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Присудження премій у галузі культури 
Перебийніс, П. Журавлина пісня над Збручем [Текст] / П. Перебийніс // 

Літературна Україна. — 2014. — 24 лип. — С. 13 : фотогр. — (Від краю — до 
краю). 
Про Всеукраїнську літературно-мистецьку премію ім. Братів Богдана і Левка Лепких. 
 

Бібліотеки 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Бобрівець, М. Моя сім’я — моя фортеця? [Текст] / М. Бобрівець ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 2 : фотогр. — (Зустрічі). 
Про вечір запитань і відповідей «Ти у цьому світі не одна», приурочений до Дня родини, 
який пройшов у Тернопільській ОУНБ. 
 

Вандзеляк, Г. Бібліотека відкриває двері [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 19 верес. — С. 4. — (До Всеукраїнського дня бібліотек). 
Програма традиційної Декада відкритих дверей, яка проходитиме в Тернопільській ОУНБ. 

 

Віконська, І. Книгозбірня запрошує на зустрічі [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 19 верес. — С. 6. — (Бібліотека поруч). 
Про заходи в рамках Декади відкритих дверей, які пройдуть у Тернопільській ОУНБ. 
 

Журавлюк, В. Силою слабка, мудрістю шановна [Текст] / В. Журавлюк // 
Свобода. — 2014. — 29 серп. — С. 14. — (Усе про бджолу-трудівницю). 
Про виставку літератури про бджільництво, представлену у відділі сільськогосподарської 
літератури Тернопільської ОУНБ. 
 

Золотнюк, А. Мене завжди рятувало почуття гумору [Текст] / А. Золотнюк 
// Вільне життя плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 6 : фотогр. — (Слово автора). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книги Степана Гериліва «Заробітчанські 
дзвони: хроніка ностальгії». 
 

Моліцька, Г. Про тих, хто присвятив своє життя мистецтву [Текст] / 
Г. Моліцька // Українська музична газета. — 2014. — № 2 (квіт. — черв.) — 
С. 7, 9 : фотогр. — (Рецензуємо). 
Про книгу «Осяяні талантом Соломії», видану до 55-річчя із часу заснування 
Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької, з якою 
можна ознайомитися у Тернопільській ОУНБ .  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [21 березня з 
нагоди Всесвітнього дня поезії  вТернопільській ОУНБ молоді поети читали 
свої твори]. — С. 155; [30 квітня в Тернопільській ОУНБ презентували збірку 
поезій канонізованого Глави Римо-католицької церкви Івана-Павла ІІ 
«Святиня»] — С. 158.  

 

Зубик, М. Тональність ностальгії на заробітчанській палітрі [Текст] / 
М. Зубик, Я. Мармаш // Свобода. — 2014. — 8 серп. — С. 4 : фотогр. — 
(Чужина не стане рідним домом). 
Про презентацію книги Степана Гериліва «Заробітчанські дзвони: хроніка ностальгії», яка 
відбулася в Тернопільській ОУНБ. 
 

Ковалькова, Т. На шлях кривавої борні за волю рідного народу [Текст] / 
Т. Ковалькова // Свобода. — 2014. — 15 серп. — С. 4. — (До 100-річчя УСС). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся літературно-музичний вечір, приурочений до 100-річчя із 
часу заснування легіону Українських січових стрільців. 
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Цимбровська, О. У боротьбі за державність [Текст] / О. Цимбровська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 3. — (УСС — 100 років). 
Про літературно-музичний вечір «Січові стрільці в боротьбі за державність», який відбувся в 
Тернопільській ОУНБ. 
 

Чубата, Д. Під знаком Шевченка та Небесної Сотні [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 верес. — С. 5. — (Обрії «Просвіти»). 
Згадується вечір запитань і відповідей «Ти в цьому світі не одна», приурочений до Дня 
родини, що пройшов у Тернопільській ОУНБ. 

 

Ярмарок бібліотечних інновацій — 2014 [Текст] // Воля. — 2014. — 
8 серп. — С. 4.  
У ярмарку взяли участь представники Тернопільської ОУНБ. 
 

Добудова нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Про шкільні автобуси, дитячі садочки та долю довгобудів [Текст] : На 

запитання читачів газети «Свобода» відповідає голова Тернопільської обласної 
державної адміністрації Олег Сиротюк / підгот. В. Колісник // Свобода. — 
2014. — 30 серп. — 3 верес. — С. 6. — (Запитуйте — відповідаємо). 
Згадується довгобуд нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Віконська, І. Книги єднають! [Текст] / І. Віконська // Вільне життя плюс. — 

2014. — 26 верес. — С. 6. — (Незабаром свято). 
Програма святкування Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській обласній бібліотеці 
для молоді. 
 

Золотнюк, А. Бібліотека можливостей [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 6 : фотогр. — (А що у вас?). 
Про ресурси, послуги й цікаві проекти Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Пилипчук, У. Видання з добрих рук [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 6. — (Наші меценати). 
Тернопільська обласна бібліотека для дітей отримала в подарунок книги з приватної колекції 
сім’ ї Білоусів. 
 

Пилипчук, У. Канікули з бібліотекою [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 29 серп. — С. 6. — (А що у вас?). 
Про особливості роботи Тернопільської обласної бібліотеки для дітей під час шкільних 
канікул. 
 

Пилипчук, У. Книги з добрих рук [Текст] / У. Пилипчук // Свобода. — 
2014. — 1 серп. — С. 4 :фотогр. — (Дарувати радість читачам). 
Сім’я Білоусів подарувала Тернопільській обласній бібліотеці для дітей книги з приватної 
колекції. 
 

Пилипчук, У. Тернополяни подарували книгам нове життя [Текст] / 
У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 8. — (Бібліотечні 
новини). 
Тернопільська обласна бібліотека для дітей отримала в подарунок книги від сім’ ї Марчуків. 
 

Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
Ангели захисників [Текст] // Культура і життя. — 2014. — 9 верес. — 

С. 14 : фотогр. кольор.  
На майстер-класах у бібліотеці-музеї національної іграшки діти виготовляли ляльки-мотанки 
та ангелів-охоронців. 
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Бобрівець, М. Колекція з козацьким духом [Текст] / М. Бобрівець ; фотогр 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 22 серп. — С. 8 фотогр. кольор. — 
(Репрезентація). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих відкрили виставку старожитностей 
Василя Венгера. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [21 березня в 
Тернопільській бібліотеці № 8 для дорослих відбулася зустріч із поетесою й 
громадською діячкою Дарією Чубатою] — С. 155. 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [20—21 березня в 
бібліотеці-музеї національної іграшки пройшов Всеукраїнський фестиваль 
ляльок] — С.155.  
 

Деркач, З. Ляльки-обереги від снайперських куль [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2014. — 6 серп. — С. 10 : фотогр. кольор. — (Дитяча любов). 
У бібліотеці-музеї національної іграшки діти робили ангеликів, ляльки-мотанки та листівки, 
щоб відправити їх бійцям на Схід. 
 

Закидальська, Г. Виставка, яка відтворює національний дух українців 
[Текст] / Г. Закидальська // Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 4 : 
фотогр. кольор. — (Арт). 
В етноцентрі Тернопільської бібліотеки № 4 для дорослих діє виставка робіт художника 
Миколи Шевчука «У нашім раї на землі». 
 

Золотнюк, А. Корисне та цікаве літо [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (А що у вас?). 
Про роботу бібліотеки-музею національної іграшки в літній час. 
 

Золотнюк, А. Скидання історичних кумирів [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 6. — (Інший погляд). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книги Романа 
Млиновецького «Нариси з історії визвольних змагань 1917—1918 років». 
 

Левицька, Л. Книгозбірні прагнуть розвивати творчість [Текст] / 
Л. Левицька // Голос України. — 2014. — 17 лип. — С. 9. — (Новини). 
Про три бібліотеки-музеї, які діють у Тернополі. 
 

Сиротюк, Ю. Вчитимуть англійської [Текст] / Ю. Сиротюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 8. — (Не прогавте!). 
У бібліотеці-музеї національної іграшки діятимуть курси англійської мови для читачів віком 
від 7 до 16 років. 
 

Чубата, Д. Мистецький світ Миколи Шевчука [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 8 : фотогр. — (Вернісаж). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих діє персональна виставка 
фігуративно-орнаментального живопису фольклорного спрямування Миколи Шевчука «У 
нашім раї на землі…». 
 

Шот, М. Сповідь у дзвонах і шаблях [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2014. — 5 верес. — С. 9 : фотогр. — (Культура). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих пройшли фольк-історичні мандри за 
матеріалами зібрання колекціонера Василя Венгера. 
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Інші бібліотеки  
Вандзеляк, Г. Поезія, обрамлена війною… [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2014. — 22 серп. — С. 4. — (Літературні зустрічі).  
У Чортківській центральній бібліотеці відбулася літературна зустріч письменників з 
Хмельниччини, Івано-Франківщини та Тернопільщини під назвою «Поезія, обрамлена 
війною». 

 

[«Вікімедія України» спільно з програмою «Бібліоміст» оголосили 
переможців конкурсу «WikiDay». У номінації «Найкраща Wiki-стаття» 
кращими визнані роботи мешканців Гусятинщини Оксани Балагути та Руслани 
Савки] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 
23 лип. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Дзісяк, Я. Поезія, обрамлена війною [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 6. — (А що у вас?). 
У Чортківській центральній бібліотеці відбулася міжобласна літературна зустріч під назвою 
«Поезія, обрамлена війною». 

 

Ділай, О. Копичинські бібліотекарі серед переможців «WikiDey» [Текст] / 
О. Ділай // Свобода. — 2014. — 8 серп. — С. 4. — (На завершення номера). 
Про роботу Копичинецької міської бібліотеки для дітей та перемогу в конкурсі «WikiDey». 
 

Ділай, О. Користуємось інтернетом на повну [Текст] / О. Ділай // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 8. — (Знай наших!).  
Про діяльність Копичинецької міської бібліотеки для дітей у рамках проекту «Глобальні 
бібліотеки «Бібліоміст — Україна». 

 

Зимненко, А. Бібліоновини [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2014. — 4 лип. — С. 2. — (Одним абзацом). 
У Зборівській центральній бібліотеці для дітей відбувся районний семінар на тему: «Роль і 
місце бібліотеки в умовах становлення громадянського суспільства». 
 

