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Присудження премій у галузі культури 
Богданюк, Т. У сім’ ї лауреатів премії Лепких — поповнення! [Текст] / 

Т. Богданюк // Свобода. — 2015. — 16 січ. — С. [1] : фотогр.  
Визначено лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Лепких за 
2014 рік.  
 

Визначили лауреатів Всеукраїнської премії братів Богдана та Левка 
Лепких за 2014 рік. [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2015. — 14 січ. — С. 7 : 
фотогр. — (Тернопіль і тернополяни).  
 

Визначили лауреатів премії імені Братів Лепких [Текст] // Наш день. — 
2015. — 14—20 січ. — С. 4 : фотогр. — (Тернопілля). 

 

Золотнюк, А. Наші лауреати [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2015. — 16 січ. — С. 6. — (Вітаємо).  
Визначено лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Богдана та 
Левка Лепких за 2014 рік. 

 

Золотнюк, А. Продовжили справу братів Лепких [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 30 січ. — С. 6. — (Нагородження). 
Про урочисту церемонію нагородження лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької 
премії імені братів Богдана та Левка Лепких.  

 

Лауреати премії братів Богдана та Левка Лепких [Текст] / прес-служба 
Громадської ради з питань відзначення премією // Літературна Україна. — 
2015. — 15 січ. — С. 12. — (Нагороди). 
Визначено лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана 
та Левка Лепких за 2014 рік.  

 

Пшоняк, І. Літературно-мистецьку премію імені братів Лепких отримали 
наші земляки [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2015. — 29 січ. — 
С. 30 : фотогр. — (Арт). 

 

«Українська справа» вручила Всеукраїнську премію [Текст] // Наш день. — 
2015. — 28 січ.—3 лют. — С. 5 : фотогр. — (Люди). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися урочистості з нагоди 
вручення Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Богдана та Левка 
Лепких за 2014 рік.  

*** 
Нікітіна, Ю. «Кожен із нас повинен робити робити те, що найкраще вміє» 

[Текст] / Ю. Нікітіна // Свобода. — 2015. — 11 лют. — С. 3 : фотогр. кольор.  
Про церемонію вручення нагород переможцям конкурсу «Людина року — 2014». З-поміж 
інших почесне звання отримали художниця Наталія Басараб, поети Іван Ваврик та Валерій 
Залізний, директор Тернопільського обласного державного музичного училища 
ім. С. Крушельницької Михайло Рудзінський. 

 

Садовська, Г. Визнання краян — найбільша нагорода [Текст] / Г. Садовська ; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2015. — 11 лют. — С. [1], 6 :фотогр. 
кольор. — (Вшанування лауреатів конкурсу «Людина року — 2014»).  
Серед лауреатів конкурсу «Людина року — 2014» — художниця Наталія Басараб, поети 
Іван Ваврук та Валерій Залізний, директор Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької Михайло Рудзінський.  

*** 
Костишин, Л. Той, хто обманює розум [Текст] : [художник] Олег 

Шупляк удостоєний обласної премії ім. М. Бойчука за цикл робіт, 
присвячених Шевченкові / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2015. — 
11 берез. — С. 5 : фотогр. кольор.— (Живопис). 
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Бібліотеки 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Біляшевич, О. Правові засади захисту прав споживачів [Текст] / 
О. Біляшевич // Вільне життя плюс. — 2015. — 20 берез. — С. 6. — (Новини 
книгозбірні). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч за круглим столом «Правові засади захисту 
прав споживачів», присвячена Всесвітньому Дню захисту прав споживачів. 
 

Гавенко, О. Висока жінка, горда, наче бунт [Текст] : Перед Всесвітнім 
днем поезії в Тернопільській ОУНБ провели поетичний марафон, 
присвячений святкуванню ювілею видатної української поетеси, 
феноменально талановитої жінки Ліни Костенко / О. Гавенко // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 27 берез. — С. 6. — (Поетичний марафон). 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [24 вересня в Тернопільській ОУНБ 
репрезентували книжку Ніни Фіалко «Хочу в Тарасюківку»]. — С. 153 ; 
[25 вересня в Тернопільській ОУНБ  репрезентували книгу «Отче наш, Тарасе 
всемогущий…»] — С. 154 ; [24 вересня в Тернопільській ОУНБ заснували 
Клуб шанувальників книги]. — С. 154 ; [протягом серпня — листопада в 
Тернопільській ОУНБ діяла виставка робіт заслуженого художника України 
Євгена Удіна із циклу «Костели Жешува»]. — С. 158—519.   

 

Оленич, О. Майстер витончених ліній [Текст] / О. Оленич // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 30 січ. — С. 6 : фотогр. — (Бібліотечні скарби). 
Про всесвітньо відомого художника-графіка, уродженця Тернопільщини Якова 
Гніздовського. У фонді Тернопільської ОУНБ є 80 книжок, оформлених митцем. 

 

Осуховська, С. А все почалося з бібліотеки [Текст] / С. Осуховська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 27 лют. — С. 8 : фотогр. — (Виставка). 
Про тернопільських художниць Ольгу й Олену Лесишиних та їхню персональну виставку, 
що діє в обласному художньому музеї, розповідає завідувачка відділу літератури з 
мистецтва Тернопільської ОУНБ Світлана Осуховська. 
 

Осуховська, С. Вінок шани Михайлові Вербицькому [Текст] / 
С. Осуховська // Вільне життя плюс. — 2015. — 20 берез. — С. 6. — (Ювілеї). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся літературно-музичний вечір, присвячений 200-річчю від 
дня народження Михайла Вербицького — українського композитора, хорового диригента, 
священика, громадського діяча, та 150-річчю із часу першого публічного виконання 
національного гімну.  
 

Скоренька, В. Чарівний світ сенполій [Текст] / В. Скоренька // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 5. — (Дізнайтеся більше).  
Про виставку літератури «Чарівний світ сенполій», яку розгорнуто у відділі 
сільськогосподарської літератури Тернопільської ОУНБ.  
 

Шатарська, Л. Усе про енергозбереження [Текст] / Л. Шатарська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 27 лют. — С. [1]. — (Книгозбірня поруч).  
Головний бібліотекар відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ Людмила 
Шатарська розповідає про журнал «Енерготехнології та ресурсозбереження», який можна 
переглянути у бібліотеці  
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Добудова нового приміщення Тернопільської ОУНБ 
Бойчук, О. Яка доля чекає обласну бібліотеку-довгобуд і площу «Героїв 

Євромайдану»? [Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2015. — 14 січ. — С. 7 : 
фотогр. — (Аналіз тижня). 

 

Гарасимів, З. Нардеп Роман Заставний хоче об’єднати всі структури 
мерії в одному приміщенні [Текст] / З. Герасимів // Номер один. — 2015. — 
18 берез. — С. [15] : фотогр. кольор. 
Народний депутат України Роман Заставний пропонує добудувати нове приміщення 
Тернопільської ОУНБ та розмістити у ньому адміністративні структури міської ради. 
Натомість бібліотеці, на думку депутата, можна віддати два перших поверхи нового 
приміщення обласного архіву. 

