники 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

 

93. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [в 

обласному краєзнавчому музеї  — творча зустріч з педагогом, краєзнавцем, 

публіцистом Богданом Головиним з нагоди його 90-річчя, виставка живопису 

«Козацький дух — звитяга, воля, незалежність» з приватної колекції В. Венгера (м. 

Теребовля), перші Чернихівські науково-краєзнавчі читання з нагоди 80-річчя від 

дня народження Г. Чернихівського, науково-краєзнавчі читання «Правдивим 

словом люд будила…» до 130 річчя письменниці та громадської діячки Іванни 

Блажкевич, виставки живописних робіт Юрія Чумака, портретів роботи художниці 

Ірини Басалиги, виставки до 170-річчя перебування Тараса Шевченка на 

Тернопільщині, до Дня захисника Вітчизни і 74-ї річниці УПА та ін. заходи]. — 

С. 157. 
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94. Костюк, С. Музейна Маланка  [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 

20 січ. — С. 2. — (Що у вас?).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому  музеї організвували Різдвяне дійство «Століття 

святиться Різдвом!». 

 

95. Бобрівець, М. Мистецтвом проти страхіть війни [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 22 берез. — С. 1 : фот. кольор. — (Виставка).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї  відкрили виставку військової амуніції, засобів 

захисту, зброї, привезених із зони АТО та оздоблених митцями народного декоративно-

ужиткового мистецтва з усієї України.  

 

96. Завіша, Г. Мереживо долі Кобзаря... [Текст] / Г. Завіша // Свобода. — 2017. — 8 

берез. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки «Мереживо долі 

Кобзаря...». 
 

97. Зимненко, А. Запрошують на виставку і майстер-класи [Текст] / А. Зимненко // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 8. — (Анонс).  
В обласному краєзнавчому музеї відбудуться майстер-класи та виставка «Військово-польовий 

АРТ», які проводять обласний методичний центр народної творчості. 
 

98. Шот, М. Військово-польовий арт [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2017. — 

30 берез. — С. 16 : фот. — (Виставка).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї демонструють військові артефакти із зони 

АТО, розписані майстрами народного декоративно-вжиткового мистецтва.  
 

Тернопільський обласний художній музей 

99. Бурма, В. Палітра, сповнена сонця [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2017. 

— 15 лют. — С. 9 : фот. кольор. — (На крилах творчості).  
У Тернопільському обласному художньому музеї презентували виставку творчих робіт 

вихованців художньої студії «Соняшник», що понад тридцять років діє під керівництвом Сергія 

Бондара в Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Олександра Барвінського. 
 

100. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [в 

обласному художньому музеї  — виставки живопису і графіки Любові та 

Володимира Поворозників (Тернопіль), робіт членів Тернопільського осередку 

Національної спілки майстрів народного мистецтва України «Традиційне народне 

мистецтво Тернопільщини», книжково-документальна виставка «Пам’яті великого 

українця» (про Ігоря Ґерету), виставка живопису Віктора Фрідріха «Надія», 

книжково-ілюстративні виставки «Борис Дроботюк — 75», «Степан Нечай — 75», 

виставка «Мистецтво Криму» та ін. ]. — С. 157. 
 

101. Томчишин, Ю. В обласному художньому музеї вперше відбулася унікальна 

виставка студентських робіт [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2017. — 8—14 

лют. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура).  
Вихованці народної художньої студії образотворчого мистецтва «Соняшник» Чортківського 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені О. Барвінського презентували у Тернопільському 

обласному художньому музеї більше сотні картин та виробів декоративно-прикладного 

мистецтва. 



14 

 

 
Обласний етнографічно-меморіальний музей  
Володимира Гнатюка в с. Велесневі Монастириського району 

 

102. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у 

меморіальному музеї-садибі  В. Гнатюка в с. Велеснів Монастириського району — 

виставка до 85-річчя від дня народження уродженця Збаражщини, письменника 

Бориса Харчука]. — С. 159. 

 

103. Черемшинська, Р. Кобзар і академік [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 6. — (Наші славні земляки).  

В обласному етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка в с. Велесневі 

Монастириського району зберігається чимало документів, котрі ілюструють наукове 

зацікавлення В. Гнатюка творчістю Кобзаря та популяризації його імені. 

 

104. Черемшинська, Р. Письменниця, малярка, скульпторка [Текст] : до 115-річчя від 

дня народження / Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2017. — 3 берез. — С. 6.  
В обласному етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка в с. Велесневі 

Монастириського району розгорнуто ювілейну книжково-ілюстративну виставку «Оксана 

Лятуринська», за матеріалами якої проводяться тематичні екскурсії. 

 

Бережанський районний краєзнавчий музей 

 

105. Голян, О. На його полотнах те, що милує око [Текст] / О. Голян // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 8. — (Виставка).  
У Бережанському краєзнавчому музеї діє персональна виставка івано-франківського художника  

Миколи Качура. 

 

106. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у 

Бережанському краєзнавчому музеї відбулася IV Міжнародна наукова конференція 

«Бережанська гімназія: сторінки історії», приурочена до 100-річчя боїв на горі 

Лисоня та 160-річчя від дня народження І. Франка, виставка робіт І. Драгана (м. 

Теребовля) «Спогади про літо»].— С. 159. 

 

107. Проців, М. Тарас Шевченко: зворотний зв’язок [Текст] / М. Проців // Номер 

один. — 2017. — 15 берез. — С. 15 : фот. кольор.  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відкрито виставку «Тарас Шевченко: зворотний 

зв’язок». 

 

Інтерактивний музей бойових побратимів (м. Тернопіль) 

 

108. Мичко, С. Інтерактивна пам’ять [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 2017. 

— 27 — 28 січ. — С. 13 : фот. — (Патріотично).  
В Українському домі «Перемога» відкрили перший у Західній Україні інтерактивний Музей 

бойових побратимів. 
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109. Музей родом із війни [Текст] // Свобода. — 2017. — 1 лют. — С. 4. — (Завітайте).  
В Українському домі «Перемога» запрацював Інтерактивний музей бойових побратимів. 

 

110. Мурашка, З. У «Перемозі» — атмосфера війни [Текст] / З. Мурашка // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 22 лют. — С. 3 : фот. — (Музей АТО).  
У м. Тернополі в День соборності України відкрито перший в Україні інтерактивний музей 

бойових побратимів АТО. 

 

111. Шот, М. Повертайся живим! [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2017. — 18 

лют. — С. 6 : фот. — (Пам’ять).  
У м. Тернополі відкрили перший у країні інтерактивний музей бойових побратимів, 

організований самими учасниками АТО. 

 

112. Шот, М. Його «батьки» — «Кобра» та «Поляк» [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 3 берез. — С. 1 : фот. — (Є такий музей).  

 

 
Інші музеї  

 

113. Білик, Л. Зборівчани видали новий журнал [Текст] / Л. Білик // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 5. — (Щойно з друку).  
У видавництві «Терно-граф» побачило світ друге число історико-краєзнавчого та літературного 

часопису «Білий берег», підготовленого працівниками музею «Зборівська битва».  

 

114. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [13 

жовтня в Тернополі відзначили 20-ту річницю меморіально-історичного музею 

політичних в’язнів]. — С. 153. 

 

115. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у 

Борщівському обласному краєзнавчому музеї  виставка давньої народної сорочки 

Борщівщини]. — С. 159. 

 
116. Мадзій, І. «Люди свободи» у Борщеві [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2017. — 31 берез. — С. 3 : фот. — (Експозиції).  
У Борщівському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Люди свободи» .  

 

117. Миколин, Г. Краще хліба нічого не вигадаєш [Текст] / Г. Миколин // Голос 

України. — 2017. — 4 лют. — С. 10 : фот. — (Культура).  

У с. Гуштині Борщівського району на Тернопільщині створили музей хліба. 

 

118. Одинчук, А. «Білий Берег» — 2 [Текст] / А. Одинчук // Свобода. — 2017. — 3 

берез. — С. 4 : фот. — (Презентації).  
У м. Зборові презентовано другий випуск історико-краєзнавчого та літературного часопису 

«Білий Берег», упорядниками якого є львівський науковець Володимир Шевчук і директор 

місцевого музею «Зборівська битва» Богдан Макогін. 

 

Національний заповідник «Замки Тернопілля» 
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119. Дмитрук, Г. Він був голосом не лише мовчазної церкви [Текст] / Г. Дмитрук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 5. — (Пам’яті Патріарха).  
В органному залі Збаразького замку відбулася урочиста академія «Крізь терни до зірок», 

присвячена 125-й річниці від дня народження Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого. 

 

120. Золотнюк, А. Мистецький світ Ірини та Миколи Кафтанів [Текст] / А. Золотнюк 

// Вільне життя плюс. — 2017. — 3 берез. — С. 1 : фот. — (Виставка).  
У Збаразькому замку відкрили виставку подружжя тернопільських митців Ірини та Миколи 

Кафтанів «Наш світ». 

 
121. Золотнюк, А. Поповнили галерею замку [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 3 берез. — С. 2. — (Творчість молодих).  
Мистецький фонд Збаразького замку поповнився роботами учасників пленеру «Палітра 

збаразьких легенд». 

 

122. Кибалюк, М. Зігріли серця воїнів [Текст] / М. Кибалюк // Вільне життя плюс. — 

2017. — 24 лют. — С. 8 : фот. — (Пам’ятаємо).  
Працівники НЗ «Замки Тернопілля» спільно з Вишнівецькою об’єднаною громадою, 

працівниками місцевої книгозбірні провели конкурс  дитячого малюнка «Зігрій серце воїна». 

 

123. Мавдюк, М. «Листівки виготовляли навіть у друкарнях під землею» [Текст] / М. 

Мавдюк // Наш день. — 2017. — 8—14 лют. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура).  
У музейних фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля» зібрано унікальну колекцію 

поштівок УПА. 

 

124. Пастернак, Н. «Моя зоря — козацтво» [Текст] / Н. Пастернак // Культура і життя. 

— 2017. — 17 лют. — С. 8 : фот. кольор.  
У Збаразькому замку експонується виставка творчих робіт Володимира Лупійчука. 

 

Театри 

 
Тернопільський академічний обласний український  
драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 

 
125. Безпалько, М. 300 образів високого блондина [Текст] : [інтерв’ю] з актором 

Михайлом Безпальком / [спілкувалася] Ж. Попович // Номер один. — 2017. — 29 

берез. — С. 15 : фот. кольор.  

 

126. Гарасимів, З. Актора, який покалічив свого товариша, звільнили з театру 

[Текст] / З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 1 берез. — С. 6. — (Кримінал).  
На криваві події у Тернопільському обласному драматичному театрі, які трапились 14 лютого, 

відреагувала адміністрація закладу. 

 
127. Гарасимів, З. Тернопільських театралів протестують на... здібності [Текст] / З. 

Гарасимів // Номер один. — 2017. — 1 берез. — С. 15 : фот. кольор.  
Упродовж 2017 року творчі працівники Тернопільського обласного драматичного театру ім. Т. 

Шевченка проходитимуть атестацію. 
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128. Гонта, М. І нахлинули щемні спогади [Текст] / М. Гонта // Вільне життя плюс. — 

2017. — 10 берез. — С. 5 : фот. — (Незабутні).  
Спогади про актора й режисера Тернопільського академічного обласного українського 

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Павла Загребельного. 

 

129. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [17 — 25 

вересня в Тернополі тривав ХІV Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські 

театральні вечори. Дебют»]. — С. 147 : фот. 

 
130. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [26 

вересня у Шумську відкрили меморіальну дошку краянинові, художнику, 

скульпторові, сценографу Казимирові Сікорському (1935—2012) та провели  

традиційну «Зустріч друзів» митця у краєзнавчому музеї]. — С. 148—149 : фот. 
 

131. Дохват, М.  На «Віденському балу» зібрали 25 тисяч [Текст] / М. Дохват // RIA 

плюс. — 2017. — 8 лют. — С. 4 : фот. кольор. — (Благодійність).  
«Віденський бал — 2017» відбувся Тернопільському академічному обласному українському 

драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.   

 

132. Луків, Н. Життя — театр, але почуття повинні бути щирими. [Текст] / Н. Луків // 

Свобода. — 2017. — 8 лют. — С. 11 : фот. — (День закоханих).  
Про сім’ю Олександра Папуші, актора Тернопільського академічного обласного українського 

драматичного театрку ім. Т. Г. Шевченка. 

 
133. Мельничук, Б. Тернопіль завжди зустрічає її оплесками [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 13 січ. — С. 5 : фот. — (Театр).  
З нагоди 40-річчя творчої діяльності народної артистки України Людмили Приходько. 

 
134. Приходько, Л. Спасибі, газето! [Текст] / Л. Приходько // Вільне життя плюс. — 

2017. — 27 січ. — С. 8. — (Добре слово).  
Подяка народної артистки України, актриси Волинського обласного академічного музично-

драматичного театру ім. Т. Шевченка Людмили Приходько, яка 6 років працювала в 

Тернопільському театрі ім. Т. Шевченка. 

 

135. Романів, Д. Узяли під варту [Текст] / Д. Романів // Вільне життя плюс. — 2017. — 

17 берез. — С. 4. — (Час місцевий).  
Актора Тернопільського академічного драмтеатру ім. Т. Шевченка, котрий 14 лютого завдав 

тілесних ушкоджень ножем працівникові цього ж закладу культури, взято під варту. 

 

136. Садовська, Г. Ми всі на цій землі язичники? [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 24 берез. — С. 1 : фот. — (До Міжнародного дня театру).  
З нагоди міжнародного дня театру колектив Тернопільського академічного драматичного театру 

імені Т. Шевченка підготував виставу «Язичники» за п’єсою Ганни Яблонської.  