Оревчук, Л. «Наш день» Мирослава Коломійчука [Текст] : Фотохудожник із 
Лановеччини відтворив обличчя рідного краю / Л. Оревчук // Наш день. — 
2014. — 2—8 лип. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Соціум). 
У Лановецькій центральній бібліотеці діє виставка світлин Мирослава Коломійчука «Наш 
день» . 
 

Савчук, Г. Молодь прагне змін [Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 2014. — 
4 лип. — С. 2. — (Круглий стіл). 
У Бучацькій центральній бібліотеці відбувся круглий стіл на тему: «Молодь і Конституція: 
потреба гарантій. Час змін». 
 

[Святом «Україна свята і єдина» відзначили День незалежності України в 
Лановецькій центральній бібліотеці] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 29 серп. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

Тракало, О. Дорога до храму душі [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 
2014. — 26 верес. — С. [1]. — (Книжкові новинки — бібліотекарям). 
Громадська організація «Міжнародна освітньо-культурна асоціація» подарувала бібліотекам 
Заліщицької ЦБС 336 книг. 

 

Тракало, О. Гріє душу рідне село [Текст] / О. Трокало // Свобода. — 
2014. — 12 верес. — С. 3 : фотогр. — (Про нашого земляка). 
Про видатного поета, уродженця Заліщанщини Івана Стронського розповідає директор 
Заліщицької ЦБС Ольга Тракало. 
 



 6 

Тракало, О. Життя із піснею Наддністрянського маестро [Текст] / 
О. Тракало // Свобода. — 2014. — 4 лип. — С. 4. — (Мистецький спогад). 
У Заліщицькій центральній бібліотеці відбувся мистецький захід, присвячений 105-річчю від 
дня народження Ярослава Смеречанського — композитора, диригента, засновника музичної 
школи в Заліщиках. 

 

Тракало, О. Пишається Виноградне своїм сином [Текст] / О. Трокало // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 верес. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї). 
Директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало розповідає про талановитого поета, уродженця 
Заліщанщини Івана Стронського. 
 

[У Козівській центральній бібліотеці діє виставка книг «Шляхи української 
державності: Декларація про державний суверенітет України»] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. [1]. — (З потоку 
новин). 

 

[У Лановецькій центральній бібліотеці відбулася мистецька година, 
присвячена 160-річчю від дня народження актриси Марії Заньковецької] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 серп. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У Підгаєцькій центральній бібліотеці діє книжкова виставка-обговорення 
«Дихає природа нашими гріхами»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 18 лип. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У Підгаєцькій центральній бібліотеці відбулася історична година «Сумно 
за тобою, рідний краю», присвячена роковинам виселення українців з території 
Польщі] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 
19 верес. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

[У Підгаєцькій центральній бібліотеці відбулася репрезентація книги В. 
Павліса «У пошуках Галичини»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 верес. — С. [1]. — (З потоку новин). 

[У Теребовлянській центральній бібліотеці презентували Всеукраїнську 
мандрівну виставку картин] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 1 серп. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Циганюк, М. «За тебе, Україно…»: книга вчить бути патріотом [Текст] / 
М. Циганюк // Нова тернопільська газета. — 2014. — 23—29 лип. — С. 14 : 
фотогр. — (Kultura). 
У Кременецькій центральній бібліотеці ім. Ю. Словацького презентували книгу Петра 
Мазура та Олександра Ільїна «За тебе, Україно…». 
 

Музейна справа 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Брик, А. Живі листи: тернополянин зібрав колекцію конвертів і марок про 
Майдан [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 30 лип. — 5 серп. — С. 3 : 
фотогр. кольор. — (Люди). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка конвертів, марок, листівок, 
які відображають революцію Гідності, з колекції тернополянина Юрія Заблоцького. 
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Бурлаку, Н. Від пишності до практичності [Текст] / Н. Бурлаку // RIA 
плюс. — 2014. — 6 серп. — С. 19 : фотогр. — (Ретро). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонуються оригінальні зразки та 
макети військового спорядження різних історичних періодів. 

 

«Зима, що нас змінила» — таку назву дав експозиції поштових мініатюр 
громадський діяч, філателіст Юрко Заблоцький [Текст] // Свобода. — 2014. — 
25 лип. — С. 2 : фотогр. — (Майдан очима філателістів). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито філателістичну виставку «Зима, 
що нас змінила». ЇЇ автор —  Юрко Заблоцький. 

 

Золотнюк, А. Феномен подільської народної ікони [Текст] / А. Золотнюк ; 
фотогр. авт. // Домашня газета. — 2014. — 3 лип. — С. 8 : фотогр. — (Наше 
дозвілля). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї функціонує виставка ікон із приватної 
колекції хмельничанина Олександра Чернова. 

 

Золотнюк, А. Шедеври іконописців [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 2 лип. — С. 5 : фотогр. — (Сакральне 
мистецтво). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка народних ікон Поділля, 
представлена колекціонером із Хмельницького Олександром Черновим. 

 

Костюк, С. Відлуння Майдану [Текст] / С. Костюк // Свобода. — 2014. — 
22 серп. — С. 4. — (В один абзац). 
Тернопільський обласний краєзнавчий музеї отримав у подарунок картину Юрія Чумака 
«Небесна сотня». 

 

Костюк, С. [Шевченкіана Удіна поповнила тематичну збірку обласного 
краєзнавчого музею] [Текст] / С. Костюк // Свобода. — 2014. — 22 серп. — 
С. 4. — (В один абзац). 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей отримав у подарунок роботи заслуженого 
художника України Євгена Удіна. 
 

Левенець, Л. Крізь тюрми — до волі [Текст] / Л. Левенець // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 8. — (Забути не можна). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито фотодокументальну виставку 
«Крізь тюрми — до волі», присвячену 25-1річниці із часу створення Спілки політв’язнів і 
репресованих. 
 

Левицька, Л. Народна ікона лікує душу й серце 
[Текст] / Л. Левицька // Голос України. — 2014. — 3 лип. — С. 11 : фотогр. — 
(Новини). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї експонуються ікони з приватної колекції 
хмельничанина Олександра Чернова. 

 

Пропагуймо пам’ятки Тернопілля [Текст] // Свобода. — 2014. — 
26 верес. — С. [1]. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї розгорнуть для художню фотовиставку 
«Пам’ятки рідного краю». 

Пшоняк, І. «Українській нації призначено вижити» [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 2. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки Петра 
Твардовського «Українській нації призначено вижити». 
 

Стецько, В. Збудуймо храм у душі своїй [Текст] / В. Стецько // Свобода. — 
2014. — 12 верес. — С. 4. — (Мистецька палітра). 
Працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею втілюють науково-дослідний та 
мистецький проект «Національний іконостас духовності». 
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Шумська, В. «Ім’я його чується в шумі потоку» [Текст] : До 205-ї річниці 
від дня народження поета і драматурга, романтика і філософа Юліуша 
Словацького / В. Шумська, О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2014. — 
12 верес. — С. 6. — (Славетні земляки). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку, приурочену до 205-ї 
річниці від дня народження поета. 
 

Шумська, В. «Шовком шила, шовком шила, золотом рубила та для того 
козаченька, що вірно любила» [Текст] : (З історії української сорочки-
вишиванки) / В. Шумська // Вільне життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 3 : 
фотогр. — (З народних джерел). 
Старший науковий співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра 
Шумська розповідає про особливості традицій вишивання в Тернопільській області. 
 

Історико-меморіальний музей політичних в’язнів 
Бурма, В. Степанова Голгофа [Текст] / В. Бурма ; фотогр. авт. // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 6 : фотогр. — (Незабутні). 
У в музеї політичних в’язнів відкрили експозицію, присвячену Степанові  Сапеляку. 
 

Луків, Н. Музей політв’язнів огорнувся у синьо-жовті кольори [Текст] / 
Н. Луків // Свобода. — 2014. — 30 серп. — 3 верес. — С. 5 : фотогр. — 
(Акценти). 
Про історико-меморіальний музей політичних в’язнів у Тернополі. 
 

Романів, А. Степан Сапеляк у спогадах друзів [Текст] / А. Романів // 
Свобода. — 2014. — 18 лип. — С. 4. — (Вечір пам’яті). 
У Тернопільському музеї політв’язнів відкрили експозицію, присвячену лауреату 
Шевченківської премії, поетові, дисиденту, громадському діячеві Степанові Сапеляку. 
 

Тернопільський обласний художній музей 
Ваврик, О. Неповторна «Палітра» [Текст] / О. Ваврик // Свобода. — 

2014. — 4 лип. — С. 4 : фотогр. — (Вернісаж). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку робіт учасників 
мистецького гурту «Палітра» з м. Кременця. 
 

Дуда, І. Нове життя старих картин [Текст] / І. Дуда // Свобода. — 2014. — 
19 верес. — С. 4. 
Фонд Тернопільського обласного художнього музею поповнився творами живопису і 
графіки 70-х років ХХ століття, які передав Коропецький обласний ліцей-інтернат із 
посиленою військово-фізичною підготовкою. 
 

Мороз, В. Війна, Тернопіль і художники [Текст] / В. Мороз // RIA плюс. — 
2014. — 10 верес. — С. 19 : фотогр. — (Ретро).  
У Тернопільському обласному художньому музеї можна побачити роботи видатних 
тернопільських художників Дмитра Шайноги та Діонізія Шолдри. 

 

Николишин, Д. Жінка, якій вдалось намалювати музику [Текст] / 
Д. Николишин ; фотогр. авт. // Домашня газета. — 2014. — 24 лип. — С. 8 : 
фотогр. — (Наше дозвілля). 
У Тернопільському художньому музеї діє виставка робіт художниці Наталії Басараб, 
приурочена до її 60-річчя. 
 

Перун, В. Невловимий слід гострого олівця [Текст] / В. Перун // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 3. — (Виставка). 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка фотокопій робіт відомого 
графіка, карикатуриста й портретиста Якова Струхманчука. 
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Садовська, Г. Мистецький дивосвіт Наталі Басараб [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. М. Шота // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. [1] : фотогр. 
кольор. — (Ювілейна виставка). 
Про ювілейну виставку робіт Наталі Басараб, яка діє в Тернопільському обласному 
художньому музеї. 