 

Зарічний, Р. Роман Заставний приймає ідеї тернополян [Текст] / 
Р. Заставний // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 берез. — С. 2 : фотогр. . 
Думки народного депутата України Романа Заставного щодо можливостей добудови 
нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Зосередити міську раду Тернополя в одному місці пропонує Роман 
Заставний [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 25—31 берез. — 
С. 2 : фотогр. 
Народний депутат України Роман Заставний пропонує завершити довгобуд нового 
приміщення Тернопільської ОУНБ та перенести туди управління міської ради. Натомість 
бібліотеку, на думку депутата, можна розмістити у новому приміщенні обласного архіву. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Віконська, І. «Пори року» в книгозбірні [Текст] / І. Віконська // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 2. — (Відвідайте). 
Виставка робіт тернопільської художниці Світлани Шинкаренко «Пори року» діє в 
Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  
 

Грищук, Л. Повість, загорнута у вірш [Текст] / Л. Грищук // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 8. — (Творчі зустрічі).  
Про творчу зустріч із відомим тернопільським письменником і бардом Олександром 
Марченком, яка відбулася в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [21 вересня в Тернопільській обласній бібліотеці 
для молоді відбулося засідання Клубу поціновувачів сучасної української 
літератури]. — С. 153 ; [25 вересня в Тернопільській обласній бібліотеці для 
молоді відкрито персональну фотовиставку письменниці й журналістки 
Валентини Семеняк-Штангей «Бхарата — територія сонця»]. — С. 154.   

 

Драч, І. Навчайтеся граючись [Текст] / І. Драч // Вільне життя плюс. — 
2015. — 27 лют. — С. 6. — (Завітайте).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відкриють клуб інтерактивного читання.  
 

Драч, І. Усе для розвитку [Текст] / І. Драч // Вільне життя плюс. — 2015. — 
23 січ. — С. 6. — (Запрошуємо відвідати). 
Про роботу центру «Вікно в Америку для майбутніх лідерів», що діє в Тернопільській 
обласній бібліотеці для молоді. 
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Майка, О. Створи комікс — отримай планшет [Текст] / О. Майка // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 6 берез. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
Тернопільська обласна бібліотека для молоді запрошує всіх бажаючих взяти участь у 
новому конкурсі «КоМІКС з класиків» від бібліотеки Ґете-Інституту в Україні.    

 

У приміщенні Тернопільської обласної бібліотеки для молоді відкрилася 
фотовиставка письменниці і журналістки Валентини Семеняк «Бхарата — 
територія сонця» [Образотворчий матеріал] // Подільська толока: альманах літ. 
об’єднання при Терноп. обл. орг. Нац. спілки письм. України / ред.-упоряд. 
З. М. Кіпибіда. — Тернопіль: Тернограф, 2014. — Вип. 10. — С. 238 : фот.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Вандзеляк, Г. Перші читачі уже пенсіонери… [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2015. — 30 січ. — С. 4. — (Ювілей). 
Виповнилося 75 років із часу заснування Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [24 жовтня в Тернопільській обласній 
бібліотеці для дітей відбулася зустріч із тернопільською письменницею 
Валентиною Семеняк-Штангей]. — С. 156—157.   

 

Новіцька, Н. Великий світ книги для маленького читача [Текст] / 
Н. Новіцька // Вільне життя плюс. — 2015. — 23 січ. — С. 6. — (Книгозбірня 
поруч). 
До 75-річчя із часу заснування Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 
 

Пилипчук, У. Гімн звучав чотирнадцятьма мовами [Текст] / У. Пилипчук // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 6 берез. — С. 5. — (Коротко).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася літературно-мистецька подорож 
«Творець Державного гімну», приурочена до 200-річчя від дня народження українського 
композитора, автора Державного Гімну України Михайла Вербицького.  

 

Пилипчук, У. Свято книгозбірні [Текст] / У. Пилипчук // Свобода. — 
2015. — 6 лют. — С. 4 : фотогр. — (Ювілей).  
Тернопільська обласна бібліотека для дітей відзначила 75-річчя із часу заснування. 

 

Поверніть бібліотеці прапор! / Колектив Тернопільської обласної 
бібліотеки для дітей [Текст] // Свобода. — 2015. — 6 берез. — С. [1].  
Колектив Тернопільської обласної бібліотеки для дітей просить повернути прапор 
України, який було викрадено з будівлі книгозбірні. 

 

Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
Андрусишин, О. Музика таланту Лесі Українки [Текст] / О. Андрусишин // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 6 берез. — С. 2. — (А що у вас?).  
У Тернопільській центральній міській бібліотеці для дітей представили літературно-
театральну композицію, присвячену 144-річчю від дня народження Лесі Українки 

 

Водарська, О. Як зробити ляльку-оберег? [Текст] / О. Водарська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 13 берез. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дітей відбудеться майстер-клас із 
виготовлення ляльок-оберегів, приурочений до Дня лялькаря. 
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Гаврилюк, І. Поетична імпреза у бібліотеці [Текст] / І. Гаврилюк // 
Свобода. — 2015. — 27 берез. — С. 4. — (На завершення номера). 
У Тернопільській центральній міській бібліотеці відбулася поетична імпреза «Між життям 
і безсмертям мости», присвячена Всесвітньому дню поезії.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2015. — 
Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, факти, 
імена). — Зі змісту: [29 вересня в Тернопільській міській бібліотеці № 4 для 
дорослих репрезентували поетичну антологію «Отче наш, Тарасе 
всемогущий…»]. — С. 154 ; [29—30 вересня у книгозбірнях м. Тернополя 
проходив четвертий бібліотечний фестиваль «Бібліофест. Українська 
героїка»]. — С. 154.   

 

І біль, і спогад, і життя… [Текст] // Наш день. — 2015. — 18—24 лют. — 
С. [1] : фотогр. кольор.   
До річниці Революції гідності в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрито 
фотоілюстративну виставку-розповідь «Майдан. АТО. Шляхи до перемоги».  
 

Лівінський, Я. Філателістична Шевченкіана Юрія Ковалькова [Текст] / 
Я. Лівінський ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2015. — 11 берез. — 
С. 16 : фотогр. кольор. — (Сьогодення). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє унікальна філателістична виставка, 
присвячена Великому Кобзареві. 
 

Пшоняк, І. У п’ятій книгозбірні звучала героїчна поезія та добра казка 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2015. — 25 лют. — С. 8. 
У Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих відбулася зустріч із тернопільською 
письменницею Галиною Шулим. 
 

Сергійчук, К. Є в Шевченка народження дата — Дати смерті у нього нема! 
[Текст] : Від дня народження Тараса Шевченка аж до 22 березня, коли ми 
святкували іменини великого Кобзаря, відбуваються різноманітні шевченківські 
заходи / К. Сергійчук // Свобода. — 2015. — 27 берез. — С. 4. — (Неопалима 
купина). 
Протягом березня в Тернопільській міські бібліотеці № 4 для дітей відбувалися конкурси 
читців і знавців творчості Тараса Шевченка, вікторини, цікаві зустрічі й флешмоби, 
присвячені Великому Кобзареві.  
 