 

137. Садовська, Г. «Обидва — в польоті високім» [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 22 берез. — С. 9 : фот. кольор. — (Театральна прем’єра).  
Шевченківські дні в Тернопільському академічному обласному українському драматичному 
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театрі ім. Т. Г. Шевченка відзначили презентацією театрально-музичної композиції «Ти до мене, 

Україно, думами Шевченка гомониш». 

 

138. Собуцька, В. Він, Вона і Театр [Текст] / В. Собуцька // Наш день. — 2017. — 22—

28 берез. — С. 7 : фот. — (Особистості).  
Подружжя акторів Тернопільського обласного академічного драматичного театру ім. 

Т. Г. Шевченка В. Бурко та В. Самчук за свою багаторічну творчу діяльність зіграли десятки 

ролей на сцені театру. 

 
139. Собуцька, В. Він, Вона і Театр [Текст] / В. Собуцька // Соломія. — 2017. — січ.—

берез. — С. 3 : фот.  
Про акторів Тернопільського драматичного театру ім. Т. Шевченка В. Бурка та В. Самчук.  

 
140. «Театр повинен хвилювати...» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 

22 — 28 берез. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У Тернопільському академічному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка  відбулася прем’єра 

вистави «Язичники» у постановці народного артиста України Олега Мосійчук). 

 

141. Тернополянин претендує на Шевченківську премію [Текст] // Тернопіль 

вечірній. — 2017. — 8 лют. — С. 12 : фот. кольор. — (Арт).  
У номінації «Кіномистецтво» на найвищу державну премію претендує творча група фільму 

«Брати. Остання сповідь», в якому одну з головних ролей виконав головний режисер 

Тернопільського обласного академічного драматичного театру ім. Т. Шевченка, народний артист 

України Олег Мосійчук. 

 

142. Шот, М. На акторський шлях її благословила дружина Леся Курбаса [Текст] / М. 

Шот // Урядовий кур’єр. — 2017. — 5 січ. — С. 7 : фот. — (Культура).  
Про заслужену артистку України Віру Самчук. 

 

143. Шот, М. На тернопільській сцені розіграють сімейні сцени [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2017. — 25 берез. — С. 24 : фот. — (Вісті звідусіль).  
До міжнародного дня театру, колектив Тернопільського академічного драматичного театру імені 

Т. Шевченка підготував виставу «Язичники» за п’єсою Ганни Яблонської.       

 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 

 

144. Лісовий, В. «Якщо дітям не буде цікаво, то можна не дограти виставу...» [Текст] : 

[інтерв’ю] з Володимиром Лісовим / [спілкувався] Є. Цебрій // RIA плюс. — 2017. — 

29 берез. — С. 14 : фот. — (Персона).  

 

145. Шелеп, О. Шевченківські дні у театрі ляльок [Текст] / О. Шелеп // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 берез. — С. 8. — (У вінок на пошану Кобзареві).  
В академічному обласному театрі актора і ляльки відбувся показ героїко-патріотичної вистави 

«Тарасова казка». 

 
Інші театри 

 

146. Біла, Х.-М. Різдвяна радість від «Писанки» [Текст] / Х.-М. Біла // Наш день. — 

2017. — 25 — 31 січ. — С. 5 : фот. — (Світлиця).  
Дитячий театральний колектив «Писанка» із села Мовчанівки Підволочиського району 

представив мистецьке вертепне дійство «Бог Предвічний народився». 
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147. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [6 

листопадав Копичинецькому Центрі культури і дозвілля відбулася прем’єра комедії 

Марії Баліцької та Богдана Мельничука «Парубок і спокусниці»  у постановці 

Тернопільського народного драматичного театру-студії «Сузір’я»]. — С. 155. 

 
148. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [20 

листопада відбулася прем’єра вистави «Перерваний політ» за п’єсою Лілії Костишин 

і Богдана Мельничука у постановці Львівського академічного обласного музично-

драматичного театру імені Юрія Дрогобича ]. — С. 156: фот. 

 
149. Мурашка, З. Козівські актори тішили Тернопільську малечу [Текст] / З. 

Мурашка // Вільне життя плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 3 : фот. — (У ляльковому 

театрі).  

Актори зразкового аматорського театру «Дивосвіт» Козівського районного будинку 

культури на сцені обласного лялькового театру показали виставу «Козуня-дерезуня» в 

рамках тижня аматорського театрального мистецтва, приуроченого 130-річчю від дня 

народження Леся Курбаса. 

 
150. Островська, Л. У Тернополі трубив Трубіж [Текст] / Л. Островська // Свобода. — 

2017. — 10 берез. — С. 4 : фот. — (На завершення номера).  
У театрі актора і ляльки відбувся прем'єрний показ моновистави актора і режисера Миколи 

Булата за поемою Бориса Олійника «Трубить Трубіж» – «Гетьмане, веди!». 

 
151. Сливка, П. Що відбувається в нашому театральному королівстві? [Текст] / П. 

Сливка // Вільне життя плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 3. — (Резонанс).  
Критичний відгук на поетичну виставу «Гетьмане, веди!» тернопільського актора М. Булата. 

 

152. Чубата, Д. Щедрий світ від «Дивосвіту» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 20 січ. — С. 8. — (Враження).  
Колективний член Тернопільського міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіти» 

імені Тараса Шевченка, народний художній театр «Дивосвіт» Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

запросив тернополян на благодійну вертепну виставу «Таїна Різдвяної ночі». 

 

Філармонія, концерти 

Тернопільська обласна філармонія 

 
153. Бондарук, Н. Класика, що промовляє до нашого серця [Текст] / Н. Бондарук // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 126—132 : фот. — (Музика).  

77-й мистецький сезон відкрився в Тернопільській обласній філармонії. 

 

154. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [1 жовтня 
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до Міжнародного дня музики в Тернополі провели «Ніч у філармонії»]. — С. 151 ; [в 

обласній філармонії  — відбулися концерт симфонічного оркестру «Modern classic», 

спільний концерт академічного ансамблю народної музики «Візерунок» та 

ансамблю народної музики «Плай» (м. Чернівці), вечір романсу «Струни серця», 

концерт академічного ансамблю пісні й танцю «Козаки Поділля» (м. 

Хмельницький), концерт «Люблю тебе, моя Україно»]. — С. 158. 

 

155. Калачик, Ю. Бандура та баян — кавери для тернополян! [Текст] / Ю. Калачик // 

Нова Тернопільська газета. — 2017. — 29 берез.—4 квіт. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У Тернопільській обласній філармонії вперше виступить гурт B&B Project. 

 

156. Мурашка, З. У пошуках різдвяного дива [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 11 січ. — С. 16 : фот. кольор. — (Новорічні свята).  
На сцені обласної філармонії школярі Тернопільської спеціалізованої школи I-III ст. № 5 

представили мюзикл «Christmas Miracle» («Різдвяне диво»).  

 
157. Процик, Н. «Вечори на хуторі біля Диканьки» презентувала «Надзбручанка» 

[Текст] / Н. Процик // Свобода. — 2017. — 22 лют. — С. 12.  
У Козлівському селищному будинку культури Козівського району відбувся концерт ансамблю 

Тернопільської обласної філармонії «Надзбручанка». 

 

158. Радуйся, земле, коляда йде! [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 20 січ. — 

С. 8. — (Враження).  

Різдвяну програму «Веселая нам новина» представив тернополянам камерний хор 

Тернопільської обласної філармонії. 

 

159. Смоляк, О. Змагалися хорові диригенти [Текст] / О. Смоляк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 3 берез. — С. 8 : фот. — (Конкурси).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся IV Регіональний конкурс хорових диригентів за 

участі студентів диригентсько-хорових відділів музичних навчальних закладів I-II рівнів 

акредитації з Дрогобича, Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Ужгорода. 

 
160. Смоляк, О. На турнікетах IV Регіонального конкурсу хорових диригентів у 

Тернополі [Текст] / О. Смоляк // Соломія. — 2017. — січ.—берез. — С. 1 : фот.  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся IV Регіональний конкурс хорових диригентів, в 

якому взяли участь 19 студентів диригентсько-хорових відділів музичних навчальних закладів I-II 

рівнів акредитації з Дрогобича, Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Ужгорода. 

 

Клубні заклади 

 
Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 

 
161. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у Палаці 

культури «Березіль» ім. Леся Курбаса  (м. Тернопіль) — конкурсна програма 

хореографічного фестивалю «Галицькі фрески, гала-концерт фестів «Кришталевий 

жайвір» і «Галицькі фрески»]. — С. 158. 
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162. Жайворонко, А. Різдво у серці [Текст] / А. Жайворонко // Вільне життя плюс. — 

2017. — 27 січ. — С. 4. — (Фестиваль).  
Фестиваль «Різдво у серці» відбувся в палаці культури «Березіль» . 

 

Український дім «Перемога» 

 

163. Вандзеляк, Г. До 70-річчя — 70 картин [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2017. 

— 17 лют. — С. 4 : фот. — (На завершення номера).  
В Українському домі «Перемога»  відкрили виставку творчих робіт «Душі моєї акварелі» 

Михайла Нетриб’яка з нагоди 70-річчя від дня народження митця. 

 

164. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [7 жовтня 

у Народному Домі «Перемога» відбулася презентація книжки Лесі Романчук-

Коковської «Благословен, хто йде»]. — С. 151 : фот. 

 
165. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [8 жовтня 

в Українському домі «Перемога» урочисто відзначили третю річницю від часу 

знаснування Тернопільського козацько-десантного екологічного осередку ім. 

Дмитра Вишневецького, який очолює генерал-хорунжий Волоимир Мосейко]. — С. 

152 : фот. ; [в Українському домі «Перемога» (м. Тернопіль) — вечір пам’яті героїв 

Іловайська з репрезентацією «Іловайського щоденника» Романа Зіненка; 

репрезентація альбому тернопільської співачки Зоряни Вовк (авторка пісенних 

текстів Леся Любарська); конкурсна програма Міжнародного фестивалю 

«Кришталевий жайвір»; концертна програма «Золоте сузір’я України» Галицького 

камерного оркестру під орудою В. Феленчак, урочистості з нагоди 144-річчя від дня 

народження Б. Лепкого та композитора, літератора В. Подуфалого]. — С. 158. 

 

166. Золотнюк, А. Не ялинкою єдиною... [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 11 січ. — С. 7 : фот. кольор. — (А ви вже бачили?).  
В Українському домі «Перемога» діє виставка дідухів «Дідух — різдвяний дух».  

 

167. Мурашка, З. Вечір спогадів і сподівань [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 2 : фот. — (Нашим героям).  
В Українському домі «Перемога» вшанували воїнів АТО та Героїв Небесної сотні. 

 

168. Пшоняк, І. «Дідух — різдвяний дух» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 

2017. — 6 січ. — С. 11 : фот. кольор. — (Події).  

В Українському домі «Перемога» відкрилася виставка різдвяних дідухів під назвою 

«Дідух — різдвяний дух». 

 
169. Пшоняк, І. Михайло Нетриб’як представив персональну виставку картин 

[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2017. — 27 лют.—1 берез. — С. 6 : фот.  
В Українському домі «Перемога» відкрилася виставка живопису Михайла Нетриб’яка. 
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170. Шот, М. І дідухи, і «світильники-павуки» [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 20 січ. — С. 5 : фот. — (Відлуння Різдва).  
В Українському домі «Перемога»  діє виставка «Дідух — різдвяний дух». 

 

171. Яворів, Л. Дідух навертає Різдвяний дух [Текст] / Л. Яворів // Урядовий кур’єр. 

— 2017. — 6 січ. — С. 16 : фот. кольор. — (Атрибути).  
25-ту виставку народних символів та оберегів зимових свят відкрили в м. Тернополі. 

 

Інші клубні заклади 

 

172. Бачинський, Я. Молодіє талантами Озерна [Текст] / Я. Бачинський // Свобода. — 

2017. — 17 берез. — С. 4 : фот. — (Сільська культура).  
В Озернянському будинку культури Зборівського району відбувся прем’єрний показ музичної 

комедії «Молодість по-українськи» у постановці Надії Бобко. 

 

173. Бачинський, Я. Прем’єра в Озерній [Текст] / Я. Бачинський // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 2. — (Сільська культура).  
В Озернянському будинку культури Зборівського району відбулася прем’єра музичної комедії 

«Молодість по-українськи» (режисер-постановник, автора п’єси — Н. Бобко). 

 
174. Вандзеляк, Г. Духовно об’єднав покоління [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2017. — 24 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У Ковалівському сільському будинку культури Монастириського району відзначили 203-ліття від 

дня народження Тараса Шевченка. 

 

175. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [13 

листопада в Копичинецькому Центрі культури і дозвілля Ірина та Мар’яна Савки 

презентували збірку новел «Шипшинове намисто»  та збірку поезій «Листи з Литви / 

Листи зі Львова»]. — С. 156 : фот. 

 
176. Музика, В. «Усім селом до Європи» в новому палаці [Текст] / В. Музика // 

Свобода. — 2017. — 8 берез. — С. 5 : фот. — (Децентралізація).  
У смт Козлові Козівського району відкрили відреставрований будинок культури. 

 

177. Пшоняк, І. «Помолися за мене, рідненька...»  [Текст] / І. Пшоняк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 1 берез. — С. 16 : фот. кольор. — (Вшанування).  
У будинку культури с. Звиняч Чортківського району вшанували Героїв Небесної Сотні та 

Революції Гідності. 

 
178. Юрса, Г. Найстаріший театр — у Смиківцях [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 5 : фот. — (Обрії культури).  
У клубі с. Смиківці Тернопільського району відбулася вистава «Я поведу вас у світле майбутнє» у 

постановці Смиковецького самодіяльного аматорського театру. 