 

Чернишова, А. Талант обірвала куля «визволителів» [Текст] / 
А. Чернишова, М. Чернишова // Свобода. — 2014. — 22 серп. — С. 4. — 
(Інформаційний калейдоскоп). 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка «Художник Яків 
Струхманчук — жертва сталінського терору», приурочена до 130-річчя від дня народження 
митця. 

 

Шот, М. Як художниця стала квіткою [Текст] : З ювілейними здобутками 
мисткиня Наталія Басараб ознайомить на виставці в Тернопільському 
художньому музеї / М. Шот //  Урядовий кур’єр. — 2014. — 29 лип. — С. 11 : 
фотогр. — (Культура). 
 

Кременецький обласний комунальний  
літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького 

Заєць, М. Кременець відвідував Мандрівний кінотеатр «Свобода» [Текст] / 
М. Заєць // Свобода. — 2014. — 8 серп. — С. 4. — (Творчі гостини). 
У Кременецькому обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького 
відбувся показ фільмів, організований у рамках проекту «Кінотеатр «Свобода». 

 

Сеніна, Т. Під знаком Шевченка і Словацького [Текст] / Т. Сеніна // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 5 : фотогр. — (Діалог двох культур). 
В обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в Кременці пройшов Х 
українсько-польський літературно-мистецький форум «Діалог двох культур». 
 

Обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей  
Володимира Гнатюка 

Черемшинська, Р. «О Москво, ти несита крови!» [Текст] / Р. Черемшинська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 6. — (Велетні духу). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка в с. Велесневі діє ювілейна 
виставка «Осип Юрій Федькович», приурочена до 180-річчя від дня народження 
письменника. 

 

Черемшинський, О. Натхненна творчістю Кобзаря [Текст] / 
О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2014. — 22 серп. — 
С. 3. — (До 900-річчя від дня народження Софії Караффи-Корбут). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка в с. Велесневі розгорнуто 
виставку, приурочену до 90-річчя від дня народження видатної української художниці Софії 
Караффи-Корбут. 

 

Черемшинський, О. Українська берегиня [Текст] / О. Черемшинський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 5 : фотогр. — (До ювілею 
Олени Пчілки). 
В обласному етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка в с. Велесневі 
розгорнуто виставку «Українська берегиня», присвячену 165-річчю від дня народження 
Олени Пчілки. 

Інші музеї 
Бідзіля, Т. У Бережанах можна побачити стародавню Україну [Текст] / 

Т. Бідзіля // Свобода. — 2014. — 8 серп. — С. 4. — (Культура рідного краю). 
У Бережанському краєзнавчому музеї діє виставка «Скарби нашого краю». 
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Бойко, Н. Бережанська гімназія: сторінки історії… [Текст] / Н. Бойко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 8. — (Конференція). 
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулася ІІ Міжнародна конференція 
«Бережанська гімназія: сторінки історії», присвячена 200-річчю від дня народження Тараса 
Шевченка та 225-річчю з часу заснування гімназії. 

 

Гугушвілі, Т. Вшанували Крушельницьку [Текст] / Т. Гугушвілі // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 3 : фотогр. — (Славні земляки).  
У меморіальному музеї Соломії Крушельницької, що в с. Білій Тернопільського району, 
відзначили 142-гу річницю від дня народження співачки. 

  

Проців, М. «Майдан гідності» в Бережанах [Текст] / М. Проців // Вільне 
життя. — 2014. — 11 лип. — С. 3. — (Постреволюційне). 
У Бережанському краєзнавчому музеї діє Всеукраїнська пересувна виставка робіт 
художників України «Майдан гідності», на якій представлено 36 картин 12 авторів. 

 

Сасанчин, Н. І барви дум, і кольори надій… [Текст] / Н. Сасанчин // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 6. — (Зустрічі). 
Про засідання мистецько-виставкового клубу, що функціонує при Чортківському 
краєзнавчому музеї. 

 

[У Бережанському краєзнавчому музеї діє виставка «Військові відзнаки 
періоду національно-визвольної боротьби 1914—1920 років»] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 серп. — С. [1]. — (З потоку 
новин). 

 

Цимбровська, О. Свято храму книги [Текст] / О. Цимбровська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 3. — (Ювілеї). 
У Бережанах урочисто відзначили 30-річчя із часу заснування музею книги. 
 

Шот, М. Колишній костел стане святилищем церковної культури [Текст] / 
М. Шот // Свобода. — 2014. — 2 лип. — С. 12 : фотогр. кольор. 
Храм-музей сакрального мистецтва мріє створити в рідному селі Острівці Теребовлянського 
району відомий письменник, державний і громадський діяч Роман Лубківський. 

Театри 
Ваврик, Є. Майстер театру та естради [Текст] : [інтерв’ю з режисером 

театру й естради, заслуженим діячем мистецтв України Є. Вавриком] / 
[спілкувався] Н. Волянський // Вільне життя плюс. — 2014. — 22 серп. — С. 6 : 
фотогр. — (Ювілеї). 

 

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

Вандзеляк, Г. Сезон завершили комедією [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. 
— 2014. — 11 лип. — С. 4. — (Театральні канікули). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка представили музичну комедію «Наталка Полтавка» за п’єсою 
Івана Котляревського. 
 

Вандзеляк, Г. Стартував театральний сезон з фестивалю [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2014. — 26 верес. — С. [1]. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка проходив ХІІ Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют». 
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День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [27 березня в 
Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра вистави «Народний депутат» за п’єсою 
сербського драматурга Броніслава Нушича] — С.155-156.  
 

Луків, Н. Виставка врятує життя [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2014. — 
15 серп. — С. [1]. — (Наш анонс). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбудеться моновистава у виконанні Миколи Булата за творами Григора 
Тютюнника «Вічна загадка любові». 

 

Мичко, С. Вечори Мельпомени [Текст] : У Тернополі розпочався 
традиційний театральний фестиваль молодої режисури / С. Мичко // Україна 
молода. — 2014. — 25 верес. — С. 3. — (Театр). 

 

Мосійчук, О. Олег Мосійчук про кіно і «АТО за театр» [Текст] : [інтерв’ю з 
головним режисером Тернопільського академічного обласного драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка Олегом Мосійчуком] / розмовляв О. Козак // RIA 
плюс. — 2014. — 17 верес. — С. 18 : фотогр. — (Погляд). 

 

Папуша, І. Пішов із кіно, щоб грати у театрі [Текст] / І. Папуша // 
Свобода. — 2014. — 11 лип. — С. 4 : фотогр. — (Актор від Бога). 
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. 
Т. Г. Шевченка Петра Ластівку, якому виповнилося 92 роки. 
 

Садовська, Г. Бентежний аромат класики [Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 
Т. Іванківа // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 5 : фотогр. — 
(Закриття сезону). 
Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
представив увазі глядачів музичну виставу «Наталка Полтавка» за п’єсою 
Івана Котляревського. 
 

Садовська, Г. «Вереснева розрада» повертається [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 верес. — С. 5. — (Тернопільські театральні 
вечори). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбудеться ХІІ Всеукраїнський фестиваль молодої режисури 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

Садовська, Г. П’ять іпостасей В’ячеслава Хім’яка [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. М. Шота // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 серп. — С. 5 фотогр. — 
(Ювілеї). 
До 65-річчя від дня народження актора Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, народного артиста України В’ячеслава 
Хім’яка. 

 

Собуцька, В. Поступ чи відступ? [Текст] : Якщо вогонь творчості тільки 
жевріє, його, напевно, треба роздмухувати… / В. Собуцька ; фотогр. Т. Іванківа 
// Наш день. — 2014. — 9—15 лип. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Театр). 
Про завершення театрального сезону в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Трач, О. Чим подивують «Тернопільські театральні вечори»? [Текст] / 
О. Трач // Свобода. — 2014. — 30 серп. — 3 верес. — С. 12. — (Афіша). 
Про ХІІ Всеукраїнський фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. 
Дебют». 
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Томчишин, Ю. Вистава для АТО: Микола Булат показав тернополянам 
«Вічну загадку любові» [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 
27 серп. — 2 верес. — С. 6. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка актор Микола Булат показав моновиставу «Вічна загадка любові» за 
творами Григора Тютюнника.  
 

Хім’як, В. В’ячеслав Хім’як: «Хочу, щоб робота була, як молитва» [Текст] : 
[інтерв’ю з актором Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка народним артистом України 
В’ячеславом Хім’яком] / [вела] М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2014. — 20—26 серп. — С. 14 : фотогр.  
 

Чайківська, Я. Микола Булат запрошує на благодійну виставу в підтримку 
бійців АТО [Текст] / Я. Чайківська ; фотогр. авт. // Тернопіль вечірній. — 
2014. — 13 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Арт).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка актор Микола Булат представить моновиставу за новелами 
Григора Тютюнника. 
 

Чайківська, Я. Поляки і грузини візьмуть участь у фестивалі 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют» [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль 
вечірній. — 2014. — 3 верес. — С. 8. — (Арт). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбудеться ХІІ Всеукраїнський фестиваль молодої режисури 
«Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Волянюк, Н. Ляльки йдуть на літні канікули [Текст] / Н. Волянюк // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 8. — (До зустрічі, глядачу!). 
Завершився 34-й театральний сезон Тернопільського академічного обласного театру актора і 
ляльки. 
 

Волянюк, Н. У ляльковому театрі відкрили сезон [Текст] / Н. Волянюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 26 верес — С. 8 : фотогр. кольор. — (Завітайте). 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки відкрив 35-й ювілейний сезон 
казкою «День народження Кота Леопольда». 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [9 березня в 
Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки  відбулася 
вистави «Тарасова казка» за однойменною п’єсою  Богдана Мельничука та 
Володимира Лісового, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса 
Шевченка] — C. 154—155. 
 

Аматорські театри 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 

2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [6 квітня 
тернопільських шанувальників Мельпомени потішив прем’єрою міський 
драматичний театр-студія «Сузір’я» під орудою Ореста Савки] — C.157.  
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Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Садовська, Г. «Зоряни» зачарували Тернопіль [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 5 : фотогр. — (На завершення 
сезону). 
На закритті 74-го концертного сезону в Тернопільській обласній філармонії виступив 
академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії. 