У Тернопільській бібліотеці показали казки Лесі Українки [Текст] // Наш 
день. — 2015. — 4—10 берез. — С. 8 : фотогр. 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дітей стартувала святкова мистецька 
програма «Зорій довіку серед нас!», приурочена до 144-ї річниці від дня народження Лесі 
Українки.  

 

Інші бібліотеки  
Аверкієв, В. І в 52 можна навчитися малювати! [Текст] / В. Аверкієв // 

Номер один. — 2015. — 4 берез. — С. [15] : фотогр. кольор. 
Про виставку картин Ольги Углової, яка діє в Теребовлянській центральній бібліотеці. 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
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події, факти, імена). — Зі змісту: [31 жовтня в Підволочиській центральній 
бібліотеці відбулася творча зустріч із письменниками Тернополя]. — С. 157. 

 

Дзісяк, Я. Відлуння Майдану [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 
2015. — 16 січ. — С. 6. — (Новинка). 
У Чортківській центральній бібліотеці презентували збірку поезій та прози «Відлуння 
Майдану».  
 

Дискурський, В. Переспіви і фольклористика [Текст] / В. Дискурський // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 5. — (Коротко). 
У Монастириській центральній бібліотеці відбулася інформаційна година «Народні 
переспіви у візерунках української вишивки». 
 

Зелінська, Н. Вони не мовчать [Текст] / Н. Зелінська // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 6. — (Репрезентації). 
У Копиченецькій міській бібліотеці презентували збірку традиційної української 
патріотичної поезії «Не мовчімо» місцевого літературного об’єднання «Delirium». 
 

Зимненко, А. Свято книгозбірні [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя 
плюс. —  2015. —  14 січ. —  С. 3. — (Одним абзацом). 
У Лановецькій центральній бібліотеці відкрили виставку живопису та виробів 
декоративно-ужиткового мистецтва «Різдвяною стежкою добра і любові». 

 

[Козівська центральна бібліотека, районний будинок культури та 
краєзнавчий музей організували літературно-мистецькі читання до 
Шевченківських днів] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2015. — 
13 берез. — С. [1]. — (З потоку новин).  

 

Николишин, Н. Вона поетична й пісенна [Текст] / Н. Николишин // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 6 берез. — С. 6. — (А що у вас?). 
До Міжнародного дня рідної мови у Зборівській центральній бібліотеці для дітей провели 
літературно-поетичну хвилинку «Рідна мово моя, поетична й пісенна…». 

 

Островський, Р. Пам’яті Івасюка [Текст] / Р. Островський // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 4 берез. — С. 5. — (Що? Де? Коли?).  
У Копичинецькій міській бібліотеці-філіалі для дорослих відбулося засідання прес-клубу, 
створеного місцевою організацією  Національної спілки журналістів України.  

 

Пасіюла, Р. Берегиня вікових надбань — краща у Європі [Текст] / 
Р. Пасіюла // Свобода. — 2015. — 11 лют. — С. 5 : фотогр.  
Про бібліотеку Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Г. Шевченка.  
 

Сасанчин, Н. Українське кіно має нових творців! [Текст] / Н. Сасанчин // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 5. — (Враження). 
У Чортківській центральній бібліотеці діє Кіноклуб документального кіно.  
 

Тракало, О. «Чим жив, живу і буду жити…» [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2015. — 13 лют. — С. 4 : фотогр.  
У Заліщицькій центральній бібліотеці відбувся краєзнавчий вечір-портрет, приурочений 
до 65-річчя від дня народження Василя Корнацького — наукового і громадського діяча, 
уродженця Заліщанщини. 
 

[У Гусятинській центральній бібліотеці для дітей відбулася зустріч із 
поетесою Любов’ю Печінкою (Патарою Бачією)] [Текст] / підгот. М. Кузіль // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 27 лют. — С. [1]. — (З потоку новин).  
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[У Теребовлянській центральній бібліотеці для дітей відбулася зустріч 
юних читачів з учасником АТО Михайлом Субчаком] / підгот. А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 4 берез. — С. 12. — (З потоку новин).    

 

Худко, Т. «Берегиня» зібрала таланти [Текст] / Т. Худко // Наш день. — 
2015. — 18—24 лют. — С. 20 : фотогр. кольор.  
Про засідання літературно-мистецької вітальні «Берегиня», яка діє у Козівській  
центральній бібліотеці. 

 

Штокало-Пархомчук, Я. Вечір-реквієм у Слобідці [Текст] / Я. Штокало-
Пархомчук ; фотогр. Ж. Романюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 
25 лют. — С. 7 : фотогр. кольор. — (Усе для перемоги). 
У бібліотеці-філіалі с. Слобідки Козівського району відбувся вечір-реквієм «Тернистий 
шлях героїв України».  

 

Музеї, заповідники  
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Вандзеляк, Г. У рамках «Року Якова Гніздовського» [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2015. — 30 січ. — С. 4 : фотогр. — (Виставка). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка робіт українського 
художника, графіка та кераміста Якова Гніздовського. 

 

[Виставку «Світлій пам’яті Небесної сотні» відкрили в Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї] // RIA плюс. — 2015. — 25 лют. — С. 3 : 
фотогр. — (Фото дня).  

 

Гаврилюк, О. Учений-енциклопедист з Гримайлова [Текст] / 
О. Гаврилюк, В. Шумська // Вільне життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 2 : 
фотогр. — (Великі імена). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку, приурочену  до 170-
річчя від дня народження Івана Пулюя.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [21 жовтня в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї відбулася репрезентація книжки ланівчанина Георгія 
Мельника «Людина і суспільство: реалії життя»]. — С. 156.   

 

Машталєр, З. «В наші землі Кобзар мандрував…» [Текст] : До 201-ї річниці 
з дня народження Пророка нації / З. Машталєр, О. Гаврилюк // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 13 берез. — С. 3. — (Тарас Шевченко і Тернопільщина).  
Про виставку «Тарас Григорович Шевченко у пам’яті поколінь», яка діє в 
Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  
 

Ничка, Т. Раритети з Майдану — на виставці [Текст] / Т. Ничка // Наш 
день. — 2015. — 25 лют. — 3 берез. — С. 20 : фотогр. кольор.  
Виставка «Світлій пам’яті Небесної сотні» діє в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї.  
 

Нікітіна, Ю. Тернопільщина відзначає 100-річчя від дня народження 
Якова Гніздовського [Текст] / Ю. Нікітіна // Номер один. — 2015. — 4 лют. — 
С. [15] : фотогр. кольор.  
Із нагоди ювілею митця в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
розгорнутовиставку його робіт.  
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Пінчак, МН. Симетрія на білому тлі… [Текст] / М. Пінчак // Свобода. — 
2015. — 27 лют. — С. 4.  
Про виставку робіт Якова Гніздовського, яка діє в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї.  
 

Савак, Б. Поколінням залишає портрети земляків / Б. Савак // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 13 берез. — С. 8 : фотогр. — (Вернісаж).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка робіт козівського 
художника Михайла Цибулька.  
 