 

179. Татарський, С. Борщів’яни зачарували глядачів [Текст] / С. Татарський  // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 3 : фот. — (Світ театру).  
На сцені Борщівського районного будинку культури актори місцевого народного аматорського 

театру презентували виставу «В неділю рано зілля копала» за повістю О. Кобилянської. 
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Кіно 

 
180. Аверкієв, В. У Теребовлі показали унікальний фільм про вишиванку в долі 

українця [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2017. — 11 січ. — С. 12 : фот. — 

(Думки вголос).  
Дружина відомого громадсько-політичного діяча Івана Гавдиди — Наталія у м. Теребовлі 

представила документальний фільм «Спадок нації».   

 

181. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [2 - 12 

листопада в тернопільському Палаці кіно тривав Перший всеукраїнський форум 

«Кіно-Хвиля»]. — С. 155 : фот. 

 

182. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у галереї 

«Бункермуз» — кіноперегляди фільмів «1920. Варшавська битва», «Схід - Захід», 

«Аляска, сер!» та ін.]. — С. 158. 

 

183. Заморська, Л. Як стаття з газети стала фільмом [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2017. — 22 берез. — С. 19 : фот. — (Прем’єра).  
Прем’єрний показ короткометражного фільму «Старий і мімоза» відбувся у тернопільському 

«Палаці Кіно» в рамках акції «КіноСереда».  

 

184. Зліплю собі... мультик! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 1—7 

лют. — С. 7 : фот. — (Kultura).  

У тернопільському «Палаці кіно» відбувся майстер-клас зі створення пластилінових 

мультиків, який провів Андрій Малюхович з Києва. 

 

185. Кіно і Сила! І літературний туризм по-тернопільськи [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 15—21 берез. — С. 6. — (Kultura).  
У Тернопільській міській центральній бібліотеці для дітей і книгарні «Є» відбулися презентації 

документального фільму письменника Олександра Гавроша (м. Ужгород) «У пошуках Івана 

Сили».  

 

186. Садовська, Г. Говорили про Крути, а дивились про Естонію [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2017. — 27 січ. — С. 3. — (Історичні паралелі).  
У галереї «Бункермуз» відбувся показ естонської кінострічки «Імена на граніті». 

 

187. Садовська, Г. Знову весна і розквітла мімоза [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 5 : фот. — (КіноСереда).  
У «КіноСереді» Тернопільського кінопалацу демонстрували український короткометражний 

фільм «Старий і мімоза». 
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Навчальні заклади 

 

Тернопільське обласне державне  
музичне училище  ім. Соломії Крушельницької 

 

188. Бобрівець, М. Глядачам — багатство рідної мови [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 8. — (Дійство).  

З нагоди Міжнародного дня мови в Тернопільському обласному державному музичному 

училищі ім. С. Крушельницької відбувся літературно-музичний вечір «О мово! Душа 

голосна України!». 

 

189. Бобрівець, М. Композиторка, скрипалька, поетеса [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 17 лют. — С. 6 : фот. — (Проба пера).  
Про талановиту студентку відділу «Оркестрові струнні інструменти» Тернопільського музичного 

училища ім. С. Крушельницької. В. Грицак. 

 

190. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [21 

листопада зустріччю з Богданом Мельничуком розпочав роботу новостворений під 

орудою Богдана Маюка і Марії Чорненької в Тернопільському музичному училищі 

ім. С. Крушульницької клуб творчої молоді «Літературний камертон» ]. — С. 156. 
 

191. Лисак, О. Форум піаністів [Текст] / О. Лисак // Соломія. — 2017. — № 1 (січ. — 

берез.). — С. 2 : фот.  
Студентки  Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької  Софія Чекановська та 

Антоніна Ференц брали участь у Міжнародному форумі піаністів «Бещади без кордонів».  

 

Теребовлянське вище училище культури 

 

192. Бедзір, В. Почули с-те, браття, як боролось Закарпаття [Текст] : стрілецькі пісні 

лунали в Хусті напередодні чергової річниці вирішального бою за Карпатську 

Україну / В. Бедзір // Урядовий кур’єр. — 2017. — 16 берез. — С. 16.  
Народний аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль «Намисто» (гран-прі), народний 

аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Октава» (диплом І ст.), вокальні ансамблі «Муза» 

(диплом І ст.) та «Обертон»  Теребовлянського вищого училища культури взяли участь у 

фестивалі-конкурсі стрілецької пісні «Красне поле» (м. Хуст Закарпатська обл.). 

 

193. Бурма, В. Доля одна в нас, одна Україна [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 27 січ. — С. 1 : фот. — (На крилах творчості).  

З нагоди Дня Соборності України відбувся творчий звіт художніх колективів  

Теребовлянського вищого училища культури.  

 

194. Кутна, С. Два перших місця і Гран-прі [Текст] / С. Кутна // Вільне життя плюс. — 

2017. — 24 берез. — С. 8 : фот. — (Знай наших!).  
Творчі колективи Теребовлянського вищого училища культури: народний аматорський 

фольклорно-етнографічний ансамбль «Намисто», народний аматорський чоловічий вокальний 

ансамбль «Октава», вокальні ансамблі «Муза» та «Обертон» взяли участь у фестивалі-конкурсі 

стрілецької пісні «Красне поле» (м. Хуст Закарпатська обл.). 
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Тернопільська обласна експериментальна  
комплексна школа мистецтв ім. І. Ґерети 

 

195. Василів, Т. Українські вечорниці у Тернопільській школі мистецтв [Текст] / Т. 

Василів // Свобода. — 2017. — 10 берез. — С. 4 : фот. — (На завершення номера).  
«Українські вечорниці» презентували учні Тернопільської обласної експериментальної 

комплексної школи мистецтв ім. Ігоря Ґерети. 

 
196. Гарасимів, З. Мистецькій школі шукають нове приміщення [Текст] / З. 

Гарасимів // Номер один. — 2017. — 29 берез. — С. 10 : фот. — (Маємо клопіт).  
Тернопільській обласній експериментальній комплексній школі мистецтв ім. Ігоря Ґерети 

шукають нове приміщення. 

 

197. Ленько, І. Жінка, що вміє лікувати тіло і душу [Текст] / І. Ленько // Свобода. — 

2017. — 24 берез. — С. 4. — (Неопалима купина).  

У Тернопільській обласній експериментальній комплексній школі мистецтв ім. Ігоря 

Ґерети відбулася зустріч з лікарем, поетом, громадською діячкою Дарією Чубатою. 

 
198. Ленько, І. Спочатку лікувала тіло, а згодом — і душу [Текст] / І. Ленько // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 8 : фот. — (Зустріч).  
У Тернопільській обласній експериментальній комплексній школі мистецтв ім. Ігоря Ґерети 

провели творчу зустріч з лікарем, поетом, громадською діячкою Дарією Чубатою. 

 

199. Чубата, Д. Бентежний світ дитячими очима [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 1 : фот. — (Шкільний вернісаж).  

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї організована виставка творчих робіт 

викладачів та вихованців Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв 

ім. І. Ґерети. 

 

*** 

 

200. Ленько, І. «Соловейко з одним крилом» [Текст] / І. Ленько // Свобода. — 2017. — 

29 берез. — С. 9 : фот. — (Адаптація дитини).  
Учень Тернопільської школи мистецтв імені І. Ґерети Лесь Венгринович, його рідні, друзі та 

волонтери створили повчальний мультик «Соловейко з одним крилом».     

 

201. Ленько, І. Школяр з Тернополя, який бачить лише на 10%, створив фільми про 

дітей з особливими потребами [Текст] / І. Ленько // Номер один. — 2017. — 22 берез. 

— С. 15 : фот. кольор.  

 

202. Лепко, Л. Вечорниці в школі мистецтв [Текст] / Л. Лепко // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 3 берез. — С. 8 : фот. — (Наші традиції).  
«Українські вечорниці» презентували в Тернопільській обласній експериментальній комплексній 

школі мистецтв ім. Ігоря Ґерети. 

 

203. Лепко, Л. У храмі мистецтва зазвучала нотка надії [Текст] / Л. Лепко // Свобода. 

— 2017. — 10 берез. — С. 4 : фот. — (На завершення номера).  
Виставку художніх робіт учнів образотворчого відділення Тернопільської обласної 

експериментальної комплексної школи мистецтв ім. І. Ґерети презентували в Тернопільському 

обласному краєзнавчому музеї. 
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204. Осадчук, Л. «Соловейко з одним крилом» [Текст] / Л. Осадчук // День. — 2017. — 

22 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (Проект).  
Учень 6-го класу Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв імені І. Ґерети 

Лесик Венгринович, його рідні, друзі та волонтери створили повчальний мультик «Соловейко з 

одним крилом». 

 

Інші початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 

 

205. Біла, Х.-М. З колядою та вертепом... [Текст] / Х.-М. Біла // Свобода. — 2017. — 13 

січ. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Вертепне дійство «Бог Предвічний народився» преставив дитячий колектив «Писанка» з  

Підволочиського району. 

 

206. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у 

Скалаті Підволочиського району з ініціативи голови профкому, викладача музичної 

школи Ярослава Волошина відкрили пам’ятну дошку викладачеві, кларнетисту, 

політичному в’язневі Мефодієві Чубатому]. — С. 157. 

 

207. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у 

Тернопільській музичній школі № 2 ім. М. Вербицького відкрили меморіальну 

дошку (скульптор – Р. Вільгушинський) композитору Михайлові Вербицькому]. — 

С. 159. 

 

208. Дяков, В. Змагалися юні художники [Текст] / В. Дяков // Вільне життя плюс. — 

2017. — 3 берез. — С. 3. — (Конкурс).  
Мистецький конкурс «На крилах надії», присвячений пам’яті  наймолодшого Героя Небесної 

Сотні Назарія Войтовича, втретє провели у школі с. Травневого Збаразького району, що носить 

його ім’я. 

 

209. Ілинич, О. «Сумна мелодія» Кременецької школи мистецтв [Текст] / О. Ілинич // 

Номер один. — 2017. — 29 берез. — С. 10 : фот. — (Маємо клопіт).  
Приміщення Кременецької школи мистецтв імені М. Вериківського потребує капітального 

ремонту.   

 
210. Коломійчук, М. Згуртували «Різдвяні зустрічі» [Текст] / М. Коломійчук // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 13 січ. — С. 2 : фот. — (Фотофакт).  
У Лановецькій дитячій музичній школі відбувся творчий вечір вихованців викладача Емми 

Лойко.   

 

211. Костишин, Л. «Зоринка» — це Різдво у серці [Текст] / Л. Костишин // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 20 січ. — С. 1 : фот. — (Коляда).  
Упродовж Різдвяних свят учасники дитячого хорового колективу «Зоринка» колядували в оселях 

тернополян. 
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212. Помазанова, В. Пам’яті улюбленої вчительки [Текст] / В. Помазанова // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 31 берез. —  С. 8. — (Добре слово).  
У концертній залі Тернопільської дитячої музичної школи №1 ім. Василя Барвінського відбувся 

концерт пам'яті викладачки цього закладу Марти Семчишин. 

 

213. Романська, Г. Як працювати з юними митцями [Текст] / Г. Романська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 8. — (Конференції).  
На базі Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука відбулася методична конференція для 

викладачів образотворчого мистецтва початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів Тернопілля. 

 

214. Співак, І. Гран-прі в руках Борщівців [Текст] / І. Співак // Вільне життя плюс. — 

2017. — 31 берез. — С. 8 : фот. — (Знай наших!).  
Дитячий хореографічний колектив «Дивограй» Борщівської школи мистецтв під керівництвом 

Галини Чорній виборов Гран-прі Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв Star dream у 

номінації «Хореографічне мистецтво».   

 

215. Чагарин, М. І майстер-класи, і віртуозна гра [Текст] / М. Чагарин // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 31 берез. — С. 8. — (Що у вас?).  
На базі Тернопільської музичної школи № 1 ім. Василя Барвінського відбулася методична 

конференція викладачів народних відділів початкових спеціалізованих навчальних закладів 

області по класу баяна, акордеона та гітари. 

 

216. Ященко, В. Картини п’ятикласниці Діани Дроздовської викликали захоплення 

Івана Марчука [Текст] / В. Ященко // Наш день. — 2017. — 1 — 7 берез. — С. 8 : фот. 

кольор. — (Унікальні діти).  

 

Виставки, пленери 

 

217. Маслій, М. Про скарби Дмитра Гнатюка [Текст] / М. Маслій // День. — 2017. — 

24 — 25 берез. — С. 17 : іл. — (Культура).  
У Тернопільській картинній галереї зберігаються  9 полотен українського живопису кінця XIX- 

початку XX століть з приватної колекції народного артиста Дмитра Гнатюка. 

 
218. Миколин, Г. Артилеристи показали педагогам виставку та фільм [Текст] / Г. 

Миколин // Голос України. — 2017. — 15 берез. — С. 5.  
Військовослужбовці окремої артилерійської бригади, що дислокується у Тернополі, у ТНПУ 

імені В. Гнатюка презентували виставку художніх картин, які раніше подорожували зоною АТО.    

 

219. Чорнобай, В. Творець простору і часу [Текст] : [інтерв’ю] з художником 

Володимиром Чорнобаєм  / [записала] Л. Білик // Культура і життя. — 2017. — С. 12 

: фот. кольор. — (Мистецтво).  

У художньому музеї м. Луцька відкрито виставку творчих робіт тернопільського 

художника Володимира Чорнобая. 

 
Мистецька галерея «Бункермуз»  

 

220. Галатюк, Б. Щастя не оминеш і в Тернополі [Текст] / Б. Галатюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 6. — (А що у вас?).  
В арт-галереї «Бункермуз» представили мистецький проект «Розділові: Щастя не оминеш» агенції 

«АртПоле». 
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221. Золотнюк, А. Яке воно, Боже Милосердя? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 13 січ. — С. 8 : фот. — (Експозиція).  