 

Садовська, Г. Коли сцена і зал — на відстані серця [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. М. Шот // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 верес. — С. 5 : фотогр. 
Виступом Черкаського академічного заслуженого українського народного хору 
Тернопільська обласна філармонія відкрила ювілейний, 75-й концертний сезон. 

 

 

Чубата, Д. Соломія, якій аплодують і досі [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. [1]. — (Вечори у філармонії). 
До 142-ї річниці від дня народження Соломії Крушельницької в Тернопільській обласній 
філармонії відбулося музичне дійство за мотивами п’єси Богдана Мельничука та Івана 
Ляховського «Соломія Крушельницька». 
 

Інші концерти 
Бойчук, О. Мистецтво — на підтримку батальйону [Текст] / О. Бойчук // 

Номер один. — 2014. — 10 верес. — С. 4 : фотогр. — (Новини). 
У Тернополі відбувся благодійний концерт на підтримку українських військових. 

 

Коцай, С. На Івана, на Купала [Текст] / С. Коцай // Вільне життя плюс. — 
2014. — 16 лип. — С. 3 : фотогр. кольор. — (Відроджені традиції). 
У с. Іванківцях, що на Зборівщині, напередодні свята Івана Купала відбувся концерт. 
 

Томчишин, Ю. Заспівали, щоб підтримати армію [Текст] / Ю. Томчишин // 
Наш день. — 2014. — 30 лип. — 5 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — 
(Духовність). 
На Підволочищині відбувся благодійний концерт на підтримку української армії. 
 

Чорна, Г. Нехай ця крапля врятує чиєсь життя… [Текст] / Г. Чорна // Наш 
день. — 2014. — 27 серп. — 2 верес. — С. 8 : фотогр. 
Про благодійний концерт до дня Незалежності України та в підтримку солдат, які 
перебувають в зоні АТО, що відбувся 17 серпня у с. Котужанах Зборівського району. 

 

Клубні заклади 
Український дім «Перемога» 

Бобрівець, М. Майдан у фото і серцях [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя плюс. — 2014. —27 серп. — С. 5 : фотогр. кольор. — (Репрезентація). 
Виставку світлин «Революція Гідності» тернопільських фотокореспондентів Миколи 
Василечка та Івана Пшоняка відкрили в Українському домі «Перемога». 

 

Вандзеляк, Г. «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь» [Текст] / Г. Вандзеляк 
// Свобода. — 2014. — 29 серп. — С. 4 : фотогр. — (Презентація книги). 
Презентація книги під такою назвою відбулася в рамках фестивалю «Цвіт вишиванки» в 
Українському домі «Перемога». 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [10 березня  в 
Українському домі «Перемога» відбулося мистецьке дійство «Читаю 
Шевченка — і лячно мені. У кожному слові — теперішні дні», приурочене до 
200-річчя від дня народження Великого Кобзаря] — С. 155. 
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Деркач, З. «Сірниковий» Тернопіль [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 
2014. — 30 серп. —3 верес — С. 10 : фотогр. кольор. — (Таланти Тернопілля). 
В Українському домі «Перемога» діє виставка робіт із сірників Мар’яна Вархоліка. 
 

Луків, Н. «Революцію Гідності» представили фотокори [Текст] : В 
Українському домі «Перемога» відкрито виставку «Революцію Гідності» 
Миколи Василечка та Івана Пшоняка / Н. Луків // Свобода. — 2014. — 
29 серп. — С. 4 : фотогр. — (Вернісаж). 
 

На згадку владі про народ [Текст] : В Українському домі «Перемога» 
відкрито фотовиставку робіт  Миколи Василечка та Івана Пшоняка «Революцію 
Гідності» // Наш день. — 2014. —27 серп. — 2 верес. — С. 3 : фотогр. 
 

Петрів, О. «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь» [Текст] / О. Петрів // Наш 
день. — 2014. — 27 серп. — 2 верес. — С. 8 : фотогр. 
У День Незалежності України в Українському домі «Перемога» в рамках Всеукраїнського 
фестивалю «Цвіт вишиванки» відбулася презентація книги «Тарас Шевченко у пам’яті 
поколінь» та зібрання арт-буків з творами генія. 
 

Пшоняк, І. Відкрилася незвичайна виставка [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2014. — 13 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Арт). 
В Українському домі «Перемога» діє виставка, присвячена 70-річчю від початку 
Варшавського повстання. 

 

Шибистий, О. «Революція гідності» у світлинах тернопільських 
фотомитців [Текст] / О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2014. — 3 верес. — 
С. 8 : фотогр. кольор. — (Арт). 
В Українському домі «Перемога» діє виставка світлин тернопільських фотомитців 
Миколи Василечка, Івана Пшоняка та Ігоря Крочака «Революція гідності». 
 

Інші клубні заклади 
Савчук, Г. «Єднаймося, українська родино!» [Текст] / Г. Савчук // Свобода. 

— 2014. — 11 лип. — С. 4. — (Урочини). 
У Монастириському районному палаці культури відбулися урочистості з нагоди Дня 
Конституції України та Дня молоді. 

 

[У Яблунівському сільському будинку культури відбувся вечір на підтримку 
родичів військовослужбовців-учасників АТО] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. [1]. — (З потоку новин). 

Кіно 
Гугушвілі, Т. «Війна за свій рахунок» [Текст] / Т. Гугушвілі // День. — 

2014. — 18 верес. — С. 9. — (Факт і коментар).  
У Тернополі представили короткометражну стрічку «Війна за свій рахунок». 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [11 травня в 
Тернопільському Палаці кіно відбулася прем’єра документального фільму «І 
біль, і пам’ять — крізь роки» (режисер — Олег Нищота)] — С. 158.  
 

Касіян, В. «Відкриту ніч» провели у Копичинцях [Текст] / В. Касіян ; 
фотогр. Т. Хлібовича // Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. [1] : фотогр. 
кольор. — (Молодці!). 
Копичинці стали одним із із 23-х майданчиків для проведення національного кінофестивалю 
«Відкрита ніч — Дубль 17» 
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Красновська, О. Скиньмося політв’язню [Текст] : До 30 вересня триватиме 
благодійний тиждень українського кіно / О. Красновська // Експрес. — 2014. — 
25 верес. — 2 жовт. — С. 12. — (Тернопільські новини).  
У Тернополі влаштовують кінопокази на підтримку режисера Олега Сенцова. 
 

Томчишин, Ю. Фільм про депортованих українців переміг на 
всеукраїнському конкурсі [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2014. — 10—
16 верес. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Тернопілля). 
На ХV Загальнонаціональному конкурсі «Українська мова — мова єднання» стрічка 
тернополянки «І біль, і пам’ять — крізь роки» здобула друге місце. 
 

У Тернополі — тиждень українського кіно [Текст] // Наш день. — 2014. — 
24—30 верес. — С. 13 : фотогр. кольор. — (Захоплення).  
У Тернополі триватиме тиждень українського кіно на підтримку режисера Олега Сенцова. 
 

Навчальні заклади 
Тернопільське обласне державне музичне училище 

ім. Соломії Крушельницької 
Волинець, Н. Музика під банями церкви [Текст] / Н. Волинець // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 5. — (Концерт). 
У Святотроїцькій церкві Бережан у рамках мистецького проекту «Резонанс запрошує» 
відбувся концерт студентів Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької. 
 

Кващук, В. Мажорний акорд із симфонії життя [Текст] / В. Кващук // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 29 серп. — С. 5 : фотогр. — (Ювілей). 
Про хорового диригента, викладача Тернопільського обласного музичного училища 
ім. С. Крушельницької заслуженого працівника культури України Володимира Вернея. 

 

Теребовлянське вище училище культури 
Костишин, Л. Росіяни пошкодували українцям… оплесків [Текст] /  

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2014. — 30 лип. — С. 9 : фотогр. — 
(Знай наших!) 
Ансамбль сучасного класичного танцю «Дивертисмент» Теребовлянського вищого училища 
культури здобув першу премію на ІХ Міжнародному молодіжному фестивалі-конкурсі 
мистецтв «Мужте», що проходив у Болгарії. 

Інші навчальні заклади 
Кросуляк, І. І хрестиком зможеш! [Текст] / І. Кросуляк // Експрес. — 

2014. — 11—18 верес. — С. 12. — (Тернопільські новини). 
Про школу народних ремесел у Тернополі. 

Виставки, пленери 
Білий, І. У обласному архіві створять фонд героїв Небесної сотні та АТО 

[Текст] / І. Білий // Номер один. — 2014. — 24 верес. — С. 4 : фотогр. — 
(Новини). 
 

Бобрівець, М. Історія здобуття незалежності [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2014. —29 серп. — С. 8. — (Репрезентація). 
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка «Живи у віках, Україно». 

 

Вітенько, Т. Миттєвості життя в роботах Юрія Кушніра [Текст] / 
Т. Вітенько // Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 4 : фотогр. 
кольор. — (Арт). 
У тернопільському антикафе «Тралі-валі» діє виставка фоторобіт Юрія Кушніра. 
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День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [7 березня в 
Державному архіві Тернопільської області відкрито тематичну виставку до 200-
річчя від дня народження Тараса Шевченка «І на оновленій землі врага не 
буде…»] — С.154. 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту:  [6 березня в арт-
галереї обласної організації Національної спілки художників України відкрито 
виставку образотворчого мистецтва, приурочену до ювілею 
Тараса Шевченка] — С. 154. 
 

Заврут, Н. Коли тобі «Зимно» [Текст] / Н. Заврут // Вільне життя плюс. — 
2014. — 12 верес. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Картинки з виставки). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка робіт киянина Мирослава Вайди. 
 

Золотнюк,А. Гармонія кольорів і ліній [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. [1] : фотогр. кольор. — (Небуденне). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка експериментального живопису киянина 
Ігоря Неруса. 
 

Золотнюк, А. «Горнусь до Тебе, Мати Божа» [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 5 : фотогр. — (Виставки). 
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка чудотворних ікон Тернопільщини 
«Горнусь до Тебе, Мати Божа…». 
 