Умриш, С. Пророче слово Кобзаря [Текст] : В обласному краєзнавчому 
музеї відбувся конкурс читців «Борітеся — поборете», присвячений 201-й 
річниці від дня народження Тараса Шевченка. З усієї Тернопільщини 
з’ їхалися 55 декламаторів Шевченкового слова, щоб продемонструвати свою 
майстерність / С. Умриш // Свобода. — 2015. — 27 берез. — С. 4 : фотогр. — 
(На завершення номера). 
 

Чеканова, В. Експонати з кіптявою згарищ [Текст] / В. Чеканова // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 27 лют. — С. 4 : фотогр. — (Пам’ять вічна). 
Про виставку «Світлій пам’яті Небесної сотні», яка діє в Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї.   
 

Тернопільський обласний художній музей 
Левицька, Л. Каяття через мистецтво [Текст] : Позбавлені волі 

посилають сигнал. Чи почуємо? / Л. Левицька ; фотогр. авт. // Голос 
України. — 2015. — 9 січ. — С. 22 : фотогр. — (Суспільство).  
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка робіт ув’язнених 
«Преображення Господньою любов’ю».  
 

Борщівський обласний краєзнавчий музей 
Мадзій, І. І «Самооборона» може бути мистецькою  [Текст] / І. Мадзій ; 

фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 8 : фотогр. — (Art 
longa). 
У Борщівському обласному краєзнавчому музеї розгорнуто виставку «Мистецька 
«Cамооборона» Володимира Шерстія та Миколи Мамчура». 
 

Обласний  комунальний етнографічно-меморіальний  
музей Володимира Гнатюка 

Черемшинський, О. Електротехнік та письменник [Текст] : (170-річчя 
від дня народження Івана Пулюя) / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 20 лют. — С. 6. — (Наші славні земляки).  
В обласному етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка в с. Велесневі 
зберігаються експонати, пов’язані з життям і науковою діяльністю Івана Пулюя. 
 

Обласний комунальний літературно-меморіальний 
музей Юліуша Словацького в м. Кременець 

Гриб, А. Квіти України [Текст] / А. Гриб // Вільне життя плюс. — 
2015. — 6 берез. — С. 8 : фотогр. — (Експозиції). 
У Кременецькому обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького діє 
виставка робіт художниці Тетяни Балбус. 
 



 10 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [З 4 по 7 вересня в м. Кременці проходив 
міжнародний літературно-мистецький форум «Діалог двох культур — 2014», 
приурочений до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та 205-ї 
річниці від дня народження Юліуша Словацького. У його рамках в 
Обласному літературно-меморіальному музеї Ю. Словацького відбулася 
низка наукових конференцій]. — С. 151.   

 

Інші музеї, заповідники 
Бойко, Н. Світ чарів і магії — поряд [Текст] / Н. Бойко // Свобода. — 

2015. — 30 січ. — С. 4. 
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Олени 
Різник «Легенди Бережан». 

 

Вандзеляк, Г. «З молитвою про тебе засинаю…» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2015. — 6 лют. — С. 4. 
У Кременецькому краєзнавчому музеї діє благодійна виставку на підтримку воїнів АТО. 
 

Голояд, Л. Слідами Уласа Самчука [Текст] / Л. Голояд // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 13 берез. — С. 6. — (Семінар).  
У Зборівському районному комунальному історико-краєзнавчому музеї «Зборівська 
битва» відбувся семінар «Григорій Баран-Радошівський. Слідами Уласа Самчука». 
 

Гофман, О. Дізнайтесь більше про «Кобзар» [Текст] / О. Гофман // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 13 лют. — С. 5. — (Що у вас?). 
У Гусятинському районному комунальному краєзнавчому музеї діє виставка «Безсмертна 
книга для народу», присвячена 155-річчю з часу виходу з друку першого «Кобзаря» 
Т. Г. Шевченка (1840 р.) . 
 

Гофман, О. Що ми знаємо про «Медобори»? [Текст] / О. Гофман // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 8. — (Виставки). 
У Гусятинському районному комунальному краєзнавчому музеї діє фотодокументальна 
виставка «Зелена скарбниця Західного Поділля», присвячена 25-річчю із часу створення 
природного заповідника. 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [9 вересня в Бережанському районному 
краєзнавчому музеї відкрито виставку робіт художника Георгія Косміаді 
«Музика кольору»]. — С. 151.   

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [23 вересня в Меморіальному музеї Соломії 
Крушельницької в с. Білій Тернопільського району виступила з концертною 
програмою народна артистка України Любов Ізотова]. — С. 153.   
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Золотнюк, А. Кременець. Бром і срібло [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 28 січ. — С. 9 : фотогр. кольор. — (Музеї).  
Про музей міжвоєнної фотографії, який діє в Кременецькому обласному гуманітарно-
педагогічному інституті ім. Т. Шевченка. 

 

Золотнюк, А.  Той дивний світ Бережан [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 13 лют. — С. 6 : фотогр. — (На книжкову полицю).  
Про книгу Олени Різник «Легенди Бережан», презентація якої нещодавно відбулася в 
Бережанському районному краєзнавчому музеї. 
 

Золотнюк, А. Хтось воює зброєю, а ми — словом [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 20 лют. — С. 6 : фотогр. — (Що у вас?). 
У Гусятинському районному комунальному краєзнавчому музеї діє виставка «Безсмертна 
книга для народу», присвячена 155-річчю з часу виходу з друку першого «Кобзаря» 
Т. Г. Шевченка (1840 р.) . 
 

Іванчук, Є. Зборівські «Кроки до вічності» [Текст] / Є. Іванчук ; фотогр. 
В. Балюха // Свобода. — 2015. — 13 берез. — С. 3 : фотогр. — (Різне). 
У Зборівському районному комунальному історико-краєзнавчому музеї «Зборівська 
битва» відбулася літературна конференція «Кроки до вічності», присвячена 110-річчю від 
ня народження Уласа Самчука та 85-річчю від дня народження Григорія Барана-
Радошівського.  
 

Коковін, О. «Локальна історія» Бережанщини [Текст] / О. Коковін // 
Номер один. — 2015. — 28 січ. — С. [15] : фотогр. кольор.  
Бережанський районний краєзнавчий музей долучиться до реалізації проекту «Локальна 
історія».  

 

Костишин, Л. Куди подівся «Універсал»? [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 28 січ. — С. 9 : фотогр. — (Історія на 
постаменті).  
Колектив Гусятинського районного комунального краєзнавчого музею звернувся до 
місцевої влади з проханням відновити пам’ятник першим механізаторам району.  

 

Костишин, П. Музей, у якому не нудно [Текст] / П. Костишин ; фотогр. В. 
Бурми // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 лют. — С. 5 : фотогр. кольор. — 
(Фанати своєї справи). 
Про Гусятинський районний комунальний краєзнавчий музей розповідає його директор 
Ольга Гофман.  
 