У тернопільській галереї «Бункермуз» відкрили виставку сучасного сакрального 

мистецтва «Боже Милосердя». 

 

222. Золотнюк, А. Яке воно, Боже милосердя? [Текст] / А. Золотнюк // Домашня 

газета. — 2017. — 12 січ. — С. 8 : фот. — (Наше дозвілля).  
У мистецькій галереї «Бункермуз» діє виставка сучасного сакрального мистецтва «Боже 

Милосердя». 

 

223. Сагаль, О. Львівські музи тернопільського «Бункермузу» [Текст] / О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. — 2017. — 8—14 берез. — С. 7 : фот.  
У галереї «Бункермуз» відкрилася виставка творчих робіт львівського художника Сергія Гая. 

 

Етногалерея «Спадок» 

 

224. Автентика у «Спадок» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 18—24 

січ. — С. 5 : фот. — (Kultura).  
У м. Тернополі відкрили першу приватну етногалерею «Спадок». 

 

225. Мичко, С. Успадкована містом [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 2017. — 4 

січ. — С. 3 : фот. — (Культпростір).  
У м. Тернополі відкрили етногалерея. 

 

226. Пшоняк, І. У Тернополі відкрили етногалерею «Спадок» [Текст] / І. Пшоняк // 

Тернопіль вечірній. — 2017. — 25 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (Наше місто).  

Під час новорічно-різдвяних свят у м. Тернополі меценати, тернопільські підприємці  

Тарас та Ірина Демкури презентували приватну етногалерею «Спадок». 

 

227. Цебрій, Є. Родина бізнесмена показала колекцію автентики [Текст] / Є. Цебрій // 

RIA плюс. — 2017. — 11 січ. — С. 14 : фот. — (Life).  
У торговому центрі «Атріум» м. Тернополя відкрилася приватна етногалерея «Спадок» Ірини й 

Тараса Демкур. 

 

228. Шот, М. Ще одна точка тяжіння для краян і туристів [Текст] / М. Шот // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 11 січ. — С. 5 : фот. кольор. — (Наші береги).  
Ірина й Тарас Демкури відкрили першу в області, другу в країні етногалерею, яку назвали 

«Спадок». 

 

Всеукраїнський іконописний пленер «Вікно у Небо» 

 

229. Аверкієв, В. Відомі художники писали ікони для церкви і... воїнів АТО [Текст] / 

В. Аверкієв // Номер один. — 2017. — 8 лют. — С. 7 : фот. — (Суспільство).  
З 22 січня по 5 лютого в Марійському духовному центрі, що у Зарваниці, проходив II-й 

Всеукраїнський іконописний пленер «Вікно у Небо». 

 

230. Іконописний пленер у Зарваниці [Текст] // Свобода. — 2017. — 25 січ. — С. 12. — 

(На завершення номера).  
ІІ Всеукраїнський іконописний пленер «Вікно у Небо. Зарваниця — 2017» відкрився на 

Теребовлянщині. 
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231. Шот, М. Ікони під небом Зарваниці [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2017. 

— 17 лют. — С. 16 : фот. — (Сакральне).  
У с. Зарваниці Теребовлянського району завершився ІІ Всеукраїнський іконописний пленер 

«Вікно у Небо». 

 

232. Шот, М. Пишуть ікони під небом Зарваниці [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 3 лют. — С. 8 : фот. — (Всеукраїнський пленер).  
У с. Зарваниці Теребовлянського району відбувся Всеукраїнський іконописний пленер «Вікно у 

Небо». 

 

Інші виставки, пленери 

 
233. «Видатні постаті Тернопілля» [Текст] // Свобода. — 2017. — 25 січ. — С. 12. — 

(Виставка філателії).  
У Тернопільському відділенні зв’язку № 8 відкрито філателістичну виставку Любомира Горошка 

про відомих особистостей, які народилися, проживали, працювали і тимчасово перебували на 

Тернопіллі. 

 

234. Сагаль, О. «Картини з війни» — у Чорткові [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 1—7 лют. — С. 7 : фот. — (Kultura).  

У Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Олександра Барвінського 

презентували виставку творчих робіт художниці, учасниці АТО Світлани Луців. 

 

 
Державний архів Тернопільської області 

 

235. Вандзеляк, Г. «Тут запеклася кров мого народу» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 17 берез. — С. 1 : фот.  
З нагоди Дня українського добровольця представники Державного архіву Тернопільської області 

та добровольчих батальйонів  відкрили у фойє Тернопільської облдержадміністрації та обласної 

ради виставку «Тут запеклася кров мого народу» та організували презентацію фотографій з зони 

АТО. 

 

236. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [20 

вересня  — у Державному архіві Тернопільської області  відкрито виставку «Він 

жив. Він буде жити!», приурочену  50-річчю від дня народження громадсько-

політичного діяча, публіциста Івана Гавдини]. — С. 148. 
 

237. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у 

Державному архіві Тернопільської області  — виставки до 130-річчя від дня 

народження І. Блажкевич, до Дня захисника Вітчизни та ін.; спільно з історичним 

факультетом ТНПУ ім. В. Гнатюка та управлівнням внутрішньої політики, 

національностей і релігії ОДА проведено «круглий стіл» до 40-річчя від часу 

створення Української гельсінської групи]. — С. 156. 
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238. Маркевич, Т. Княгиня української духовності [Текст] / Т. Маркевич // Свобода. 

— 2017. — 10 берез. — С. 4. — (На завершення номера).  
До 115-ї річниці від дня народження письменниці, перекладача, скульптора, художниці, 

писанкарки, громадської діячки Оксани Лятуринської у державному архіві Тернопільської 

області діє виставка «Княгиня української духовності». 

 

239. Мурашка, З. Героям-добровольцям присвячується [Текст] / З. Мурашка // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 1 : фот. — (Виставка).  
З нагоди відзначення Дня українського добровольця в Тернополі відкрили виставку тематичних 

фотографій «Тут запеклася кров мого народу», організаторами якої є Державний архів 

Тернопільської області спільно з облдержадміністрацією та добровольчими батальйонами. 

 
Фестивалі, конкурси, масові свята 

 
 
Обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору 
«Нова радість стала» 

 

240. Вертепні дійства  і щедрівок передзвін [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 

18 січ. — С. 1 : фот. кольор. — (Бо прийдуть до тебе три празники в гості).  
Про обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала».  

 

241. Дохват, М. Як у Тернополі колядували та маланкували [Текст] / М. Дохват // RIA 

плюс. — 2017. — 18 січ. — С. 4 : фот. кольор. — (Свята).  
Обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала» відбулося в м. 

Тернополі. 

 

242. Перун, В. Колядували хори біля шопки [Текст] / В. Перун // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 25 січ. — С. 5 : фот. кольор. — (Фестивалі).  
Фестиваль-конкурс «Возвеселімся всі разом нині» відбувся в м. Тернополі. 

 

243. Пшоняк, І. Свято Різдвяної коляди [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 

2017. — 8 лют. — С. 12 : фот. кольор. — (Арт).  
Депутати Тернопільської міської ради від партії «Громадянська позиція» Андрій Газилишин та 

Любомир Балук разом з творчим колективом ансамблю «Пшеничне перевесло» завітали з 

Різдвяною колядою у Тернопільський геріатричний пансіонат у Петриках. 

 

244. Синенька, Б. «Засіяла в небі ясная зірниця»  [Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 

2017. — 20 січ. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала» відбулося на 

Театральному майдані м. Тернополя. 

 

245. Шот, М. З українцями колядували навіть таджики [Текст] / М. Шот // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 13 січ. — С. 3 : фот. — («Нова радість – 2017»).  
Гурт «Пшеничне перевесло», художні колективи з тернопільських мікрорайонів Кутківці,  

Пронятин підтримали Всеукраїнський флешмоб «Нова радість — 2017». 

 
246. Шот, М. З українцями колядували таджики [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. 

— 2017. — 13 січ. — С. 16. — (Вісті звідусіль).  
Гурт «Пшеничне перевесло», художні колективи з Кутківців, Пронятина та тернополяни 

підтримали Всеукраїнський флешмоб «Нова радість — 2017».  
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247. Юрса, Г. Щоб не зникла коляда [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 2017. 

— 20 січ. — С. 3 : фот. — (Традиції).  

У Тернопільському районному будинку культури відбувся конкурс аматорських 

колективів  «Нова радість стала». 

 

Зимове фольклорне свято  у селах Устя та Горошовій 
Борщівського району   

 
248. Овчарук, В.  Віктор Овчарук: «Обласна рада виконала обіцяне!» [Текст] / 

В. Овчарук // Номер один. — 2017. — 18 січ. — С. 7 : фот. — (Суспільство).  
Голова Тернопільської обласної ради побував на святі Горошівської Маланки. 

 

249. «Замаланили» на повну! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 18—24 

січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Panorama).  
Свято Маланки відбулося в селах Устя та Горошова Борщівсього району. 

 

250. Луків, Н. Як на Тернопільщині Маланку водили [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 

2017. — 18 січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Про важливе).  
Свято Маланки відбулося в селах Устя та Горошова Борщівського району. 

 

Музичний конкурс Koza Music Battle 

 

251. Гурти з усієї України змагатимуться на Koza Music Battle у Тернополі [Текст] // 

RIA плюс. — 2017. — 22 берез. — С. 6 : фот. — (Конкурс).  
Переможці битви музичних гуртів виступлять на музичному фестивалі «Файне місто», отримають 

грошовий приз і запишуть пісні на студії звукозапису. 

 

252. Koza Music Battle у Тернополі відбувається щочетверга [Текст] // RIA плюс. — 

2017. — 8 берез. — С. 19 : фот. — (Музичний конкурс).  
Містичний, інді-рок і навіть psychobilly презентують у м. Тернополі молоді колективи зі всієї 

України під час музичного конкурсу Koza Music Battle. 

 

253. У Koza Music Battle змагатимуться 35 гуртів [Текст] // RIA плюс. — 2017. — 1 

берез. — С. 3 : фот. — (Музика).  
П’ятий сезон найбільшого у Західній Україні конкурсу музичних гуртів «Koza Music Battle» 

відбудеться у м. Тернополі. 

 
Інші фестивалі, конкурси, масові свята 

 

254. Вандзеляк, Г. Новий туристичний сезон розпочнеться з Бережан [Текст] / Г. 

Вандзеляк // Свобода. — 2017. — 29 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (Тралі - валі 

фестивалі).  
У м. Бережанах відбудеться мультикультурний молодіжний мистецький фестиваль «Ференц-

фест», присвячений Ференцу Ракоці ІІ.  

 

255. Відзначили переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста» 

[Текст] // Тернопіль вечірній. — 2017. — 25 січ. — С. 1, 6 : фот. кольор. — (Традиції і 

святкування).  
У м. Тернополі відбувся парад вертепів та нагородження переможців новорічно-різдвяних 

конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста». 
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256. Віконська, І. Запрошують творців відеопоезії [Текст] / І. Віконська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 6.  
У м. Тернополі відбудеться Перший конкурс відеопоезії «МонОкль», що є мистецьким 

трампліном для молодих українських авторів та режисерів віком від 15 до 35 років.  

 

257. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [2 — 3 

вересня у Бережанах і на горі Лисоня відзначили 100-річчя від час убоїв Легіону 

УСС та відкриття Меморіального комплексу Українським Січовим Стрільцям]. — 

С. 146. 

 

258. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [18 

вересня  у Микулинцях відзначили 920-річчя цього міста на Теребовлянщині]. — С. 

147. 

259. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [18 

вересня  у Борщеві відбувся фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська 

сорочка» за участі В. Зінкевича, Г. Драпака, С. Галябарди, гурту «Рокаш» і 

мистецьких колективів з різних областей України ]. — С. 147 — 148: фот. 

 

260. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [2 жовтня 

у селі Жуків на Бережанщині відбувся перший медовий фестиваль «Жу-Жу-

Жуків»]. — С. 151. 

 

261. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [14 

жовтня у Збаражі вперше відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

патріотичного мистецтва «Захисникам Вітчизни»]. — С. 153—154 : фот. 

 

262. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [1 

листопада 98-му річницю з часу створення Західно-Української Народної 

Республіки відзначили панахидою на «Могилі Українських Січових Стрільців», 

урочистою академією  та святковим концертом-творчим звітом колективу 

музичного училища ім. С. Крушельницької в ПК «Березіль»]. — С. 155. 

 

263. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у смт 

Козова – перший фольклорний аграрно-мистецький фестиваль «Коза-фест»].— С. 

159. 
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264. Командирчик, О. Вшанували Гомера XX століття [Текст] / О. Командирчик // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 6. — (Фестиваль).  
На Шумщині, у с. Тилявці та м. Шумську, пройшов фестиваль української книжності «На білому 

коні», приурочений до Міжнародного дня рідної мови та дня народження Уласа Самчука. 

 
265. Небесна, І. «Ференц-фест» кличе на чардаш, бограч та рок [Текст] / І. Небесна // 

RIA плюс. — 2017. — 22 берез. — С. 18 : фот. — (Фестиваль).  
У м. Бережанах відбувся мультикультурний молодіжний мистецький фестиваль «Ференц-фест».  

 

266. Мурашка, З. Для особливих діток — особливе свято [Текст] / З. Мурашка // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 30 груд. — С. 8 : фот. — (Фестиваль).  
Відбувся обласний фестиваль дитячої творчості «Повір у себе». 

 

267. Сагаль, О. «Файне місто»... по-файному! [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 1—7 берез. — С. 6. — (Kultura).  
Музичний фестиваль «Файне місто» увійшов до Європейської асоціації фестивалів. 