Золотнюк, А. Живописний гобелен землі [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. В. 
Марківа // Вільне життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. [1] :фотогр. кольор. — 
(Картинки з виставки). 
В арт-галереї «Бункермуз» діє виставка робіт художниці з м. Ланівців Олени Горголь «Земля». 
 

Золотнюк,А. Майдан на полотнах [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 лип. — С. [1]. — (Не прогавте). 
У м. Бережанах діє пересувна виставка творів українських художників «Майдан гідності». 
 

Золотнюк, А. Мандрівки молоточка в світі Гідра [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 29 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Картини з 
виставки). 
Виставку картин киянина Артема Прута «Гідра» відкрито в тернопільській галереї 
«Бункермуз». 
 

Золотнюк,А. Сто років фотографії [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Картинки з виставки). 
У Тернополі діє виставка «Змальовуючи століття: 100 років фотографії». 
 

Золотнюк, А. Україна об’єднує прекрасне [Текст] / А. Золотнюк // 
Домашня газета. — 2014. — 4 верес. — С. 8 : фотогр. — (Наше дозвілля). 
У тернопільському ТРЦ «Атріум» відкрито виставку «Україна єдина». 
 

Золотнюк, А. Україну об’єднує прекрасне [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
Л. Павлової // Вільне життя плюс. — 2014. — 19 верес. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Не прогавте). 
На виставці «Україна єдина» у Тернопільському ТРЦ «Атріум» показали давній стрій із 
різних куточків України, зібраний львів’янкою Роксоланою Шимчук. 
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Золотнюк, А. Унікальна енциклопедія [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 6. — (Новинка). 
У Державному архіві Тернопільської області презентували перший том енциклопедії 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка. 
 

Золотнюк, А. «Ф», слоніада та голі тіла [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Картинки з 
виставки). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка абстрактних робіт Володимира 
Драчинського «Альт Артенатива». 
 

Коляда, А. У Тернополі — виставка понад 20 чудотворних ікон [Текст] / 
А. Коляда // Наш день. — 2014. —30 лип. — 5 серп. — С. 8 : фотогр. кольор. — 
(Духовність). 
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка чудотворних ікон з усього 
Тернопілля. 
 

Мавдюк, М. Подивитися на імператорів [Текст] / М. Мавдюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 8. — (Виставки). 
У Вишнівецькому палаці національного заповідника «Замки Тернопілля» експонується 
виставка «Портретний живопис XVIII—XIX ст.» з фондів Львівського історичного музею. 
 

Перун, В. Шевченко в нашій хаті [Текст] / В. Перун // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 20 серп. — С. 3. — (Коротко). 
У Бережанах в рамках святкування Дня міста, Дня незалежності України та Дня Державного 
прапора запланували виставку «Шевченко в нашій хаті» 
 

Пшоняк, І. «Війна, яка змінила все…» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 
вечірній. — 2014. — 13 серп. — С. 2 : фотогр. — (Тернопіль і тернополяни). 
У Державному архіві Тернопільської області діє документальна виставка «Війна, яка змінила 
все…», присвячена 100-річчю від початку Першої світової війни. 
 

Романів, А. У «Короля дружніх шаржів» — ювілей [Текст] / А. Романів // 
Свобода. — 2014. — 4 лип. — С. 4 : фотогр. — (Талановиті люди). 
У Тернопільській арт-галереї діє виставка робіт художника-карикатуриста Миколи Дмітруха, 
приурочена до 60-річчя від дня його народження. 
 

Савак, Б. Невідоме про відомого Миколу Дмітруха [Текст] / Б. Савак // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 5. — (Слово про художника). 
Про виставку робіт Миколи Дмітруха, присвячену 60-річчю від дня його народження. 

 

Семеняк, В. Людина-Космос живе на Тернопіллі [Текст] / В. Семеняк ; 
фотогр. А. Мархоцької // Свобода. — 2014. — 18 лип. — С. 4 : фотогр. — 
(Неопалима купина : літературно-мистецька сторінка). 
Про виставку робіт художника Миколи Шевчука, що діє в Тернополі. 
 

Сеник, М. Крок до незалежності [Текст] / М. Сеник // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 8. — (Вісті з архіву). 
До 25-ї річниці із часу створення Народного руху України за перебудову працівники 
Державного архіву Тернопільської області підготували виставку «Крок до незалежності». 
 

Сулима, О. Від першої до сучасної [Текст] / О. Сулима // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 5. — (Виставки). 
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка «Конституція — основний закон 
держави», приурочена до 18 річниці із часу прийняття конституції України. 

 

Томчишин, Ю. Двоє людей, четверо очей та одне серце [Текст] : 
Унікальний світ близнюків на світлинах Юлії Версти / Ю. Томчишин // Наш 
день. — 2014. — 2—8 лип. — С. 3 : фотогр. кольор. — (Творча майстерня). 
Тернопільський фотограф Юлія Верста презентувала унікальний фотопроект «Двоє». 
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Чернишова, А. У день Хрещення Русі відкрили виставку ікон 
[Текст] / А. Чернишова, М. Чернишова // Свобода. — 2014. — 1 серп. — 
С. 4. — (Духовне відродження краю). 
У Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку ікон «Духовне відродження  
нашого краю: чудотворні ікони Божої Матері». 

 

Фестивалі, конкурси, масові свята 
Всеукраїнський фестиваль лемківської культури  

«Дзвони Лемківщини» 
Джуровська, С. Фестивалю не буде! [Текст] / С. Джуровська // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 30 лип. — С. 7. — (А що у вас?). 
Про ХVІ Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 
 

[Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини 
традиційно проходив в урочищі Бичовій, що на Монастирищині] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 серп. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 
 

Шот, М. Лемки замість фестивалю зорганізують вечори пам’яті [Текст] / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2014. — 19 серп. — С. 11. 
Про Всеукраїнських фестиваль Лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 
 

Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки» 

Вандзеляк, Г. Зацвів вишиванками Тернопіль [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 27 серп. — С. 12 : фотогр. кольор. — (Фестиваль). 
Про особливості ХVII Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки» в м. Тернополі. 

 

Пшоняк, І. Парк імені Тараса Шевченка квітнув розмаїттям вишиванок 
[Текст / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2014. — 3 верес. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Арт). 
У Тернополі відбувся ХVII Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма 
«Цвіт вишиванки», присвячений 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка та 23-й 
річниці Незалежності України. 

 

Цвіти, вишиванко, єднай Україну [Текст] : Таким був лейтмотив вже 
сьомого фестивалю національної вишивки та костюма, який щорічно проходить 
у Тернополі за сприянням обласної та міської влади і під патронатом корпорації 
«Оболонь» / фотогр. І. Пшоняка // Наш день. — 2014. — 27 серп. — 2 верес. — 
С. 3 : фотогр. 
 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв  
«Пісенні Медобори» 

Салко, М. Вікторія означає «перемога» [Текст] / М. Салко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 5 верес. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Вітаємо!) 
У Гусятині пройшов ХІ всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Пісенні Медобори — 
2014». Першу премію отримала тернополянка Вікторія Ярема. 
 

Мистецький фестиваль «Ї» 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 

2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [28—30 березня  
в Тернополі проходив мистецький фестиваль «Ї»] — С. 156. 
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Міжнародний літературно-мистецького форум  
«Діалог двох культур» 

[На початку вересня в Кременці відбудеться Х Міжнародний літературно-
мистецького форум «Діалог двох культур»] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. [1]. — (З потоку 
новин). 

 

Попович, В. Мистецький форум «Діалог двох культур» проігнорувало 
Мінкультури [Текст] / В. Попович // Номер один. — 2014. — 10 верес. — 
С. [2] : фотогр. кольор.  
У Кременці пройшов Х-й Міжнародний літературно-мистецький форум «Діалог двох 
культур — 2014». 

 

[У Кременці відбувся Х Міжнародний літературно-мистецький форум 
«Діалог двох культур — 2014»] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 12 верес. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Фестиваль духовної пісні «Один Бог, один народ, одна Україна» 
Беляєва, С. «Один Бог, один народ, одна Україна» [Текст] / С. Беляєва // 

Свобода. — 2014. — 2 лип. — С. 3 : фотогр. кольор. 
Фестиваль духовної пісні «Один Бог, один народ, одна Україна» відбувся на Кам’яній горі 
біля с. Завалова Підгаєцького району. 
 

Віконська, І. У духовному пориві єдині [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 2 лип. — С. [1]. — (Фестивалі). 
На Підгаєччині відбувся фестиваль духовної пісні «Один Бог, один народ, одна Україна». 
 

Фестиваль «Дзвони Лисоні» 
Дохват, М. На Лисоні понюхали пороху [Текст] / М. Дохват // RIA плюс. — 

2014. — 13 серп. — С. 5 : фотогр. — (Дозвілля). 
Про фестиваль «Дзвони Лисоні», який нещодавно відбувся на Бережанщині. 
 

Золотнюк, А. І знову усуси йшли в бій за Лисоню [Текст]/ А. Золотнюк // 
Домашня газета. — 2014. — 14 серп. — С. 8 : фотогр. — (Наше дозвілля). 
На Бережанщині пройшов фестиваль «Дзвони Лисоні». 
 

Золотнюк, А. На Лисоні знову пройшли бої [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. [1] : фотогр. кольор. — (Сто років по 
тому). 
На Бережанщині пройшов фестиваль «Дзвони Лисоні». 
 

Фестиваль  «Файне місто» 
Николишин, Д. «Файне місто» виходить за рамки [Текст] / Д. Николишин // 

Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 2. — (Не прогавте). 
У Тернополі пройде музичний фестиваль «Файне місто». 
 

Николишин, Д. «Файне місто» у файному місті [Текст] / Д. Николишин ; 
фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 8 : фотогр. 
кольор. — (Я там була). 
У Тернополі пройшов фестиваль «Файне місто». 

 

Полівчак, К. Фестиваль у Тернополі об’єднав країну [Текст] / К. Полівчак // 
Наш день. — 2014. — 16—22 лип. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Акценти). 
У Тернополі відбувся фестиваль «Файне місто». 