Кусень, Б. «Старий рік минає, новий наступає…» [Текст] / Б. Кусень // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 6 січ. — С. 12 : фотогр. кольор. — (Що? Де? 
Коли?).  
Про зустріч членів Тернопільського обласного літературно-просвітницького товариства 
ім. Б. Лепкого, яка відбулася в кімнаті-музеї  письменника. 

 

Мавдюк, М. Волинський версаль [Текст] / М. Мавдюк // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 13 лют. — С. 5 : фотогр.  
Про Вишнівецький палацово-парковий комплекс Національного заповідника «Замки 
Тернопілля». 
 

Мадзій, І. Музей, з якого варто брати приклад: у Скалі-Подільській 
запрацював музей історії селища, який створили всього… двоє людей [Текст] / 
І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2015. — 6 січ. — С. 8: фотогр. кольор. — 
(Відроджуємо історію). 
Про заснування музею історії в смт Скалі-Подільській Борщівського району. 
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Маньовська, В. Ліцеїсти мають власний музей [Текст] / В. Маньовська ; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2015. — 14 січ. — С. 7 : фотогр. 
кольор. — (До витоків).  
Про історико-краєзнавчий музей Скалатського професійного ліцею, що у 
Підволочиському районі. 
 

Музеї Кременеччини [Текст] / фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 
2015. — 30 січ. — С. 5 : фотогр. 

 

Проців, М. Авторку «Цвіте терен» вітали в Бережанах [Текст] / 
М. Проців // Вільне життя плюс. — 2015. — 27 лют. — С. 6. — (Літературні 
зустрічі).  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбулася творча зустріч з 
письменницею Лесею Романчук.  
 

Проців, М. У Бережанах на площі Ринок співали гімн [Текст] / 
М. Проців // Номер один. — 2015. — 11 берез. — С. [15] : фотогр. кольор.  
У м. Бережанах з ініціативи районного краєзнавчого музею відбулося міське віче, яким 
вшанували автора музики Державного гімну України Михайла Вербицького.  
 

Савак Б. Ювілейні роковини краєзнавця [Текст] : У Денисівському 
краєзнавчому музеї Козівського району урочисто відкрито виставку «Із 
творчого доробку Володимира Хоми» / Б. Савак // Свобода. — 2015. — 13 
лют. — С. 4 : фотогр. — (Добрим словом). 
 

Соколовська, А. Мистецькі клітини Бережан / А. Соколовська // Вільне 
життя. — 2015. — 16 січ. — С. 6. — (А що у вас?).  
У Бережанському районному краєзнавчому музеї відбувся творчий перформанс 
«Мистецькі клітини. Імплантація в тіло». 

 

[У Гусятинському районному комунальному краєзнавчому музеї діє 
виставка «Безсмертна книга для народу», присвячена 155-річчю з часу 
виходу з друку першого «Кобзаря» Т. Г. Шевченка] [Текст] // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 13 лют. — С. [1]. — (З потоку новин).  
 

[У Гусятинському районному комунальному краєзнавчому музеї діє 
виставка «Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України», приурочена до 170-
річчя від дня народження вченого] [Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 28 січ. — С. 15. — (З потоку новин). 

 

[У Зборівському районному комунальному історико-краєзнавчому музеї 
«Зборівська битва» відбувся семінар із нагоди 110-річчя від дня народження 
українського письменника Уласа Самука та 85-річчя від дня народження 
громадського діяча й краєзнавця Григорія Барана-Радошівського] [Текст] / 
підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2015. — 4 берез. — С. 12. — (З 
потоку новин).  

 

[У Кременецькому краєзнавчому музеї діє виставка картин учасниць 
мистецького гурту «Палітра»] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2015. — 13 берез. — С. [1]. — (З потоку новин).  
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[У Національному заповіднику «Замки Тернопілля» у Збаражі відбувся 
круглий стіл з питань покращення туристичного обслуговування в регіоні] / 
підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2015. — 13 берез. — С. [1]. — 
(З потоку новин).  
 

[У Травневій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Збаразького району 
відбулося урочисте відкритя музею Героя України Назара Войтовича] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2015. — 18 лют. — С. 
[1]. — (З потоку новин).  
 

Чайка, В. [У Національному заповіднику «Замки Тернопілля» 
продовжується відновлення й реставрація об’єктів] [Текст] / В. Чайка // 
Культура і життя. — 2015. — 20 лют. — С. 6. — (Сторінки історії). 
 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
Бойчук, О. Пророчу драму показали в пам’ять про Небесну сотню 

[Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2015. — 25 лют. — С. 13 : фотогр. — 
(Герої). 
Виставу за притчею-антиутопією Олексія Казанцева «Допоможи їм, Всевишній» показали 
в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Волянський, Н. Дитяча вистава з недитячим змістом [Текст] / 
Н. Волянський // Наш день. — 2015. — 18—24 лют. — С. 20 : фотогр. кольор. 
Про виставу «Каченя Пушок і задерикуватий Півень» за п’єсою Богдана Мельничука, 
прем’єра якої відбулася в Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [З 24 по 28 вересня в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театр 
ім. Т. Г. Шевченка проходив ХІІ Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют»]. — С. 153 ; [12 жовтня Тернопільський 
академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
відкрив 85-й театральний сезон виставою «Допоможи їм, Всевишній!..» за 
п’єсою Олексія Казанцева] — С. 155 ; [18 жовтня в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра вистави «Медовий місяць на всі сто» 
за п’єсою Рея Куні]. — С. 156.   

 

«Дідоморозівська» династія, або Найдавніший в Україні Дід Мороз живе 
у Тернополі [Текст] // Свобода. — 2015. — 21 січ. — С. 12 : фотогр. кольор.   
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Михайла Безпалька. 
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Лівінський, О. Дух Великого Кобзаря — у душі кожного свідомого 
тернополянина / О. Лівінський ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 
2015. — 11 берез. — С. 16 : фотогр. кольор. — (Сьогодення). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася урочиста академія «Борітеся — поборете», приурочена  201-
й річниці від дня народження Великого Кобзаря.  
 

Мичко, С. Усім дідам дід! [Текст] : До Книги рекордів України занесено 
тернопільського актора Михайла Безпалька / С. Мичко // Україна молода. — 
2015. — 13 січ. — С. 2 : фотогр. — (Популярність).  
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Михайла Безпалька та його рекорд — «найбільшу кількість Нових 
років в образі Діда Мороза», встановлений у Книзі рекордів України.   
 

Репка, Б. Весь світ — театр… [Текст] : А люди в нім — актори. Так чи 
інакше, а кожен із нас у певних життєвих ситуаціях грає свою гру. Але на 
справжнє мистецтво гри усе ж ідемо дивитись у театр : [інтерв’ю з 
в. о. директора Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, заслуженим артистом України 
Борисом Репкою] / розмовляла Влада Собуцька // Наш день. — 2015. — 25—
31 берез. — С. 7 : фотогр. — (З іменами). 
 

Садовська, Г. Народні, заслужені і просто артисти… [Текст] : 
Професійні свята тому й називаються професійними, що вшановують людей 
конкретної сфери діяльності… / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 
2015. — 27 берез. — С. 1 : фотогр. — (Сьогодні — Міжнародний день 
театру).  
Про колектив Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевчанка. 