 
 

Аматорські, мистецькі колективи  та творчі 
об’єднання Тернопільщини 

 

 

268. Будівська, К. Відпочивайте весело, з драйвом та гуртом «Wincent» [Текст] / К. 

Будівська // RIA плюс. — 2017. — 11 січ. — С. 16 : фот. кольор. — (Новини 

компаній).  
Про тернопільський гурт «Wincent». 

 

269. Віконська, І. Тернополяни колядували в Римі [Текст] / І. Віконська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 20 січ. — С. 8 : фот. — (Знай наших!).  
Тернопільський вокальний чоловічий квартет «Акорд» побував з різдвяною програмою в м. Римі 

(Італія). 

 

270. Войналович, Д. Звуки Кременця [Текст] / Д. Войналович // Україна молода. — 

2017. — 31 січ. — С. 12 : фот. — (Рейтинги).  
Про україно-канадський гурт «Ummagma». 

 

271. Дохват, М. Не сидять в комп'ютерах і телефонах, а живуть концертами і 

фестивалями [Текст] / М. Дохват // RIA плюс. — 2017. — 22 лют. — С. 21 : фот. 

кольор. — (Діти).  
Про зразковий художній фольклорний гурт «Ходаки» з Малого Ходачкова Тернопільського 

району. 

 

272. Єднак, Є. «Танька і Володька» роздали автографи [Текст] / Є. Єднак // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 3 берез. — С. 8. — (Там була я).  
Актори серіалу «Танька і Володька», учасники команди «VIP Тернопіль» Тетяна Песик і Тарас 

Стадницький, разом із телеканалом ТЕТ побували у м. Тернополі з автограф-сесією. 

 

273. Калачик, Ю. З тернопільських залишився лише Притула... [Текст] / Ю. Калачик 

// Нова Тернопільська газета. — 2017. — 8—14 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Тернопільський гурт «Скай» вибув з боротьби за участь у «Євробаченні — 2017». 
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274. Калачик, Ю. Замість слов’їв — Христина Соловій...  [Текст] / Ю. Калачик // 

Нова Тернопільська газета. — 2017. — 15—21 берез. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Учасниця шоу «Голос країни» Христина Соловій завітає у Тернопіль із сольною програмою у 

рамках всеукраїнського туру «Жива Вода 2017». 

 

275. Луків, Н. Тернопільський студент із Нігерії став зіркою, бо... заспівав 

українською [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2017. — 11 січ. — С. 12 : фот. кольор. — 

(На завершення номера).  

Про студента Тернопільського державного медичного університета Леонарда Ободоеке.  

 

276. Тернопільська коляда... до Рима доведе! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2017. — 11—17 січ. — С. 6 : фот. — (Kultura).  

Тернопільські гурти «Тріода» та «Акорд» відвідали Італію з різдвяною концертною програмою.  

 

277. Томчишин, Ю. Тернопільська молодь колядувала на Луганщині [Текст] / Ю. 

Томчишин // Наш день. — 2017. — 25—31 січ. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура).  
Напередодні Дня Соборності України активісти «Молодої Просвіти» і тернопільський гурт 

«Фамажор» відвідали м. Лисичанськ Луганської області з вертепом та колядою. 

 
Муніципальний Галицький камерний оркестр 

 
278. Вандзеляк, Г. Галицькому камерному — чверть століття [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 24 берез. — С. 4 : фот. — (Творчий ювілей).  
25 років муніципальний Галицький камерний оркестр дарує тернополянам та гостям міста своє 

мистецтво. 

 

279. Дмитрук, Г. Галицькому камерному — 25! [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 1. — (Анонс).  

 
280. Лисевич, М. У камерного оркестру — ювілей [Текст] / М. Лисевич // Голос 

України. — 2017. — 22 берез. — С. 7 : фот. — (Новини).  
Муніципальний Галицький камерний оркестр з Тернополя відзначив своє 25-річчя. 

 
281. Сагаль, О. Чверть століття — з музикою! [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 22—28 берез. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Муніципальному Галицькому камерному оркестру — 25 років. 

 
282. Садовська, Г. На творчий шлях оркестр благословила Ліна Костенко [Текст] / Г. 

Садовська // Вільне життя плюс. — 2017. — 24 берез. — С. 6 : фот. — (Галицькому 

камерному — 25).  

 

283. Цебрій, Є. «Ми хочемо, щоб люди прийшли на концерт одними, а вийшли 

іншими» [Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс. — 2017. — 22 берез. — С. 14 : фот. — 

(Ювілей).  
Тернопільський Муніципальний Галицький камерний оркестр відзначив 25-річчя. 
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Творчі спілки, національно-культурні товариства 

 

Тернопільська обласна організація Національної спілки 
письменників України 

 

284. Вільчинський, О. Письменник на передовій [Текст] : [інтерв’ю] з 

тернопільським письменником, журналістом Олександром Вільчинським / 

[розмовляв] В. Мороз // RIA плюс. — 2017. — 25 січ. — С. 17 : фот. — (Війна).  
Тернопільський письменник, журналіст, викладач Олександр Вільчинський побував у Промзоні 

під м. Авдіївкою (Донецька обл.).  

 

285. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [25 

вересня  тернополянки Ніна Фіалко та Ірина Мацко поділилися враженнями від 

Львівського книжкового Форуму з  учасниками черговго засідання обласного 

літературного об’єднання при ТОО НСПУ]. — С. 148 : фот. 

 

286. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [28 — 29 

вересня в Тернополі відбулася друга з трьох творчих нарад молодих письменників 

України]. — С. 149—150 

 
287. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [6—7 

жовтня ТОО НСПУ приймала учасників міжнародного поетичного фестивалю 

«Тернопіль європейський»]. — С. 151 : фот. 

 
288. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [8 жовтня 

відбулися збори Тернопільської обласної організації НСПУ]. — С. 151—152. 

 
289. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [10 

жовтня у Київському Будинку письменників України відбувся творчий вечір 

Тамари Ткачук-Гнатович та Оксани Дяків]. — С. 153 : фот. 
 

 

Інші творчі спілки та товариства 
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290. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [6 вересня 

— 90-річчя від дня народження педагога, історика, краєзнавця, просвітянина, 

публіциста Богдана Головина]. — С. 146 : фот. 

 

291. Долинна, Ю. Живопис, графіка, скульптура... [Текст] / Ю. Долинна // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 61—62 : фот. — (Художники номера).  
Про Тернопільську обласну організацію Національної спілки художників України.   

 

292. Золотнюк, А. Кожна зернина — життя [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 берез. — С. 8 : фот. — (Експозиція).  
У Тернопільській арт-галереї Тернопільської обласної організації НСХУ відкрилася виставка 

Ростислава Бортника «163. Мистецтво заради пам’яті». 

 

293. Карпович, В. Обласну спілку журналістів очолив Василь Тракало [Текст] / В. 

Карпович // Свобода. — 2017. — 1 лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Про важливе).  
У приміщенні обласного краєзнавчого музею відбулася звітно-виборна конференція 

Тернопільської обласної організації Національної спілки журналістів України.   

 

294. Одинчук, А. Зустрілися краєзнавці [Текст] / А.Одинчук // Вільне життя плюс. — 

2016. — 30 груд. — С. 8. — (Коротко).  
Відбулася конференція Тернопільської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України.   

 

295. Правдива, Д. Звучало Лесине слово [Текст] / Д. Правдива // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 31 берез. — С. 5. — (Обрії «Просвіти»).  
З нагоди 146-ї річниці від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки в 

культурно-просвітницькому центрі «Поступ Просвіти» міського об’єднання «Просвіти» відбувся 

літературно-музичний вечір «Я честь віддам титану Прометею...». 

 

296. Усцова, В. Як просвітяни в Лисичанську колядували [Текст] / В. Усцова // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 3 лют. — С. 5 : фот. — (Україна єдина).  

Про виступ артистів-аматорів з Тернопільської «Молодої Просвіти» на чолі зі 

Святославом Абрам’юком у м. Лисичанську Луганської області. 

 

297. Чубата, Д. «Велике щастя — це любов...» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 5 : фот. — (Обрії «Просвіти»).  
У культурно-просвітницькому центрі «Поступ Просвіти» Тернопільського міського об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка відбувся вечір пам’яті доктора 

економічних наук, професора, члена НСПУ Волоимира Вихруща. 
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Персоналії працівників культури, митців, 
народних умільців, виконавців та письменників 
Тернопільщини 

 

 

298. Андрійчук, П. Борщів Петра Андрійчука [Текст] : [інтерв’ю] з П. Андрійчуком / 

[розмовляла] О. Гойденко // Порадниця. — 2017. — 2 лют. — С. 5 : фот. кольор. — 

(Мала Батьківщина).  

 

299. Аферист викрав понад 100 картин відомого українського художника Івана 

Марчука [Текст] // Українська літературна газета. — 2017. — 17 лют. — С. 19. — 

(Історія і сучасність).  
У народного художника України, лауреата Національної премії України ім. Шевченка Івана 

Марчука вкрали 101 картину. 

 

300. Бачинський, Я. «Відходять майстри, залишаючи спогад як рану» [Текст] / Я. 

Бачинський // Вільне життя плюс. — 2017. — 24 берез. — С. 2 : фот. — (Згадаймо і 

помолімось...).  
Пам’яті голови ТОО НСЖУ, заслуженого журналіста України, володаря «Золотої медалі 

української журналістики» Миколи Ротмана. 

 

301. Білик, Н. Постать Богдана Лепкого в бібліографічній спадщині Зенона  Кузелі 

[Текст] / Н. Білик // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 35—38. — 

Бібліогр. у кінці ст.  
У статті досліджено біографічний нарис З. Кузелі про Б. Лепкого та бібліографію творів 

письменника.  

 

302. Бурма, В. Світлини шлях тернистий [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2017. — 20 січ. — С. 1 : фот. — (Про себе, про друзів, про час).  

Про фотожурналіста Богдана Приймака. 

 

303. А «гангстер» — українець [Текст] // Історія плюс. - 2017. - берез. - С. 24 : фот.  
Про актора, уродженця с. Купчинці Козівського району Тернопільської області Маркіяна 

Мазуркевича. 

 

304. Бич, В. Мою долю змінив Володимир Вихрущ [Текст] / В.  Бич // Свобода. — 2017. 

— 10 лют. — С. 3. — (Акценти).  
Про поета Володимира Вихруща. 

 

305. Вандзеляк, Г. Леся співає — серце завмирає... [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. 

— 2017. — 8 лют. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  
Композитор, співачка Леся Мацьків з м. Бучача на сцені виступає під творчим псевдонімом Леся 

Горлицька. 

 

306. Вандзеляк, Г. Рік без Миколи Ротмана... [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2017. — 15 берез. — С. 2 : фот. — (Події, факти, коментарі).  
У суботу, 18 березня, минає річниця з дня смерті світлої пам'яті голови Тернопільської обласної 

організації НСЖУ, заслуженого журналіста України, володаря Золотої медалі української 

журналістики Миколи Ротмана. 
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307. Вархолік, М. Як живеться українському рекордсмену в Канаді [Текст] : 

[інтерв’ю] з Мар’яном Вархоліком / [спілкувалася] З. Деркач // Свобода. — 2017. — 

29 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  

 

308. Василишин, О. Слово про слово [Текст] / О. Василишин // Літературний 

Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 58—60 : фот. — (Літературна критика).  
З нагоди 80-річчя від дня народження письменниці та громадської діячки, уродженки м. 

Кременця Г. Гордасевич. 

 

309. Волинська, О. Як письменник художниці долю передбачив [Текст] / О. 

Волинська // Вільне життя плюс. — 2017. — 10 лют. — С. 8 : фот. — (Невигадане).  
Про тернопільських митців — художницю М. Ділай і письменника Б. Мельничука, які протягом 

кількох років підтримували творчі зв’язки. 

 

310. Бобрівець, М. Будні розфарбують «метелики» [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 3 лют. — С. 8 : фот. — (Захоплення).  

Про талановиту тернополянку Людмилу Юрчак. 

 

311. Габор, В. Декілька слів про Богдана Бойчука, людину-легенду [Текст] / В. Габор 

// Українська літературна газета. — 2017. — 10 лют. — С. 1, 19 : фот. — (Пам’ять).  
Про поета-модерніста, прозаїка, перекладача та літературного критика Богдана Бойчука.  

 

312. Гаврош, О. «Для мене література — як алхімія» [Текст] : [інтерв’ю] з 

письменником Олександром Гаврошем / [спілкувалася] Л. Заморська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 29 берез. — С. 18 : фот. — (Література).  

 

313. Гонтарук, Л. «Любо, я повірив вам» [Текст] : [інтерв’ю] з поетесою Любов’ю 

Гонтарук / [спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 31 берез. — 

С. 6 : фот. — (Знайомство).  
У творчому доробку української письменниці, перекладача, педагога, уродженки с. Великий 

Кунинець Збаразького району, Любові Гонтарук  — 39 книжок. 

 

314. Гриб, А. Лауреат з Вишнівця [Текст] / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 2017. — 

17 лют. — С. 8 : фот. — (Знай наших!).  
Переможцем обласної виставки-конкурсу образотворчого мистецтва серед аматорів став П. Бас з 

Вишнівця Збаразького району.  

 

315. Груб’як, О. «Скільки себе пам’ятаю — завжди вишивала» [Текст] / О. Груб’як // 

Наш день. — 2017. — 8—14 берез. — С. 8 : фот. кольор.  
Майстриня-вишивальниця з Тернопільщини Надія Мищишин вишивкою захопилась ще в 

дитинстві. 

 

316. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [25 

вересня  у Тернополі на вулиці Валовій відкрито памятник археологу, історику, 

культурологу, громадсько-політичному діячеві Ігорю Ґереті]. — С. 148 : фот. 
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317. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у селі 

Біла Тернопільського району та біля пам’ятника Соломії Крушельницької в 

Тернополі відзначили 144-річчя від дня народження співачки].— С. 159. 