 

Тернопіль — «Файне Місто!» [Текст] // День. — 2014. — 3 лип. — С. 10 : 
фотогр. — (Напередодні). 
У Тернополі пройде фестиваль «Файне місто». 
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Фестиваль «Файне місто» об’єднає Україну [Текст] // Наш день. — 2014. — 
2—8 лип. — С. 4. — (Тернопілля). 
У Тернополі відбудеться грандіозне музичне дійство — фестиваль «Файне місто». 
 

Інші фестивалі та конкурси 
Письменницький фест на Чортківщині [Текст] / підгот. В. Перун // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 6 серп. — С. 3. — (Коротко). 
На Чортківщині відбувся поетичний фестиваль «Дністровський каньйон». 
 

Синенька, Б. «На хвилях Корси»[Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 
2014. — 1 серп. — С. 4 : фотогр. — (Фестиваль). 
Фестиваль стрілецької та повстанської пісні пройшов у с. Конюхах Козівського району. 
 

Томчишин, Ю. Ми не забудемо [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 
2014. — 26 черв. — 3 лип. — С. 14. — (Тернопільські новини). 
Тернопільщина готується до відзначення трагічної дати — 70-річчя від початку виселення 
українців із Лемківщини, Надсяння та Холмщини. Зокрема, відбудеться вечір-реквієм, 
міжнародна наукова конференція та пісенний фестиваль у Монастириськах. 
 

Аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання Тернопільщини 
Дитяча хорова школа «Зоринка» 

 

Доскоч, А. «Зоринка» запрошує [Текст] / А. Доскоч // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 3 верес. — С. 7. — (До уваги батьків). 
Про дитячу народну хорову школу «Зоринка», що функціонує у Тернополі. 
 

Ми гордимось «Зоринкою» [Текст] // Свобода. — 2014. — 10 верес. — 
С. 10. — (Подяка). 
Про тернопільську дитячу хорову школу «Зоринка». 

 

Фільц, Б. Вірте в себе! [Текст] / Б. Фільц // Вільне життя плюс. — 2014. — 
5 верес. — С. 8. — (Добре слово). 
Про тернопільську дитячу хорову школу «Зоринка». 

 

Народний аматорський камерний хор ім. Ю. Словацького. 
Федишен, Б. Десятий рік із духовним співом [Текст] / Б. Федишен // Вільне 

життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 5. — (Голос лине до небес). 
Про святкування 10-ї річниці із часу створення громадської організації «Молодіжне хорове 
товариство Кременця», при якій діє народний аматорський камерний хор 
ім. Ю. Словацького. 
 

Федишен, Б. Духовний спів оздоровлює душу [Текст] / Б. Федишен // Свобода. 
— 2014. — 18 лип. — С. 4 : фотогр. — (Коли мистецтво — сенс життя). 
Про народний аматорський камерний хор ім. Ю. Словацького, який діє при громадській 
організації «Молодіжне хорове товариство Кременця». 
 

Інші аматорські, мистецькі колективи  
та творчі об’єднання 

 

Вишиванко моя, вишиваночко! [Текст] // Наш день. — 2014. — 24—
30 верес. — С. 20 : фотогр. кольор. — (Увага! Конкурс триває!). 
Про дитячий фольклорний ансамбль «Юськівчанка» із с. Юськівців Лановецького району. 

 

Дискурський, В. Об’єднали пісня і танець [Текст] / В. Дискурський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 8. — (А що у вас?). 
У м. Монастириськах День Конституції України відзначили виступами аматорського 
ансамблю танцю «Зернятко», чоловічого вокального ансамблю «Срібні дзвони» з 
Дніпропетровської області та ансамблю народного танцю «Весна» Монастириського РПЦ. 
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Творчі спілки 
Обласна організації Національної спілки письменників України  
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [березень — травень 

2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний, Н. Волянський, Б. Мельничук // 
Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 3. — С. 154—159 : фотогр. — 
(Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [13 березня в 
приміщенні обласної організації Національної спілки письменників України 
відбулася зустріч із письменником  Ігорем Павлюком] — С. 155; [10 квітня 
члени обласної організації Національної спілки письменників України 
вшанували пам’ять письменника й перекладача Валентина Корнієнка] — с. 157; 
[4 травня відбулися звітно-виборні збори Тернопільської обласної організації 
Національної спілки письменників України. Головою ТОО НСПУ обрано 
Євгена Безкоровайного] — C. 158. 

 

Чернишова, А. «Любовиж» — несподівана пісня Володі [Текст] / 
А. Чернишова // Свобода. — 2014. — 29 серп. — С. 4. 
26 серпня в приміщенні обласної організації Національної спілки письменників України 
презентували книгу тернопільського поета Володимира Бриня «Любовиж». 
 

Персоналії працівників культури, митців, народних умільців, 
виконавців та письменників Тернопільщини 

Бандерівець, К. Тернопільський Лучано Паворотті [Текст] : малює, в’яже, 
рибалить і пише вірші про Україну / К. Бандерівець // Вільне життя плюс. — 
2014. — 3 верес. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Знай наших!). 
Про тернополянина Романа Сачанчина — поета, співака та автора пісень. 

 

Брик, А. Тернополянка єдина в Україні створює «пластилінові» книжки 
[Текст] / А. Брик // Наш день. — 2014. — 16—22 лип. — С. 3 : фотогр. 
кольор. — (Захоплення). 
Про тернопільську художницю та поетесу Ганну Осадко, яка створює ілюстрації до книг із 
пластиліну. 
 

Бойчук, О. Кожна лялька тернопільської майстрині має свій характер 
[Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2014. — 24 верес. — С. [15] : фотогр. 
кольор. 
Про тернопільську майстриню-лялькарку Марію Гадзалішин. 
 

Бобрівець, М. Митець рукотворних святинь [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 5 : фотогр. — (Особистість). 
Про молодого тернопільського іконописця Михайла Кіцака. 

 

Гербіш, Н. Надійка Гербіш: «Мама завжди казала, що мій батько — 
Господь» [Текст] : [інтерв’ю з українською письменницею Н. Гербіш] / 
[розмовляла] О. Смільська // Нова тернопільська газета. — 2014. — 9—
15 лип. — С. 14 : фотогр. 

 

Гербіш, Н. Надійка Гербіш: «Пишу всупереч тому, що відбувається 
навколо» [Текст] : [інтерв’ю з письменницею] / розмовляла Л. Пуляєва // 
Високий замок. — 2014. — 23 верес. — С. 10 : фотогр. — (Гість). 
 

Гулей, І. Софія Русова і Тернопільщина [Текст] / І. Гулей // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 2—3. — (Славетні українки). 
Про громадську діячку Софію Русову. 

 
 

Золотнюк, А. Адресант без зворотної адреси [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 6 : фотогр. — (Розмова з автором). 
Про тернопільського поета Арсена Вікарука та його збірку «Листи без зворотної адреси». 
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Золотнюк, А. Жіночий декольтований світ [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 6 : фотогр. — (Розмова з 
автором). 
Про поетесу з Бережан Галину Заболотну та її поетичну збірку «Декольтоване сонце». 

 

Золотнюк, А. Пізнання відображення [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 6. — (Свіжі імена). 
Про молодого тернопільського письменника Руслана Боднарука та його книжку 
«Віддзеркалення». 
 

Золотнюк, А. Слова любові до краю та краян [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 5. — (Щойно прочитане). 
Про письменника з Теребовлянщини Миколу Чорного та його збірку «Люблю свій край, 
люблю своїх краян». 
 

Золотнюк, А. Слухняна вовна [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 13 серп. — С. 5 : фотогр. кольор. — (Хобі). 
Про тернополянку Оксану Чмиленко, яка робить унікальні вироби з вовни. 

 

Ігор Федчишин: «Мене болить, що на святій землі донині кляті війни не 
вщухають» [Текст] // Свобода. — 2014. — 22 серп. — С. 4. — (Інформаційний 
калейдоскоп). 
Про поета з Гусятинщини Ігоря Федчишина. 
 

Клим’юк, М. Гуцульщина — візитна картка митця [Текст] : До 100-річчя 
від дня народження Михайла Мороза / М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 
2014. — 19 верес. — С. 6. — (Ювілеї). 
Про відомого українського художника, уродженця Тернопільщини Михайла Мороза. 
 

Кушнірик, М. Тернополянин Мар’ян Кушнірик грає в одному з найкращих 
оперних театрів Німеччини [Текст] : [інтерв’ю з музикантом М. Кушніриком] / 
[спілкувалася] О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2014. — 13—
19 серп. — С. 14 : фотогр. — (Kultura). 

 

Луків, Н. Горіла свічка пам’яті поетів [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2014. — 8 серп. — С. 4. — (На завершення номера). 
У Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України вшанували 
світлу пам’ять Івана Гнатюка, Віктора Баранова та Івана Горбатого.  
 

Мадзій, І. Хочу і буду… актором! [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 5 : фотогр. — (Знай наших!). 
Про Романа Фестригу, який навчається в Заліщиках й майстерно декламує вірші, пропагує 
українське слово. Цього року він представляв Тернопільщину на ХХІІІ Всеукраїнському 
відкритому конкурсі ім. Т. Шевченка. 

 

Мельничук, Б. За Омаром Хайямом — Василь Савчук [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 6. — (Новинка). 
Про письменника з Бережан Володимира Савчука та його збірку «На вечірній кладці». 
 

Мельничук, Б. Трикнижжя професора Миколи Ткачука [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 6. — (Знай наших!). 
Про відомого вченого, доктора філологічних наук, заслуженого діяча науки і техніки 
України Миколу Ткачука та його три монографії, які нещодавно вийшли з друку. 
 

Мельничук, Б. Шукайте щастя у милій  серцю Україні… [Текст] / 
Б. Мельничук // Свобода. — 2014. — 8 серп. — С. 4 : фотогр. — (Прочитане). 
Про тернопільського мистецтвознавця, краєзнавця й письменника Іларіона Пилипця та його 
нову книгу «Життєве бездоріжжя». 
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Мочевус, Е. «Кожний стукіт серця — Україна» [Текст] / Е. Мочевус // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 6 : фотогр. — (Славетні земляки). 
Про талановитого поета, перекладача Івана Гнатюка, якому виповнилося б 85 років. 