 

Садовська, Г.  Щедрі таланти Богдана Анткова [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 5 : фотогр. — (Незабутні).  
Спогадами про заслуженого артиста України Богдана Анткова ділиться актор 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. 
Шевченка Михайло Безпалько.  
 

Семеняк, В. Кури… ловлять мишей, а коти … несуть яйця [Текст] / 
В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 20 лют. — С. 4.  
Про цікавий сценічний проект письменника Богдана Мельничука та режисера В’ячеслава 
Жили — виставу «Каченя Пушок і задерикуватий півень», який з успіхом стартував на 
сцені Тернопільського академічного облсного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Стус, І. Як Вакула до цариці, так наші — до столиці… [Текст] / І. Стус // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 16 січ. — С. 8 : фотогр. кольор. — (Театр). 
У переддень Нового року колектив Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка гастролював у столиці України з музичною 
комедією «Ніч перед Різдвом».   
 

Шот, М. А може не слухаймо тьотю Мотю з Курська? [Текст] : У 
Тернополі п’єса Миколи Куліша «Мина Мазайло» набула сучасного звучання / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. — 14 лют. — С. 8 : фотогр. — (Культура). 
Репертуар Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім.. 
Т. Г. Шевченка поповнився сатиричною комедією Миколи Куліша «Мина Мазайло». 
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Шот, М. Комедія з відчуттям трагедії [Текст] / М. Шот ; фотогр. 
Т. Іванківа // Вільне життя плюс. — 2015. — 28 січ. — С. 6 : фотогр. 
кольор. — (Тернопільські театральні вечори). 
Про нову виставу Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка — сатиричну комедію Миколи Куліша «Мина Мазайло». 

 

Чубата, Д. Ще одна казка з мудрими підказками / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 16 січ. — С. 5. — (І дітям, і батькам).  
Про виставу «Каченя Пушок і задерикуватий Півень» за п’єсою Богдана Мельничука, яку 
показали в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Волянська, Н. Шевченківські дні у театрі ляльок [Текст] / Н. Волянська // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 13 берез. — С. 8. — (Для наймолодших).  
Про виставу «Тарасова казка» за п’єсою Богдана Мельничука, яку показали в 
Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки.  
 

Волянюк, Н. Новорічна казка у театрі ляльок [Текст] / Н. Волянюк // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 14 січ. — С. 8. — (Для наймолодших).  
До новорічних та різдвяних свят Тернопільський академічний обласний театр актора і 
ляльки підготував веселий ранок «Дід Мороз та чарівне джерело». 
 

Чубата, Д. Співзвучне нам «Посланіє…» / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 13 берез. — С. 5 : фотогр. — (У вінок Кобзареві).  
До 201-ї річниці від дня народження Кобзаря в Тернопільському обласному академічному 
театрі актора і ляльки показали моновиставу заслуженого артиста України Михайла Фіца 
«Посланіє…» за творами Тараса Шевченка.  

 

Аматорські театри 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 

2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [20 жовтня театр-студія «Сузір’я» показав 
на сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка виставу «Мати-наймичка»]. — С. 156. 

 

Павлюк, І. «Титарівна» на іванівській сцені [Текст] / І. Павлюк // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 27 лют. — С. 6. — (А що у вас?).  
Народний аматорський театр Іванівського сільського будинку культури Теребовлянського 
району поставив п’єсу М. Кропивницького «Титарівна» за мотивами однойменної поеми 
Т. Г. Шевченка.  
 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [11 вересня концертом Черкаського 
академічного заслуженого українського народного хору Тернопільська 
обласна філармонія відкрила 75-й концертний сезон]. — С. 151.   
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Дмитрук, Г. Наталя Лемішка — народна артистка України [Текст] / 
Г. Дмитрук // Вільне життя плюс. — 2015. — 28січ. — С. [1] : фотогр. 
кольор. — (Вітаємо!). 
Солістці Тернопільської обласної філармонії та актрисі Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Наталії Лемішці 
присвоєно почесне звання народної артистки України. 
 

Золотнюк, А. «Музика — любов моя» / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2014. — 11 берез. — С. 7 : фотогр. кольор. — (Розмови про 
творчість).  
Про солістку Тернопільської обласної філармонії Любов Ізотову. 
 

Кузіль, М. Славили Богородицю [Текст] / М. Кузіль // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 27 лют. — С. 8 : фотогр. — (Поєднані музикою).  
Про концерт-молитву «Під Твою милість», який відбувся в Тернопільській обласній 
філармонії.  
 

Нікітіна, Ю. Михайло Пастух: «Я вчився молитися із Шевченком» 
[Текст] / Ю. Нікітіна // Свобода. — 2015. — 26—28 січ. — С. 11 : фотогр. 
До 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря в Тернопільській обласній філармонії 
презентували книгу отця Михайла Пастуха «Бог і Шевченко: як розуміти імена Божі та 
віру поета?». 

 

Садовська, Г. «В минулім часі не кажіть про нього» [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 13 берез. — С. 5. 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт «Борітеся — поборете!», 
присвячений 201-й річниці від дня народження Тараса Шевченка.  

 

Садовська, Г. У колі друзів і шанувальників [Текст] / Г. Садовська; 
фотогр. Я. Чайківської // Вільне життя плюс. — 2015. — 16 січ. — С. 5 : 
фотогр. — (Ювілей філармонії).  
Тернопільська обласна філармонія відзначила своє 75-річчя яскравим концертом.  
 

Чубата, Д. Скрипкове диво від Кирила Стеценка / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 13 берез. — С. [1]. — (Вечори у філармонії).  
Про концерт заслуженого артиста України Кирила Стеценка «Скрипкове дерево роду», 
який відбувся у Тернопільській обласній філармонії.  
 

Шот, М. Гала-коцерт на біс [Текст] : Тернопільська обласна філармонія 
відзначила 75-річчя заснування / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. — 
23 січ. — С. 12 : фотогр. — (Вісті звідусіль). 

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 

2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [7 жовтня в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса 
відбувся благодійний концерт «Зірки Тернопілля — воїнам АТО»]. — С. 
155 ; [12 жовтня в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся вечір-реквієм з 
нагоди 70-річчя початку депортації українського населення з Лемківщини, 
Надсяння, Холмщини та Підляшшя]. — С. 155. 
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Романів, Д. Бушлати від зірок Тернопілля [Текст] / Д. Романів // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 27 лют. — С. 4. — (Усе для перемоги).  
Заступник директора ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса Петро Дець передав волонтерам 
95 бушлатів, пошитих за кошти, виручені під час концертів «Зірки Тернопілля — воїнам 
АТО».  

 

Інші концерти 

Тернопільський обласний комунальний методичний  
центр  народної творчості 

Гавриляк, М. Красу творять серцем [Текст] / М. Гавриляк // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 30 січ. — С. 8 : фотогр. — (Ювілей).  
Виповнилося 75 років із часу заснування Тернопільського обласного методичного центру 
народної творчості. 