 

318. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [9 жовтня 

в селі Денисові Козівського району відбулись урочиста академія та інші заходи з 

нагоди 130-річчя від дня народження Іванни Блажкевич]. — С. 152—153 : фот. 

 

319. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [учителі 

та учні ТНВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-економічний ліцей № 9 ім. Іванни Блажкевич  

відзначили 130-річчя від дня народження цієї письменниці та громадської діячки]. 

— С. 158. 
 

320. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у селі 

Розгадів і селищі Залізці на Зборівщині відбулися заходи з нагоди 122-річчя від дня 

народження письменника, композитора Романа Купчинського].— С. 159 : фот. 

 

321. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [22-25 

листопада у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогфічній академії імені 

Тараса Шевченка відбулись урочистості до 120-річчя від дня народження 

композитора, педагога, диригента Михайла Вериківського ]. — С. 156. 

 
322. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [30 

вересня виповнилося 85 років уродженці с. Грибова Лановецького району, 

письменниці та громадській діячці Софії Буняк]. — С. 150—151 : фот. 

 

323. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

[народний художник України Богдан Ткачик нагороджений церковною нагородою 

УПЦ КП — орденом Святих Кирила і Мефодія]. — С. 157 : фот. 

 

324. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: 

[письменниця Жанна Юзва (смт Підволочиськ) взяла участь у Всеукраїнському 

літературно-мистецькому фестивалі «Зернослово» (м. Хмельницький)].— С. 159. 

 



40 

 

325. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [листівка 

тернополянки Олесі Гудими «Дерево життя» представлена на українському стенді 

68-го Франкфуртського книжкового ярмарку].— С. 159. 
 

326. Дмитрієвська, С. Зробити життя кольоровим і світлим [Текст] / С. Дмитрієвська 

// Вільне життя плюс. — 2017. — 29 берез. — С. 7 : фот. кольор. — (У творчій 

майстерні).  
Про студентку факультету образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва ТНПУ ім. В. 

Гнатюка, вихованку Тернопільської школи народних ремесел Лілію Лашин. 

 

327. Дмитрієвська, С. Треш-арт по-Стегниківськи [Текст] / С. Дмитрієвська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 8 : фот. — (Світ захоплень).  
В умілих руках мешканця с. Стегниківців Тернопільського району В. Маличка  старі шини 

перетворюються на цікаві й незвичайні фігури. 

 

328. Доскоч, П. Павло Доскоч: «Ми з коханою познайомились... на весіллі» [Текст] : 

[інтерв’ю] з Павлом Доскочем / [спілкувалася] З. Деркач // Свобода. — 2017. — 15 

лют. — С. 10 : фот. кольор. — (День закоханих).  
У творчому доробку автора й виконавця власних пісень Павла Доскоча з м. Копичинців 

Гусятинського району  — понад 70 авторських пісень і 8 альбомів. 

 

329. Драпак, Г. Гриць Драпак: «Треба мати добрий характер, щоб мене витерпіти» 

[Текст] : [інтерв’ю] з гумористом Грицем Драпаком / [спілкувалася] З. Деркач // 

Свобода. — 2017. — 15 лют. — С. 10 : фот. кольор. — (День закоханих).  

 

330. Жук, Г. «Як музика, слава дзвенить...» [Текст] / Г. Жук // Вільне життя плюс. — 

2017. — 10 лют. — С. 5 : фот. — (Особистості).  

Про українську художницю, громадську діячку Ярославу Музику. 

 

331. Золотнюк, А. Тернопіль, увічнений в роботах Євгена Удіна [Текст] / А. Золотнюк 

// Вільне життя плюс. — 2017. — 10 лют. — С. 1 : фот. — (Погляд у минуле).  
Про творчий доробок тернополянина, заслуженого художника України Євгена Удіна. 

 

332. Калачик, Ю. «Голос країни...» тернополянки з Лондона! [Текст] / Ю. Калачик // 

Нова Тернопільська газета. — 2017. — 15—21 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Вихованка Тернопільської дитячої хорової школи «Зоринка» та Королівської Музичної академії в 

Лондоні Христина Дмитрик, керує рок-хором бере участь у проекті «Голос країни». 
 

333. Капустін, В. Човник хитається [Текст] / В. Капустін // Вільне життя плюс. — 

2017. — 15 берез. — С. 7. — (З історії українських пісень).  
З історії написання пісні стрілецької доби «Човник хитається» командиром стрілецької сотні, 

поетом і композитором Романом Купчинським. 
 

334. Кващук, В. Скрипка Страдиварі звучала в Тернополі [Текст] / В. Кващук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 3 : фот. — (До 110-річчя Юрія Криха).  
Ім’я скрипаля-віртуоза, педагога  Юрія Криха тісно пов’язане з Тернополем, зокрема з його 

працею у філіалі Вищого музичного інституту ім. М. В. Лисенка. 
 

335. Коваль, Є. Митець із Лисичинців [Текст] / Є. Коваль // Вільне життя плюс. — 

2017. — 24 берез. — С. 6. — (Пам’ять).  
Про скульптора, художника, педагога, члена НСХУ Володимира Беця. 
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336. Командирчик, О. Про романтику і романи [Текст] / О. Командирчик // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 6. — (Творча зустріч).  
Гостею «Вітальні у вівторок» 14 лютого в тернопільській книгарні «Дім книги» була 

письменниця Ніна Фіалко.  

 

337. Костишин, Л. Перша актриса — з Копичинців [Текст] / Л. Костишин // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 29 берез. — С. 7 : фот. кольор. — (До витоків нашого кіно).  
Перша актриса західноукраїнського кіно Марія Сафіян-Лозинська, яка знялася  в першій 

українській повнометражній художній стрічці «Для краси і добра», народилася в м. Копичинці 

Гусятинського району. 

 

338. Лівінський, О. Петро Бубній вступив у дев’ятий десяток [Текст] / О. Лівінський // 

Тернопіль вечірній. — 2017. — 8 лют. — С. 11 : фот. — (Особистості).  
80-річчя відзначив український журналіст, редактор, педагог, член НСЖУ Петро Бубній. 

 

339. Мадзій, І. Жінка в обіймах вітру [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2017. 

— 22 лют. — С. 5 : фот. — (Наша гостя).  
Про Раїсу Обшарську — поетесу, члена Національних спілок журналістів та письменників 

України, авторку 18 поетичних збірок. 

 

340. Лютюк, А. Тернопільське коріння патріотизму [Текст] : [інтерв’ю] з Анатолієм 

Лютюком / [спілкувався] М. Ухман // Свобода. — 2017. — 29 берез. — С. 6 : фот.  
Заслужений художник України, керівник Центру української культури в Таллінні Анатолій 

Лютюк народився в смт Великі Бірки Тернопільської області. 

 

341. Мандзій, І. Тернове кохання Климентини Попович [Текст] / І. Мандзій // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 15 лют. — С. 16 : фот. — (Цікаве про відомих).  
Про письменницю, громадську діячку Климентину Попович. 

 

342. Мельничук, Б. Таємниці імені та прізвища, або Прозова ода друзям — 4 [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 10 лют. — С. 2. — (Жартома і 

всерйоз).  
Тарас Коковський, Юрій Завадський та Ярослав Лемішка стали героями есею тернопільського 

краєзнавця. 

 

343. Мельничук, Б. Письменник та історичний портрет [Текст] / Б. Мельничук, І. 

Фарина // Вільне життя плюс. — 2017. — 20 січ. — С. 6.  

Василя Фольварочного висунуто на здобуття Національної премії України імені Тараса 

Шевченка за історичний роман «Симон Петлюра».  

 

344. Мурашка, З. Вшанували пам’ять видатного науковця [Текст] / З. Мурашка // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 31 берез. — С. 5 : фот. — (До 80-річчя від дня 

народження).  
У ТНПУ ім. В. Гнатюка відбулася міжнародна конференція з нагоди 80-річчя від дня народження 

українського літературознавця, літературного критика, громадського діяча Романа Гром’яка. 

 

345. Мурашка, З. Зірка Галицької мадонни на Українському небосхилі [Текст] / З. 

Мурашка // Вільне життя плюс. — 2017. — 17 лют. — С. 5 : фот. — (Особистості).  
Творчий і життєвий шлях співачки, композитора, диригента й педагога Лесі Горлицької. 
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346. Мурашка, З. Марія Ділай: «Бог заклав дар до малювання, а життя довершило» 

[Текст] / З. Мурашка, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 3 берез. — С. 3 

: фот. — (Особистості).  
Про художницю Марію Ділай. 

 
347. Панченко, О. Вірний і відданий син України [Текст] / О. Панченко // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 27 січ. — С. 6 : фот. — (Наші славні земляки).  
Про упорядника книги «Злочин» (Мельбурн-Київ, 2003) уродженця Підгаєччини Петра Кардаша. 

 

348. Плекан, І. Митець незвичайної долі [Текст] / І. Плекан // Вільне життя плюс. — 

2017. — 3 лют. — С. 3 : фот. — (Незабутні).  
У Микулинецькому центрі туризму школярів ознайомили з життєвим і творчим шляхом 

композитора, диригента, педагога Миколи Маліборського. 

 
349. Садовська, Г. Актор, режисер, перший Гамлет України  [Текст] : до 100-річчя з 

дня народження народного артиста України Ярослава Геляса / Г. Садовська // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 117—121 : фот. — (Незабутні). 

 

350. Стульківський, М. Трудився на ниві українства [Текст] / М. Стульківський // 

Свобода. — 2017. — 10 лют. — С. 4 : фот. — (До 170-х роковин від дня народження 

Теодора-Богдана П’юрка).  
З нагоди ювілею уродженця Тернопільщини, релігійного й культурно-освітнього діяча, 

письменника й журналіста Теодора-Богдана П’юрка. 

 

351. Танасів, О. «У США спершу працювала прибиральницею, а нині мої картини 

виставляють на Нью-Йоркському тижні моди...» [Текст] : [інтерв’ю] з художницею 

Оксаною Танасів / [спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2017. 

— 29 берез. — С. 12 : фот. кольор.  
У престижних галереях США та Європи експонуються сьогодні творчі роботи української 

художниці  Оксани Танасів, уродженки с. Самолусківців Гусятинського району.  

 

352. Фарина, І. Любов, доля і... метелики юності [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 

2017. — 3 лют. — С. 4 : фот. — (Спогад про світлу людину).  
Про архівіста, педагога, краєзнавця, громадсько-культурного діяча Богдана Хаварівського. 

 

353. Фарина, І. Невтримність фантазій з-під пера [Текст] / І. Фарина // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 6. — (Слово про слово).  
Враження від найновішої книжки Олександра Астаф'єва «Трагічна помилка небес», яка 

видрукована у Київському видавництві «Сік Груп Україна» на 624 сторінках і ілюстрована Іваном 

Марчуком. 

 

354. Христина Дмитрик з Тернополя створила на «Голосі країни» зірковий хор 

[Текст] // Номер один. — 2017. — 15 лют. — С. 3 : фот. — (Новини).  
Вихованка Тернопільської хорової школи «Зоринка» Христина Дмитрик керує рок-хором у 

Британії й стала учасницею вокального шоу «Голос країни».  

 

355. Христинич-Папаянідіс, Л. Художниця з Тернополя Людмила Христинич-

Папаянідіс: «Поїхала до Греції на заробітки, а знайшла... кохання і покликання!» 

[Текст] : [інтерв’ю] з художницею Л. Христинич-Папаянідіс / [спілкувалася] О. 

Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 1 — 7 берез. — С. 10 : фот. кольор. 

— (Serdechko).  
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356. Чорнобай, В. Володимир Чорнобай: «Художник нині може створити мистецький 

твір із чого завгодно»  [Текст] : [інтерв’ю] з художником В. Чорнобаєм / 

[спілкувалася] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 18 — 24 січ. — С. 

12 : фот. кольор.  

 

357. Цебрій, Є. Вікторія Кривоніс опанувала 150 видів швів [Текст] / Є. Цебрій // RIA 

плюс. — 2017. — 11 січ. — С. 14 : фот. — (Талант).  

Про майстриню-вишивальницю Вікторію Кривоніс. 

 

358. Цебрій, Є. Знає таємниці «Червоної рути»   [Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс. - 2017. 

— 15 берез. — С. 14 : фот. — (Пам’ять).  
У колекції Романа Островського більше сотні світлин з Володимиром Івасюком, Назарієм 

Яремчуком, Василем Зінкевичем та Софією Ротару. 

 

359. Цебрій, Є. «Щоб усе вийшло, робіть, як для себе» [Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс. 

— 2017. — 8 берез. — С. 14 : фот. — (Талант).  
Захоплення ювелірним мистецтвом тернопільського дизайнера Альони Макух переросло в 

улюблену справу.  

 

360. Шатрова, М. Теорія книгознавства на початку ХХІ століття [Текст] / М. 

Шатрова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 3—5. — Бібліогр. у кінці 

ст.  
У статті згадано про лекції з бібліографії бібліотекаря Кременецького ліцею Петра Ярковського 

та визначення ним навчального курсу «бібліологія». 

До 203-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка 

361. Бідзіля, Т. На пошану геніального поета і борця [Текст] / Т. Бідзіля // Слово 

Просвіти. — 2017. — 23—29 берез. — С. 9 : фот. — (Шевченкіана).  
9 — 10 березня в рамках відзначення Шевченківських днів в Бережанах відбулося ряд заходів, на 

яких квітами та молитвою вшанували Кобзаря. 

 

362. Бурма, В. Високий злет пісні і слова [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2017. — 17 берез. — С. 1 : фот. — (Відгомін шевченкіани).  