 

Савак, Б. Яків Струхманчук — на поштовій листівці [Текст] / Б. Савак // 
Свобода. — 2014. — 15 серп. — С. 4 : фотогр. — (Життя, покладене на вівтар 
України). 
У с. Росоховатці Козівського району відбулася урочиста церемонія пошанування  
художника, члена спілки революційних письменників «Західна Україна» Якова 
Струхманчука. 

 

Сасанчин, Н. Зареклась озиратися назад [Текст] / Н. Сасанчин // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 5. — (Є така жінка). 
Про талановиту поетесу із Чорткова Раїсу Обшарську. 

 

Семеняк, В. Його руками малює Господь [Текст] / В. Семеняк ; фотогр. 
авт. // Свобода. — 2014. — 20 серп. — С. 3 : фотогр. кольор — (Акценти). 
Про художника із Шумщини Богдана Ткачика. 

 

Соловчук, Р. Кожний стукіт серця — Україна [Текст] / Р. Соловчук // 
Літературна Україна. — 2014. — 21 верес. — С. 15 : фотогр. — (Звитяжці духу). 
Про видатного поета, уродженця Тернопільщини Івана Гнатюка. 

 

Тимчук, М. Тернополянам — «Зелене світло» [Текст] : [інтерв’ю із 
тернопільською танцівницею Мілою Тимчук] / [спілкувалася] Н. Бурлаку // RIA 
плюс. — 2014. — 2 лип. — С. 23 : фотогр. — (Інтерв’ю). 

 

Фарина, І. Дві книги краянина [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 2014. — 
25 лип. — С. 4. — (Знай наших). 
Про письменника, перекладача, уродженця Тернопільщини Олександра Астаф’єва. 

 

Фарина, І. Володимир Кравчук: «Я сюди на сповідь повертатись мушу» 
[Текст] / І. Фарина // Свобода. — 2014. — 11 лип. — С. 4. — (Поетична вітальня). 
Про письменника, літературознавця із Збаражчини Володимира Кравчука. 

 

Федишен, Б. Кожна вишивка — життя швидкоплинне [Текст] / Б. Федишен 
// Вільне життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 3 : фотогр. — (Долі людські). 
Про Зою та Михайла Триконенків із Кременця, які багато років займаються вишиванням. 
 

Хміляр, Л. «Його твори не приречені на забуття» [Текст] / Л. Хміляр // 
Свобода. — 2014. — 18 лип. — С. 4 : фотогр. — (Яскраві грані таланту). 
Про автора дев’яти книг, знаного в Тернополі лікаря-травматолога Ореста Березовського. 
 

Чубата, Д. Під знаком Шевченка та Небесної Сотні [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 верес. — С. 5. — (Обрії «Просвіти»). 
Про діяльність культурно-просвітницького центру «Поступ Просвіти». 
 

Шкварло, К. Зранене народним горем серце [Текст] / К. Шкварло // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 22 серп. — С. 5 : фотогр. — (Небайдуже перо). 
Про талановиту поетесу з Тернополя Наталю Крайничин. 
 

Юхно-Лучка, М. Його червона троянда не зів’яне ніколи [Текст] : 
Анатолію Горчниському виповнилося б 90… / М. Юхно-Лучка // Нова 
тернопільська газета. — 2014. — 23—29 лип. — С. 7 : фотогр. — (Pamjat).  
Про Анатолія Горчинського — актора, режисера, композитора, поета, співака. 
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До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 
Великий Кобзар у пам’яті поколінь [Текст] // Наш день. — 2014. — 20—

26 серп. — С. 3 фотогр. — (Люди). 
З нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та 23-річчя Незалежності України в 
Українському домі «Перемога» відбудеться презентація книги «Тарас Шевченко у пам’яті 
поколінь». 
 

Мечик, І. «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь»[Текст] / І. Мечик // 
Свобода. — 2014. — 20 серп. — С. 4. — (Наш анонс). 
В Українському домі «Перемога» відбудеться презентація книги «Тарас Шевченко у пам’яті 
поколінь». 
 

Ониськів, М. Цілісна візія образу Тараса [Текст] / М. Ониськів // 
Свобода. — 2014. — 11 лип. — С. 4. — (Щойно з друку). 
Вийшли з друку «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка», приурочені до 200-річчя від дня народження Великого 
Кобзаря. 

 

Правдива, Д. Ще одне село має свого Тараса [Текст] / Д. Правдива // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. [1] : фотогр. кольор. — (Він 
же — пам’ятник). 
У с. Ценові Козівського району встановили пам’ятник Тарасові Шевченку. 
 

«Пробуджені Тарасом» [Текст] // Свобода. — 2014. — 11 лип. — С. 4. — 
(Роздуми про буденне й величне). 
У видавництві «Поліграфіст» побачила світ книга Світлани Жук «Пробуджені Тарасом». 
 

До 120-річчя від дня народження письменника і композитора 
Романа Купчинського 

Кващук, В. Його пісні кличуть до бою [Текст] / В. Кващук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 19 верес. — С. 5 : фотогр. — (Стрілецька слава). 
До 120-річчя від дня народження письменника і композитора, уродженця Тернопільщини 
Романа Купчинського. 
 

До 80-річчя від дня народження тернопільського поета й 
журналіста Івана Горбатого 

Добровольський, М. На зорі незалежності [Текст] : Сьогодні поетові й 
журналісту Іванові Горбатому виповнилося б 80 років / М. Добровольський // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 6. — (Пам’ять). 

 

Ониськів, М. Ніжний кремінь його душі [Текст] / М. Ониськів // 
Свобода. — 2014. — 2 лип. — С. 12. — (Ескізи пам’яті). 
Про українського поета, журналіста, літературного критика Івана Горбатого, якому 
виповнилося б 80 років. 

Інше 
Аверкієв, В. День міста по-теребовлянськи [Текст] / В. Аверкієв // Номер 

один. — 2014. — 9 лип. — С. [2] : фотогр. кольор. 
Про святкування Дня міста в Теребовлі. 

 

Аверківєв, В. «Ніби сам Господь водить моєю рукою з пензлем по 
полотні» [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2014. — 3 верес. — С. 3 : 
фотогр. — (Новини). 
Про презентацію  робіт художника Івана Драгана у м. Теребовлі. 
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Автора «Свободи» відзначено на міжнародному фотоконкурсі [Текст] // 
Свобода. — 2014. — 16 лип. — С. 12 : фотогр. кольор. — (Вітаємо). 
У м. Києві пройшла церемонія нагородження переможців фотоконкурсу «Вікі любить 
Землю». Серед відзначених — наш земляк Микола Василечко. 
 

Бобрівець, М. Батьківщину любили понад усе [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 6. — (Репрезентація). 
У Державному архіві Тернопільської області відбулася презентація другого видання книги 
«За тебе, Україно…» Олександра Ільїна та Петра Мазура. 
 

Бобрівець, М. Вийшли друком пригоди львівської такси [Текст] / 
М. Бобрівець ; фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2014. — 26 верес. — С. 6 : 
фотогр. — (Новинки). 
Тернопільська письменниця Наталя Пасічник презентувала книгу для дітей «Терезка з 
Медової Печери». 

 

Вандзеляк, Г. Під покровом Буцнівської Богоматері [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2014. — 10 верес. — С. 3 : фотогр. кольор. — (Село святкує ювілей). 
У с. Буцневі Тернопільського району відбулися урочини з нагоди 550-річчя із часу першої 
згадки про село. 
 

Вітенько, Т. Невеличка подорож — змушує щиро радіти 
[Текст] / Т. Вітенько // Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 4 : фотогр. 
кольор. — (Арт). 
У Тернополі відбулася благодійна акція «Україна — сім’я єдина!». 
 

Гарасимів, З. Тернополянам відкриють світ вільних людей [Текст] / 
З. Гарасимів // Номер один. — 2014. — 23 лип. — С. [15] : фотогр. кольор. 
Тернопільський дизайнер Катерина Тимочко готує показ трьох своїх колекцій, який 
відбудеться у творчому кафе «Бункермуз». 
 

Грицишин, А. Найкраще фото Тернопілля [Текст] / А. Грицишин // 
Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 4 : фотогр. кольор. — (Арт). 
Серед переможців фотоконкурсу «Вікі любить Землю» — тернополянин Микола Василечко. 
 

Гугушвілі, Т. «Книжка одного вірша» [Текст] : Тернополяни повторили 
благодійний проект, започаткований Ред’ярдом Кіплінгом, щоб зібрати кошти 
для сімей загиблих у зоні АТО / Т. Гугушвілі ; фотогр. авт. // День. — 2014. — 
25—26 лип. — С. 16 : фотогр. кольор. — (Ініціатива). 
Тернопільські видавці реалізували благодійний проект «Книжка одного вірша». 
 

Жук, Г. Роман Бжеський: про що історія мовчить [Текст] / Г. Жук // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 6 . — (Уроки визвольних змагань). 
Про книгу Романа Млиновецького (Бжеського) «Нарис з історії Українських визвольних 
змагань 1917—1918 років. Про що історія «мовчить», яка нещодавно вийшла з друку в м. 
Тернополі. 
 

Заврут, Н. Абрикоси Донбасу зацвіли у Тернополі [Текст] / Н. Заврут // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 12 верес. — С. 6. — (Поезія та музика). 
Про мистецький проект «JUST-IN-BETWEEN», який представили в Тернополі мистецька 
агенція «АртПоле» і тернопільська галерея «Бункермуз». 
 

Золотнюк, А. І кашкет іде по колу [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 8 серп. — С. 6 : фотогр. — (Книга допомагає). 
У Тернопільському видавництві «Навчальна книга — Богдан» започаткували благодійний 
проект «Книга одного вірша — хай кашкет іде по колу». 
 

Золотнюк, А. Лірична хроніка Євромайдану [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 4 лип. — С. 6 : фотогр. — (На книжкову полицю). 
У тернопільській книгарні «Є» репрезентували збірку «Євромайдан: Лірична хроніка». 
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Золотнюк, А. Літературні канікули [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 6. — (Завітайте). 
Про літературну студію «Палітра слова», що діє в тернопільській книжковій крамниці «Дім 
книги». 
 

Золотнюк, А. Миттєві поетичні реакції [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 5 верес. — С. 6. — (Новинка). 
Про нову збірку наймолодшого члена обласної організації Національної спілки письменників 
України Юрія Матевощука «Метрополь», яка нещодавно вийшла з друку в Тернополі. 
 