 

Клубні заклади 
Український дім «Перемога» 

Андрусишин, О. Мистецький вечір у дарунок [Текст] / О. Андрусишин // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 27 берез. — С. 6 : фотогр. — (Враження).  
В Українському домі «Перемога» відбувся творчий вечір тернопільського поета 
Олександра Смика, де він презентував три книжки, серед яких і нову «Якою мовою 
говорять у раю».  
 

Брик, Л. Вірші з війни : «Сьогодні ми ще копаємо землю… Ще живі…» 
[Текст] : У Тернополі [в Українському домі «Перемога»] представили збірку 
поезій Бориса Гуменюка, який воює нині на сході України / Л. Брик // Наш 
день. — 2015. — 11—17 берез. — С. 3 : фотогр.  
 

Гадомська, Л. Вшанували пам’ять Тараса Шевченка [Текст] / 
В. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2015. — 11 берез. — С. 16 : фотогр. 
кольор. — (Сьогодення).   
Із нагоди 201-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка в Українському домі 
«Перемога» відбулося літературно-мистецьке свято «Кобзареві думи».  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [5 вересня в Українському домі «Перемога» 
продемонстрували документальний фільм «Війна за свій рахунок»]. — С. 151 ; 
[14 жовтня в Українському домі «Перемога» відкрито персональну виставку 
робіт заслуженого художника України Ярослава Омеляна]. — С. 156.   
 

Золотнюк, А. Від Майдану до війни [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 5 : фотогр. — (Фотохроніка). 
В Українському домі «Перемога» діє виставка світлин  Віктора Гурняка .  
 

Левицька, Л. Фотознімки майданівця-«айдарівця» помандрують нашими 
містами [Текст] : Після Чикаго, Мюнхена і Варшави / Л. Левицька // Голос 
України. — 2015. — 20 лют. — С. 9 : фотогр. кольор. — (День).  
В Українському домі «Перемога» діє виставка світлин Віктора Гурняка «Від Майдану до 
війни».  
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Левицька, Л. Шопки, дідухи, павуки… [Текст] / Л. Левицька // Голос 
України. — 2015. — 6 січ. — С. 5 : фотогр. — (З Різдвом!).  
В Українському домі «Перемога» відбулася виставка різдвяної атрибутики.  
 

Пшоняк, І. Мистецтвом вшанували подвиг Небесної Сотні [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2015. — 25 лют. — С. 8 : фотогр. кольор.  
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт-реквієм пам’яті героїв Небесної сотні.  
 

Шкіра, В. «Рано чи пізно доведеться брати і Київ» [Текст] / В. Шкіра // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 13 берез. — С. 8. — (Слово письменнка-
вояка).  
В Українському домі «Перемога» відбулася презентація  збірки поезій Бориса Гуменюка 
«Вірші з війни». 
 

Шот, М. Під знаком дідуха-тризуба [Текст] : У Тернополі до Водохреща 
триватиме виставка та конкурс різдвяної атрибутики / М. Шот ; фотогр. авт. // 
Урядовий кур’єр. — 2015. — 6 січ. — С. 16 : фотогр. — (Вісті звідусіль).  
В Українському домі «Перемога» діє виставка давніх атрибутів українського Різдва.  
 

Інші клубні заклади 
Аверкієв, В. Благодійна акція теребовлянських школярів [Текст] / 

В. Аверкієв // Номер один. — 2015. — 18 лют. — С. 11 : фотогр.   
У Теребовлянському районному будинку культури відбувся благодійний вечір-реквієм, 
присвячений річниці Небесної сотні. 
 

Аверкієв, В. Різдвяні подарунки воїнам АТО [Текст] / В. Аверкієв // 
Номер один. — 2015. — 28 січ. — С. [15] : фотогр. кольор. 
У Теребовлянському районному будинку культури відбувся благодійний різдвяний 
концерт Струсівської заслуженої капели бандуристів України «Кобзар».  

 

Бучацькі митці — військовим АТО [Текст] // Свобода. — 2015. — 
27 лют. — С. [1].  
У Бучацькому будинку культури відбувся благодійний концерт та аукціон картин 
місцевих художників, кошти від якого передано бійцям АТО.   
 

Гах, В. Майдан в серці [Текст] / В. Гах // Вільне життя плюс. — 2015. — 
11 берез. — С. 7. — (Коротко). 
Вечір пам’яті та скорботи під назвою «Небесна сотня» відбувся у Хоростківському 
міському будинку культури. 
 

До клубу приєднали… магазин [Текст] // Номер один. — 2015. — 28 січ. — 
С. 4 : фотогр. — (Новини).  
До Бережанського районного будинку культури без погодження районної ради здійснено 
добудову.  

 

Коляда у Чорткові [Текст] / фотогр. І. Пшоняка // Наш день. — 2015. — 
21 січ. — С. 20 : фотогр.  
Про фестиваль різдвяних колядок, який відбувся в Чортківському міському будинку 
культури ім.. К. Рубчакової. 

 

Медведюк, Г. Експерименти, тіло і світло [Текст] / Г. Медведюк // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 6 берез. — С. 2. — (Творча майстерня).  
Про виставку графічних робіт кременчанки Ірини Лаврушко, яка діє в Копичинецькому 
міському будинку культури.  
 



 19

[У Чортківському міському будинку культури ім. К. Рубчакової 
відбулися урочистості з нагоди 75-річчя з часу заснування районної газети 
«Голос народу»] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2015. — 
28 січ. — С. 15. — (З потоку новин). 

 

Кіно 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 

2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [Від 25 до 30 вересня в Тернополі тривав 
Тиждень українського кіно на підтримку режисера Олега Сенцова]. — С. 154.  
 

Навчальні заклади 
Теребовлянське вище училище культури 

Аверкієв, В. Тернопільські художники представляють наш край на 
пленері «Гуцульська Україна» [Текст] : У м. Ворохта Івано-Франківської 
області 18 березня розпочався пленер «Гуцульська Україна» і буде там 
тривати два тижні / В. Аверкієв // Номер один. — 2015. — 25 берез. — С. [15] : 
фотогр. кольор.  
На пленері «Гуцульська Україна» Тернопільщину представляли заслужений художник 
України Богдан Ткачик та викладач Теребовлянського вищого училища культури, лауреат 
багатьох міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсів Микола Шевчук. 

 

Габрук, З. Запорізький «Оксамит» у Теребовлі [Текст] / З. Габрук // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 30 січ. — С. 8. — (Схід і Захід разом!). 
Про візит до Теребовлянського вищого училища культури Запорізького ансамблю 
народної пісні та побутового танцю «Оксамит». 

 

[У репетиційній залі Теребовлянського вищого училища культури] 
[Образотворчий матеріал] / фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 
2015. — 6 берез. — С. 3 : фотогр. — (Студентські будні).   