У Шевченківські дні митці обласної філармонії запросили всіх охочих на концерт у палац 

культури «Березіль» ім. Леся Курбаса присвячений Великому Кобзарю. 

 
363. Бурма, В. Тарасова висота [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 2017. — 10 

берез. — С. 1 : фот. — (Незабутнє).  
Фоторепортаж про відзначення в Тернополі 203-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка. 

 

364. Крохмалюк, С. Ми пам’ятаємо тебе, Тарасе [Текст] / С. Крохмалюк, К. Глотова // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 24 берез. — С. 6 : фот. — (У вінок пошани Кобзареві).  
В Українському домі «Перемога» (м. Тернопіль) відбувся літературно-мистецький вечір «І мене в 

сім’ї великій...», присвячений 203-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. 

 

365. Семеняк, В. Погляд на Шевченка у Великих Гаях [Текст] / В. Семеняк // Свобода. 

— 2017. — 17 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У народному домі  с. Великих Гаїв Тернопільського району відбулася прем’єра літературно-

музичної композиції. 
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До 160-річчя від дня народження Івана Франка 

 

366. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [біля 

пам’ятника І. Франку в Тернополі студенти Тернопільського технічного коледжу 

ТНТУ ім. І. Пулюя провели Франкові читання, присвячені 160-річю від дня 

народження Каменяра]. — С. 157. 

 

367. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у школі 

с. Бабинці Борщівського району відзначили 160-річчя Івана Франка за участі 

поетеси, уродженки села,  Г. Костів-Гуски, Петра й Марії Довгошиїв, Мар’яни 

Рудан, Уляни Шушко та ін.]. — С. 159. 

 
368. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у селах 

Яблунів та Вікно Гусятинського району – дійство «Дорогами Івана Франка на 

Гусятинщині» до 160-річчя від дня народження Каменяра].— С. 159. 
 

До 130-річчя від дня народження режисера,  
актора, драматурга й публіциста  Леся Курбаса 

 
369. Бурбан, В. Хресний шлях Леся Курбаса [Текст] / В. Бурбан // Сільські вісті. — 

2017. — 24 лют. — С. 5 : фот. — (Слава України).  
Про засновника українського модернового театру «Березіль», режисера Леся Курбаса. 

 

370. Вітолін, О. На Соловках він зустрів своїх заздрісників, критиків і лжесвідків... 

[Текст] / О. Вітолін // Високий замок. — 2017. — 23 лют.—1 берез. — С. 11 : фот. — 

(Далеке і близьке).  
Про українського режисера, актора, драматурга й публіциста Леся Курбаса. 

 
371. Гайдабура, В. Скуті одним ланцюгом [Текст] / В. Гайдабура // Дзеркало тижня. — 

2017. — 18 лют. — С. 15 : фот. — (Людина. Мистецтво).  
 «Криві дзеркала» епохи, в яку доводилося жити й творити геніальному українському режисерові, 

новатору Української сцени Лесю Курбасу. 

 

372. Константинова, К. Курбас зупинився в Києві [Текст] / К. Константинова // 

Дзеркало тижня. — 2017. — 25 лют. — С. 16 : фот. кольор. — (Людина).  
У київському Музеї театрального мистецтва з нагоди 130-річчя режиссера і драматурга Леся 

Курбаса відкрили виставку «Курбас у Києві». 

 

373. Коцарев, О. Живі й непарадні факти [Текст] / О. Коцарев // День. — 2017. — 17—

18 лют. — С. 31 : іл. — (Українці-читайте!).  
У видавництві «Смолоскип» вийшла збірка архівних документів про видатного театрального 

режисера Леся Курбаса і його театр. 
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374. Поліщук, Т. Розумний «Арлекін»  [Текст] / Т. Поліщук // День. — 2017. — 17—18 

лют. — С. 31 : фот. — (До речі).  
До ювілею Леся Курбаса у м. Києві відкриється виставка раритетів — ескізи костюмів, макети 

сценографії, афіші, ноти, фотографії.  

 

375. «Розбудіть фантазію: їй дадуть крила і навчать літати» [Текст] // Зелена планета 

Земної. — 2017. — 16 лют. — С. 8 : фот.  
Про видатного українського режисера, актора, драматурга, публіциста, перекладача, теоретика 

театру Леся Курбаса. 

 

376. Росіл, М. Виповнилося 130 років з Дня народження організатора 

«Тернопільських театральних вечорів» [Текст] / М. Росіл // Тернопіль вечірній. — 

2017. — 27 лют.—1 берез. — С. 8 : фот. — (Історія).  
25 лютого виповнилося 130 років від дня народження історичної та мистецької постаті, яка хоч і 

не народилася у м. Тернополі, але здійснила вагомий внесок в культурне життя нашої громади — 

організатора «Тернопільських театральних вечорів» Олеся Курбаса. 

 

377. Шпак, В. Розтоптаний «Березіль» театру і душі  [Текст] / В. Шпак // Урядовий 

кур’єр. — 2017. — 18 лют. — С. 10 : фот. — (130 років від дня народження Леся 

Курбаса).  

 

378. Десять фактів про Леся Курбаса, які варто знати [Текст] : до 130-річчя від дня 

народження // Українське слово. — 2017. — 1—7 берез. — С. 12 : фот. — (Код нації).  

 
379. Десять фактів, які варто знати [Текст] : до 130-річчя від дня народження Леся 

Курбаса // Вільне життя плюс. — 2017. — 17 берез. — С. 5. — (Славетні українці).  

 

380. Ковцун, О. Скарбниця пам’яті про Леся Курбаса [Текст] / О. Ковцун // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 3 берез. — С. 8 : фот. — (Завітайте в музей!).  
25 лютого виповнилося 130 років з дня народження Леся Курбаса й 30 років з дня відкриття його 

музею-садиби в Старому Скалаті Підволочиського району. 

 
381. Неїжмак, В. Їх розстріляли за посадовою інструкцією й алфавітом... [Текст] / В. 

Неїжмак // Голос України. — 2017. — 22 берез. — С. 7 : фот. — (Новини).  
Документальний фільм про театрального режисера Леся Курбаса та драматурга Миколу Куліша 

презентували в м. Полтаві. 

 

382. Овчаренко, Е. Лесь Курбас — дослідження і таємниці [Текст] / Е. Овчаренко // 

Слово Просвіти. — 2017. — 9—15 берез. — С. 16 : фот. — (Постать).  
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України та Яра Мистецька Група (США) 

відкрили виставку «Курбас у Києві», а в Національному центрі театрального мистецтва ім. Леся 

Курбаса відбувся мистецький вечір «Під знаком Леся Курбаса». 

 
383. Питель, М. «І справді театр — храм» [Текст] / М. Питель // Свобода. — 2017. — 

17 берез. — С. 2 : фот. — (Різне).  
Задля вшанування пам’яті та популяризації творчості режисера, драматурга, перекладача, 

організатора й першого керівника «Тернопільських театральних вечорів» Леся Курбаса та з 

нагоди 130-річчя від дня  його народження Тернопільський обласний методичний центр народної 

творчості в приміщенні театру актора і ляльки організував та провів тиждень аматорського 

театрального мистецтва. 

 
384. Самійленко, Л. Курбасівська епоха інноваційного кінотеатру [Текст] / Л. 
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Самійленко // Культура і життя. — 2017. — 24 берез. — С. 7 : фот. — (Арт-проект).  
У Києві в рамках мистецького проекту «Курбас у Києві» відбулося засідання лекційного та 

дискусійного клубу шанувальників Леся Курбаса, яке стосувалось кінотеатральної сторінки 

біографії митця.   

 

До 66-ї річниці від дня народження Степана  Сапеляка 

385. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [на фасаді 

школи  в с. Городець Рівненської області  під час традиційного літературного свята 

«Городоцький автограф» відкрили меморіальну дошку уродженцю Тернопільщини, 

поетові-політв’язню Степанові Сапеляку, який свого часу був активним учасником 

такого дійства. У цьому селі вже є пам’ятна таблиця уродженці м. Кременця, 

письменниці та громадській діячці Галині Гордасевич, яка проживала тут у дитячі 

роки]. — С. 157—158. 
 

386. Мельничук, Б. «Навіть після заслання поету не дозволяли жити в рідному селі» 

[Текст] / Б. Мельничук // Наш день. — 2017. — 1—7 лют. — С. 4 : фот. — 

(Особистості).  
1 лютого 2012-го, обірвалося життя уродженця села Росохач на Чортківщині, поета-політв’язня, 

лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка, члена міжнародного ПЕН-клубу, 

правозахисника Степана Сапеляка. 

 

387. Мельничук, Б. «...І слів сумне Сапеляків’я...» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 31 берез. — С. 6 : фот. — (Пам’ять).  
Двадцять шостого березня виповнилося б 66 років Степанові Сапеляку.   

 

388. Мельничук, Б. «Приснилося, Степане: ти живий...» [Текст] / Б. Мельничук // 

Свобода. — 2017. — 24 берез. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

Спогади про Степана Сапеляка. 

 

389. Щербань, Д. Слово, рушником повите... [Текст] / Д. Щербань // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 27 січ. — С. 3 : фот. — (Пам’яті Степана Сапеляка).  
 

До 88 -ї річниці від дня народження заслуженого художника 

України Ярослава Омеляна 

390. Золотнюк, А. Велика сила маленьких екслібрисів [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 24 лют. — С. 1 : фот. — (Розмова з художником).  
Про заслуженого художника України, учасника багатьох обласних, регіональних, всеукраїнських, 

міжнародних виставок, переможця Всеукраїнського конкурсу екслібристів ім. Братів Богдана та 

Левка Лепких Ярослава Омеляна. 

 

391. Нестеренко, П.  Життя, прожите не марно [Текст] / П. Нестеренко // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 67—69. — (Образотворче мистецтво).  

Про заслуженого художника України Я. Омеляна. 
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392. Павлович, О. Екслібриси Ярослава Омеляна [Текст] / О. Павлович // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 63—67 : портр. — (Образотворче 

мистецтво).  

Пам'яті Дмитра Стецька 

393. Дохват, М. «Він так і не зміг бути самотнім на перший Святий Вечір...» [Текст] / 

М. Дохват // RIA плюс. — 2017. — 11 січ. — С. 3 : фот.  
Перестало битися серце тернопільського художника й скульптора Дмитра Стецька. 

 
394. Коверко, О. «Віра і Дмитро живі, бо ми згадуємо про них...» [Текст] / О. Коверко 

// Нова Тернопільська газета. — 2017. — 22—28 берез. — С. 4 : фот. — (Panorama).  
У Національному музеї Тараса Шевченка у Києві відбулося відкриття ретроспективної виставки 

останніх прижиттєвих робіт живопису Дмитра Стецька і презентація альбому «Дмитро Стецько». 

 

395. Коляда, А. Відійшов у Святвечір у своїй майстерні... [Текст] / А. Коляда // Наш 

день. — 2017. — 11—16 січ. — С. 5 : фот. — (Реалії).  

Пам'яті тернопільського художника Дмитра Стецька. 

 

396. Попович, Ж. Дмитро Стецько вже доорав свої «Хрещені перелоги» [Текст] / Ж. 

Попович // Номер один. — 2017. — 11 січ. — С. 9 : фот. — (Персона).  

Помер відомий художник Дмитро Стецько. 

 
397. Сагаль, О. Заснув навіки біля портрета Віри... [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 11—17 січ. — С. 1, 6 : фот. кольор. — (Kultura).  
На 74-ому році життя помер український художник Дмитро Стецько. 

 

398. Сорока, П. Дмитро Стецько: Стигми історії [Текст] / П. Сорока // Слово 

Просвіти. — 2017. — 19—25 січ. — С. 15 : фот. — (Пам’ять).  

Про художника-мислителя Дмитра Стецька. 

 

399. Сорока, П. На зоряних розстанях [Текст] / П. Сорока // Слово Просвіти. — 2017. 

— 12—18 січ. — С. 16 : фот. — (Прощання).  
Помер тернопільський художник і скульптор Дмитро Стецько.  

Пам'яті музиканта, диригента, засновника і керівника дитячої 

хорової школи «Зоринка»  Ізидора Доскоча  

400. Олійник, Д. Тернопіль попрощався з маестро [Текст] / Д. Олійник // RIA плюс. — 

2017. — 25 січ. — С. 3 : фот. — (Пам’ять).  
Пам'яті музиканта, диригента, засновника і керівника дитячої хорової школи «Зоринка» Ізидора 

Доскоча. 

 
401. Помер педагог від Бога — Ізидор Доскоч [Текст] // Номер один. — 2017. — 25 січ. 

— С. 15 : фот. кольор.  
Відійшов у вічність засновник та багаторічний керівник тернопільської дитячої хорової школи 

«Зоринка», диригент, педагог, заслужений працівник освіти України Ізидор Доскоч. 

 
402. Сагаль, О.  Зайшла його зоря. Осиротіла «Зоринка»... [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 25—31 січ. — С. 7 : фот. — (Kultura).  
Пам'яті Ізидора Доскоча. 
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403. Тернопіль попрощався з Маестро [Текст] // Наш день. — 2017. — 25—31 січ. — С. 

2 : фот. — (Тема тижня).  
Пам'яті Ізидора Доскоча — музиканта, диригента, засновника і керівника дитячої хорової школи 

«Зоринка». 

 
404. Шибистий, О. Помер засновник і керівник дитячої хорової школи «Зоринка» 

Ізидор Доскоч [Текст] / О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2017. — 25 січ. — С. 

12 : фот. кольор.  

 

405. Костишин, Л. Хор ангелів вітає Вас, Маестро! [Текст] / Л. Костишин // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 1 берез. — С. 6 : фот. кольор. — (Пам’ять).  
Помер диригент, педагог, заслужений працівник освіти України, засновник і керівник 

тернопільської школи «Зоринка» Ізидор Доскоч. 