Золотнюк, А. Творчість просто неба [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
І. Галущак // Вільне життя плюс. — 2014. — 2 лип. — С. 12 : фотогр. кольор. — 
(Молоді таланти). 
День молоді в Тернополі пройшов під знаком мистецтва. Зокрема, біля пам’ятника Іванові 
Франку влаштували «Мистецький дворик», де молоді майстри показували свої вміння.  

 

Золотнюк, А. Хронікер історії з життя [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентації). 
Про книгу Зої Казанжи «Якби я була», яку репрезентували в Тернополі. 

 

Золотнюк, А. Щирий погляд на Майдан [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 5 верес. — С. 6 : фотогр. — (Репрезентація). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» відбулася репрезентація збірки «Говорить Майдан». 
 

Клим’юк, М. Горизонти агнонознавства [Текст] / М. Клим’юк // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 6. — (На книжкову полицю).  
Про монографію тернопільського дослідника Олександра Левченка «Літературна одіссея 
Агнона — від Бучача до Єрусалима». 

 

Красуляк, І. Книжка про Патріарха [Текст] / І. Красуляк // Експрес. — 
2014. — 11—18 верес. — С. 12. — (Тернопільські новини). 
У с. Зазрість відбулася презентація книги «Шлях у безсмертя. Матеріали про смерть та 
похорон Патріарха Йосифа Сліпого (1892-1984)». 

 

Куленич, Л. Подільський карб для генія Тараса [Текст] / Л. Куленич // 
Свобода. — 2014. — 26 верес. — С. 2 : фотогр. — (Події, факти, коментарі). 
У с. Острівці Теребовлянського, відбулося літературно-мистецьке свято «Подільський карб», 
ініціатором проведення якого є громадсько-політичний діяч, поет і перекладач Роман 
Лубківський. 
 

Левицька, Л. Стежками молодого Шевченка [Текст] : Тернопільщина — 
одна з небагатьох західних областей, шляхами якої ходив поет / Л. Левицька ; 
фотогр. авт. // Голос України. — 2014. — 4 лип. — С. 14 : фотогр. — (З 
Кобзарем у серці). 
Про подорож Тараса Шевченка Тернопільщиною. 

 

Мадзій, І. Наталя Климів: «Коли я написала книжку про своє життя, то 
наче висповідалась у церкві» [Текст] / І. Мадзій ; фотогр. авт. // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 16 лип. — С. 4 : фотогр. кольор. — (Сторінками однієї 
повісті). 
Про автобіографічну повість Наталії Климів «Без вини винувата». 

 

Мельничук, Б. Невтомний ювіляр [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Про книгу ланівчанина Григорія Мельника «Людина і суспільство: реалії життя». 
 

Мельничук, Б. Слово про творчу особистість [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 15 серп. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Про книгу Михайла Лозована й Надії Моховик «Крила в польоті, або Немає так, щоб добро 
зло не перемогло!», приурочену до 70-річчя від дня народження відомого українського 
письменника Богдана Андрушківа. 
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Мороз, В. Старі пісні про Тернопільщину [Текст] / В. Мороз // Ria 
плюс. — 2014. — 9 лип. — С. 19 : фотогр. — (Ретро). 
Про пісенний фольклор Тернопільщини XVIII—XIX століть. 
 

Ониськів, М. Композитор Микола Чорний любить своїх краян [Текст] / 
М. Ониськів // Свобода. — 2014. — 18 лип. — С. 4 : фотогр. — (Мелодії душі). 
Композитор Микола Чорний видав збірник «Люблю свій край, люблю свою країну», у якому 
представив свої кращі твори на вірші поетів Тернопілля. 

 

Пшоняк, І. Про Патріарха Йосифа Сліпого поетичним словом [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2014. — 13 серп. — С. 8 : фотогр. — (Арт). 
У приміщенні фундації «Справа Патріарха Йосифа» відбулася презентація антології «Серця 
живе джерело». 

 

Пшоняк, І. «Українська молодь — українському флоту» [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2014. — 17 лип. — С. 4 : фотогр. кольор. — 
(Арт). 
У Тернополі відбулася мистецька акція «Українська молодь — українському флоту». 
 

Романенко, Л. Війна і книжки: У Львові відбувся ХХІ Форум видавців 
[Текст] / Л. Романенко  // Нова Тернопільська газета. — 2014. — 17—
23 верес. — С. 14 : фотогр. — (Kultura). — Зі змісту: З письменниці — у 
волонтери [Тернопільська громадська діячка та письменниця Ліля мусі хіна 
презентувала книгу «Звичайник», що стала лауреатом конкурсу «Коронація 
слова»]; У Лесі Романчук — відзнака від президента [У тернопільському 
видавництві «Навчальна книга — Богдан» побачив світ роман Лесі Романчук 
«Цвіте терен»]; Люди книги — красиві [Про поетесу й літературознавця 
Мар’яну Савку, уродженку м. Копиченці, що на Гусятинщині]. 
 

Романів, А. Пісні про долю України [Текст] / А. Романів // Свобода. — 
2014. — 4 лип. — С. 4. — (У світі творчості).  
Нещодавно побачила світ книжка «Авторські пісні Євгена Заплітного» 

 

Семеняк, В. Музу Кравчука звати…Віршеня [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2014. — 1 серп. — С. 4 : фотогр. — (Читанка для малят). 
Про тернопільського поета Володимира Кравчука та його книжку «Бігло садом Віршеня». 

 

Синенька, Б. «Ой пливи, віночку, за водою» [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2014. — 4 лип. — С. 4 : фотогр. — (Народні традиції). 
Про відзначення свята Івана Купала в різних містах і селах Тернопільщини. 
 

Стефанець, А. Слова, що тіло рвуть до бою[Текст] / А. Стефанець // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 1 серп. — С. 6 : фотогр. — (А що у вас?). 
У Копичинцях пройшли літературні читання «…І мертвим, і живим, і ненародженим…». 
 

[У Теребовлі відзначили День міста] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. [1]. — (З потоку новин). 
 

[У Чорткові відсвяткували День міста] [Текст] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. [1]. — (З потоку новин). 

 

Фарина, І. «За Тебе, Україно…» — в нових документах [Текст] / І. Фарина // 
Свобода. — 2014. — 1 серп. — С. 4 : фотогр. — (Видання про нелегкі долі). 
Про доповнене видання книги «За тебе, Україно…» Олександра Ільїна та Петра Мазура. 

 

Фарина, І. Слово про лауреатів [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 2014. — 
4 лип. — С. 4. — (Щойно з друку). 
Про довідник-антологію «Сподвижники поля духовного» Михайла Ониськіва та Віктора 
Уніята, який нещодавно вийшов із друку в тернопільському видавництві «Терно-граф». 
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Фарина, І. «Хміліймо від краси до забуття…» [Текст] / І. Фарина // Слово 
Просвіти. — 2014. — 28 серп. — 3 верес. — С. 14 : фотогр. — (Про-читання). 
Про українського письменника Юрія Климця та презентацію його видання «Привіт, 
Васильку!» у Кременці. 
 

Федишен, Б. Долав він шлях, подекуди й крутий… [Текст] / Б. Федишен // 
Свобода. — 2014. — 1 серп. — С. 4 : фотогр. — (У світі літератури). 
У Кременецькому районному відділенні Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася презентація книги краянина Юрія Климця «Привіт, 
Васильку!..». 

 

[Фотограф Віктор Лесик створив у форматі 3 D панорами різних частин 
міста Бережан] [Текст] // Культура і життя. — 2014. — 9—18 лип. — С. 3. — 
(Новини). 
 

Чубата, Д. «Вона — як вирва із порізаної вени» [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 25 лип. — С. 6 : фотогр. — (Наодинці з поетом). 
Про поетичні збірки «В любові переможених немає», «Україна в мені» та «До неба і вище» 
тернопільського поета Олександра Смика. 
 

Чубата, Д. «Розмалюй своє щастя фарбами…» [Текст] / Д. Чубата ; фотогр. 
В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2014. — 3 верес. — С. 6 фотогр. кольор. — 
(Поповнення на Алеї зірок). 
Тернопільська «Алея зірок» поповнилась іменами художника й скульптора Казимира 
Сікорського та біатлоністки Олени Підгрушної. 
 

Штокало-Пархомчук, Я. Петро Мазур: «Байдужим я не міг залишитись» 
[Текст] : І тому він доклав неабияких зусиль, аби збірник анкет в’язнів 
концтабору Берези Картузької побачив світ / Я. Штокало-Пархомчук ; фотогр. 
М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2014. — 18 лип. — С. 6 : фотогр. — 
(Говори, історіє!).  
Про книгу Петра Мазура та Олександра Ільїна «За тебе, Україно…». 

 

Юрса, Г. Щоб люди піднеслися духом [Текст] / Г. Юрса ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2014. — 11 лип. — С. 5 : фотогр. — (Шанують традиції). 
Про відзначення свята Дня Івана Купала в с. Романівці Тернопільського району. 

 

Святкування 365-ї річниці Зборівської битви 
Луків, Н. «Боже, Великий, Єдиний, нам Україну храни» [Текст] / Н. Луків 

// Свобода. — 2014. — 22 серп. — С. 2 : фотогр. — (365-та річниця Зборівської 
битви). 
Про святкування 365-ї річниці Зборівської битви. 
 

[У Зборові відзначили 365-ту річницю Зборівської битви] [Текст] / підгот. 
А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2014. — 20 серп. — С. [1]. — (З потоку 
новин). 
 

Святкування Дня міста в Тернополі 
День міста крізь фотооб’єктив [Текст] // RIA плюс. — 2014. — 3 верес. — 

С. 5 : фотогр. — (Репортаж). 
Про святкування Дня міста в Тернополі. 
 

Як Тернопіль празникував [Текст] // Номер один. — 2014. — 3 верес. — 
С. [15] : фотогр. кольор. — Зі змісту: [У парку Національного Відродження 
відбулося свято квітів] ; [Тернопільська «Алея зірок» поповнилась іменами 
художника й скульптора Казимира Сікорського та біатлоністки Олени 
Підгрушної] ; [Мар’ян Вархолік представив виставку робіт із сірників]. 

 

Підготувала О. Я. Проців  