 

 

Інше 

 

406. Всім писанкам писанка! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 22—28 

берез. — С. 6 : фот.  
Авторську писанку «Мальовничий хутір» представить на VII Всеукраїнському фестивалі писанок 

(м. Київ) теребовлянець Тарас Приступа. 

 

407. Гарасимів, З. У Тернополі представили карту єднання, вишиту казначеями 

[Текст] / З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 22 берез. — С. 15 : фот. кольор.  
На карті «Вишивана моя Україна» Тернопільщина представлена борщівською вишиванкою.  

 
408. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [14 

жовтня у Тернополі відбулося відкриття й освячення пам’ятника Героям Небесної 

Сотні (скульптор – Роман Вільгушинський, ахітектор – Іван Жовнич)]. — С. 153 : 

фот. 

 
409. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [14 

жовтня у Тернополі відбулося відкриття й освячення меморіальної дошки 

тернополянину, загиблому бійцеві АТО Андрієві Питаку]. — С. 153. 
 

410. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [на 

території Кременецької загальноосвітньої школи-інтернату відкрили пам’ятник 

Нестору Літописцю]. — С. 157. 
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411. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у НВК 

«Лановецька ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів-ліцей імені Юрія Коваля» відкрили 

меморіальну дошку випускникові школи, загиблому учасникові АТО Юрієві 

Ковалю]. — С. 157. 

 

412. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [на фасаді 

Варваринської школи-саду І-ІІ ступенів Теребовлянського району відкрили НВК 

«Лановецька ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів-ліцей імені Юрія Коваля» відкрили пам’ятну 

дошку загиблому учасникові АТО Андрієві Мазуру]. — С. 157. 

 
413. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у 

Тернополі відкрито анотаційну дошку лідерові гурту «Брати Гадюкіни» Сергієві 

Кузьмінсько – авторові пісні «Файне місто Тернопіль»]. — С. 158. 

 

414. Дзісяк, Я. Зустріч на екваторі [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 2017. — 

27 січ. — С. 6. — (Що у вас?).  
У Чортківському ретро-кафе «Пузатий млинець» відбулася творча зустріч «На екваторі зими».  

 

415. Дохват, М. «Коли починаєш багато думати — натхнення зникає» [Текст] / М. 

Дохват // RIA плюс. — 2017. — 8 лют. — С. 19 : фот. — (Люди).  

416. Сережки, кольє, персні, браслети, заколки, обручі, прикраси для волосся з полімерної 

глини більше п’яти років виготовляє тернополянка Тетяна Рубас. 

 

417. Золотнюк, А. Відео для книголюбів [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 20 січ. — С. 6 : фот. — (Нове слово).  
Буктьюбер Анна Лисенко знімає відео про книжки та викладає їх на YouTube.  

 

418. Ілинич, О. Руїни кременецького замку невдовзі зникнуть? [Текст] / О. Ілинич // 

Номер один. — 2017. — 29 берез. — С. 3 : фот. — (Новини).  
Поблизу в'їзної брами Кременецького замку стався серйозний зсув грунту, а також обвалилася 

частина скелі. 

 

419. Касіян, В. Головний дідух країни сплели тернопільські майстри [Текст] / В. 

Касіян // Вільне життя плюс. — 2017. — 13 січ. — С. 1 : фот. — (Різдвяне диво).  
Дво-, три- і п’ятиметрові дідухи представили на Софійській площі м. Києва тернопільські умільці. 

 

420. Командирчик, О. Про історію, сучасність і їхніх героїв [Текст] / О. Командирчик 

// Вільне життя плюс. — 2017. — 27 січ. — С. 6. — (Творча зустріч).  
Видавництво «Навчальна книга-Богдан» та інформаційна спільнота «Красиве і корисне» 

розпочали цикл заходів «Вітальня по вівторках». 

 

421. Мичко, С. У Майдану жіноче обличчя [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 

2017. — 22 лют. — С. 3 : фот. — (Пам’ять).  
З’явилася пісня на честь жінок Небесної сотні, автором якої є Іван Кушнір, а виконавицею пісні 

Ярослава Декалюк. 
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422. Олійник, Д. «Чоловіку легше бути художником, ніж жінці...» [Текст] / Д. Олійник   

// RIA плюс. —  2017. —  8 лют. —  С. 14 : фот. —  (Досвід). 
Про роботи тернопільської художниці Галини Лебедєвої. 

 

423. Соколова, І. Україна — його вічна наречена [Текст] / І. Соколова // Літературна 

Україна. — 2017. — 23 берез. — С. 16 : фот. — (Подія).  
У Будинку письменників в рамках проведення Шевченківських читань з ініціативи уродженця 

Лановеччини, письменника, драматурга Василя Фольварочного відбулася зустріч бібліотекарів 

столиці під назвою: «Тарас Шевченко в творчості Антонії Цвід». 

 

424. Сорочан, Ю. Зібрав на одному сайті 400 старих фотографій Теребовлі [Текст] / 

Ю. Сорочан // RIA плюс. — 2017. — 1 берез. — С. 19 : фот. — (Минуле).  

Cтарі фотографії м. Теребовлі та околиць збирає на своєму веб-сайті теребовлянський 

інженер Ярослав Ярошевський. 

 

425. Шот, М. Зиму проганяли, весну закликали [Текст] / М. Шот  // Урядовий кур’єр. 

— 2017. — 16 лют. — С. 20 : фот.  
У м. Тернополі відзначили свято зими. 

 

Презентація краю «Благословенне Тернопілля» 

 
426. Бахін, С. «Благословенне Тернопілля» [Текст] / С. Бахін // Культура і життя. — 

2017. — 3 берез. — С. 13. — (Сторінки історії).  

У м. Києві в «Українському домі» відбулась презентація області «Благословенне 

Тернопілля». 

 

427. «Благословенне Тернопілля» підкорило столицю [Текст] // Свобода. — 2017. — 22 

лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Про важливе).  
Презентація Тернопільщини як одного із найколоритніших та перспективних регіонів України 

відбулася у м. Києві. 

 

428. В «Українському домі», в самому серці України, відбулася презентація 

культурно-мистецького та туристичного потенціалу Тернопільщини [Текст] // Наш 

день. — 2017. — 15 лют. — С. 3 : фот. — (Рідний край).  
В столиці України відбулася презентація Тернопільської області, яка довела, що область вміє 

займати лідируючі позиції. 

 

429. Ковальчук, С. Станіслав Ковальчук: «Коли мої картини пізнають з першого 

погляду, то мету творчості досягнуто» [Текст] : [інтерв’ю] з живописцем 

Станіславом Ковальчуком / [записав] А. Нестеренко // Голос України. — 2017. — 16 

лют. — С. 17 : фот.  
Під час презентації туристично-мистецького потенціалу Тернопільської області в м. Києві діяла 

виставка робіт заслуженого художника України Станіслава Ковальчука. 

 

430. Стасенко, Б. Благословенне Тернопілля [Текст] / Б. Стасенко // Літературна 

Україна. — 2017. — 23 лют. — С. 2, 13 : фот. — (Від краю до краю).  
У столичному Українському домі пройшов яскравий, представницький захід — презентація 

цілого краю «Благословенне Тернопілля». 

http://www.icc-kiev.gov.ua/agenda/prezentatsiya-krayu-blagoslovenne-ternopillya
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Друк. Огляди. Презентації. Рецензії 

431. Василишин, О. «Чорнило застигло в пері, як сльоза» [Текст] / О. Василишин // 

Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 53—54 : фот. — (Літературна 

критика).  
Видано книжку спогадів Бориса Демківа, яку впорядкувала донька поета  — заслужений журналіст України 

С. Мичко. 

 

432. Віконська, І. Коли поезія — зброя [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 

2017. — 31 берез. — С. 6. — (З творчої тайстри).  
Про збірки «У полум’ї високих барикад», «Сильні духом» та «Правда і кривда» Ореста Голика (м. 

Чортків). 

 

433. Волинська, О. Майстер-клас від земляка [Текст] / О. Волинська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 13 січ. — С. 6. — (Знай наших).  
Викладач Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка Олександр 

Астаф’єв презентував поетичну збірку «Трагічна помилка небес». 

 

434. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [20 

вересня у тернопільській книгарні «Є»  відбулася презентували повість Ірини 

Мацко «Перехідний вік… моєї мами»] . — С. 148 : фот. 

 
435. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [24 

жовтня Валентина Семеняк-Штангей презентувала в тернопільській книгарні «Є»  

збірку «Булочка для… Бога» та роман «Об’явник»]. — С. 154. 

 
436. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у 

книгарні «Є» (м. Тернопіль) — зустріч з поетом і перекладачем, членом НСПУ 

Юрієм Матевощуком, який презентував «Провінційний роман» польського 

письменника Корнеля Філіповича].  — С. 158 : фот. 

 
437. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [15 — 18 

вересня тернопільські видавництва й автори взяли участь у ХХІІІ Львівському 

Форумі видавців.  Персональну відзнаку президента ГО «Форум видавців» отримав 

М. Маслій за тритомник «Золотий вік української естради. Перше місце у топ-60 

книжок – книжка «Масік» кременчанки Дзвінки Торохтушко (вона ж — Любов 

Буряк)]. — С. 147. 

 
438. Семеняк, В. Секретами поділився письменник Олександр Гаврош [Текст] / В. 

Семеняк // Свобода. — 2017. — 24 берез. — С. 4 : фот. — («Казки і казкарі»).  
У вітальні  «Дому книги» видавництва «Навчальна книга — Богдан» Олександр Гаврош 

презентував нову книжку «Казки і казкарі». 
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439. Сорока, П. «В такі хвилини створюються пісні...» [Текст] / П. Сорока // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 31 берез. — С. 6. — (Відгук).  
Про збірку «Перше пробачення» Стефанії Білик з м. Бережан.  

 

440. Дігай, Т. Гра в пазли [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 2017. — 17 лют. 

— С. 6 : іл. — (Рецензія).  
Рецензія на роман-антиутопію О. Вільчинського «Льодовик». 

 

441. Командирчик, О. Діагностика душі від дуету Біликів [Текст] / О. Командирчик // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 10 лют. — С. 6. — (Зустріч).  
Леся та Леонід Білики презентували новий роман «Портрет Діани».  

 

442. Мельничук, Б. Коли правда — понад усе [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 27 січ. — С. 6 : фот. — (Прочитане).  
Про книжку Петра Мосійчука «Спротив». 

 
443. Мельничук, Б. «Літературний Тернопіль», № 1, 2017 [Текст] / Б. Мельничук // 

Літературна Україна. — 2017. — 19 січ. — С. 16 : фот. — (Гортаючи журнали).  

Огляд нового номеру журналу «Літературний Тернопіль»  за 2017 рік. 

 

444. Мельничук, Б. Про академіка — словом прозовим і поетичним [Текст] / Б. 

Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 10 лют. — С. 6. — (Прочитане).  
Про книжку «Іван Горбачевський. Спроба життєпису в прозі та віршах» Наталії Волотовської. 

 

445. Мельничук, Б. Чарівне дефіле заради пізнання [Текст] / Б. Мельничук,  І. 

Фарина // Вільне життя плюс. — 2017. — 3 лют. — С. 6 : фот. — (Прочитане).  
Про збірку Тетяни Дігай «Час дефіле: літературна критика: рецензії та відгуки на твори сучасної 

української поезії та прози 2012-2015 років». 

 
446. Небесна, І. «Вони гинули, плюючи в обличчя комісарам» [Текст] / І. Небесна // 

RIA плюс. — 2017. — 8 лют. — С. 18 : фот. — (Арт- кафе).  
Про книжку «Антологія української поезії XX століття» Івана Малковича. 

 

447. Небесна, І. Маланка — карнавал смерті, весни та природи [Текст] / І. Небесна // 

RIA плюс. — 2017. — 11 січ. — С. 18 : фот. —  (Арт- кафе).  
Про путівник Ірини Пустиннікової «Буковинські Маланки». 

 

448. Небесна, І. «Настав час розповідати, хто ми і звідки» [Текст] / І. Небесна // RIA 

плюс. — 2017. — 25 січ. — С. 18 : фот. — (Арт- кафе).  
Про книжку «Забудь-річка» братів Капранових. 

 

449. Семеняк, В. Несподіваний новорічний подарунок [Текст] / В. Семеняк // Свобода. 

— 2017. — 13 січ. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Видано книжку спогадів Бориса Демківа, впорядковану донькою поета  — заслуженим 

журналістом України С. Мичко. 

 

450. Семеняк, В. «Подільську толоку» привітали піснями [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 20 січ. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Про літературно-мистецький альманах «Подільська толока — 2016». 
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451. Сорока, П. Священик із душею поета [Текст] / П. Сорока // Літературна Україна. 

— 2017. — 2 лют. — С. 11 : фот. — (У плині подій).  
Про творчий доробок о. Василя Погорецького. 

 

*** 

 

452. Антонюк-Следзінська, Л. Спогад про незабутнє [Текст] / Л. Антонюк-

Следзінська // Вільне життя плюс. — 2017. — 10 берез. — С. 6. — (Щойно 

прочитане).  
Голова Кременецького районного об’єднання товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка ділиться враженнями 

про прочитану новелу Б. Мельничука «Хлібина для бандерівця». 

 

453. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [вересень — листопад 2016 р.] / 

підгот.: А. Золотнюк [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2017. — № 1. — С. 146—

159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [13 

вересня у книгарні «Є» в Тернополі презентували нову книжку Богдана Мельчука 

«Хлібина для бандерівця», виданій в серії творів письменників Тернопільщини, 

започаткованої з ініціативи голови ТОО НСПУ О. Смика]. — С. 147. 

 
454. Костишин, Л. Читати — справді цікаво [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 
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