 

Інші навчальні заклади 
Тернопільська обласна експериментальна комплексна  

школа мистецтв ім. І. Ґерети 
Гапон, Л. Семінар для корифеїв школи мистецтв [Текст] / Л. Гапон // 

Свобода. — 2015. — 13 берез. — С. 4.  
У Тернопільській обласній комунальній експериментальній комплексній школі мистецтв 
ім. І. Ґерети відбувся фаховий семінар для керівників хореографічних і хорових 
колективів загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів області.  

 

Тернопільська музична школа № 1 
Гірняк, З. Для викладачів фортепіано [Текст] / З. Гірняк // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 8. — (Коротко). 
У Тернопільській музичній школі № 1 ім. В. Барвінського відбулася методична 
конференція викладачів фортепіанних відділів початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів області. 
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Інші початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 
Брик, А. Мистецтво війни: тернополяни розмальовують армійські 

шоломи [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2015. — 4 — 10 берез. — С. 7 : 
фотогр.  
Тернопільський художник Микола Кафтан разом з учнями школи народних ремесел 
перетворюють атрибути війни на мистецькі шедеври.  
 

Будар, Т. «Резонанс» у серцях глядачів [Текст] / Т. Будар // Свобода. — 
2015. — 16 січ. — С. 4. — (Мистецька слава Бережан).  
У м. Бережанах реалізується творчий проект «Резонанс зарошує…», завдяки якому 
відбулося вісім концертів класичної музики в місцевих храмах. Організатор проекту — 
викладач Бережанської школи мистецтв ім. М. Бездільного Ірина Драбик. 

 

Українець, Г. У Борщеві поклонились пам’яті Героїв [Текст] / 
Г. Українець // Свобода. — 2015. — 27 лют. — С. 4.  
Про вечір-реквієм «Повертайтеся живими», який відбувся в Борщівській школі мистецтв.  
 

Виставки, пленери 
Бойчук, О. Молодий художник показав тернополянам… людей [Текст] / 

О. Бойчук // Номер один. — 2015. — 28 січ. — С. 4. — (Новини).  
У Тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка робіт молодого художника, уродженця 
м. Збаража Сергія Декалюка «І будуть люди».   

 

Воробець, О. У Тернополі вистрелив… віник [Текст] / О. Воробець // 
Свобода. — 2015. — 25 лют. — С. 12 : фотогр. кольор.  
Про виставку арт-об’єктів «Весняно-польові роботи», яка діє в тернопільській галереї 
«Бункермуз».  
 

Дацків, М. Тернопільському архіву — 75 [Текст] / М. Дацків // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 23 січ. — С. [1]. — (Зберігачі минулого).  
До ювілею в Державному архіві Тернопільської області відкрили документальну виставку 
«Хранителі історії». 

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [Від 30 серпня до 4 вересня в м. Кременці 
тривав українсько-польський мистецький пленер, присвячений 200-річчю від 
дня народження Тараса Шевченка та 205-й річниці від дня народження 
Юліуша Словацького] — С. 150. 

 

Золотнюк, А. Індіанська, ескімоська, японська Богородиці [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 14 січ. — С. 8 : фотогр. 
кольлор. — (Експозиції).  
Тридцять ікон, написаних під час ІV Міжнародного пленеру іконопису на Волині, 
представили в тернопільській галереї «Бункермуз». 
 

Золотнюк, А. Шлях пошуку [Текст] : Експерименти з деревом, 
керамікою та металом цими днями в тернопільській галереї «Бункермуз» 
представив народжений у Тернополі, нині львів’янин Богдан Кухарський. На 
виставці з невигадливою назвою «Скульптура, арт-об’єкти» — збірка робіт, 
які митець створив за останні півтора роки / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 27 берез. — С. 8 : фотогр. — (Виставки).  
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Ковальчук, О. Творець шедеврів у краю рабів [Текст] / О. Ковальчук // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 27 лют. — С. 6. — (Наші славні земляки).  
У Державному архіві Тернопільської області експонуєтьсядіє документально-книжкова 
виставка, приурочена до 110-ї річниці від дня народження українського письменника 
Уласа Самчука.  
 

Мельничук, Б. Козак Мамай очима Богдана Ткачика [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 30 січ. — С. 8. — (Знай 
наших!).  
На виставці художніх робіт «Козак Мамай», яка відбулася у Львівському музеї історії 
релігії, Тернопільщина була представлена картиною заслуженого художника України 
Богдана Ткачика. 
 

Нікітіна, Ю. «Одна Батьківщина і двох не буває» [Текст] / Ю. Нікітіна // 
Свобода. — 2015. — 23 січ. — С. [1] : фотогр. — (Пам’ятний день для 
кожного українця).  
Про документальну виставку, присвячену 96-й річниці з часу проголошення Акта Злуки 
українських земель, яка діє в Державному архіві Тернопільської області.  
 

Цаль, А. Двох не буває [Текст] / А. Цаль // Вільне життя плюс. — 
2015. — 23 січ. — С. 3. — (Вісті з архіву).  
Про документальну виставку «Одна Батьківщина і двох не буває», присвячену 96-й 
річниці із часу проголошення Акта Злуки українських земель, розгорнуту в Державному 
архіві Тернопільської області.  
 

Фестивалі, конкурси, масові заходи 

Свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова 
радість стала» 

Пшоняк, І. Визначили переможців новорічно-різдвяних конкурсів 

[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2015. — 29 січ. — С. 32 : фотогр. 
кольор. — (Сьогодення). 
Про свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала», що пройшло  
в м. Тернополі. 

 

Синенька, Б. Світло Віфлеємської зорі [Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 
2015. — 23 січ. — С. 4 : фотогр.  
Про обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору «Нова радість стала».   

 

Інші фестивалі та конкурси 
Гірняк, З. Об’єднані Шевченком і мистецтвом [Текст] / З. Гірняк // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 13 лют. — С. 3. — (Конкурс). 
Про обласний тур Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати 
мої», присвячений Шевченківським дням. 

 

Левицька, Л. Визначали, чия Маланка краща [Текст] / Л. Левицька // 
Голос України. — 2015. — 14 січ. — С. 6. — (Новини). 
У м. Тернополі провели конкурс на кращу Маланку. 
 

Пшоняк, І. Віншували на здоров’я бійців АТО і добру долю України 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2015. — 29 січ. — С. 32 : фотогр. 
кольор. — (Сьогодення).  
Про фестиваль колядок який відбувся в м. Чорткові.    
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Савчук, Г. Фольклорні колективи — у «Різдвяних дзвонах — 2015» / 
Г. Савчук // Свобода. — 2015. — 16 січ. — С. 4 : фотогр. — (Огляд-конкурс). 
У смт Гусятині відбувся районний огляд-конкурс фольклорних колективів «Різдвяні 
дзвони — 2015».  
  

[У Чортківському державному гуманітарно-педагогічному коледжі 
ім. О. Барвінського відбувся конкурс диригентської майстерності 
ім. М. Леонтовича серед студентів III та IV курсів спеціальності «Музичне 
мистецтво»] [Текст] / фотогр. В. Бурми// Вільне життя плюс. — 2015. — 
6 січ. — С. 3 : фотогр. кольор. — (Ти, моя мелодіє).  

 

Чубата, Д. Тепер і в Тернополі є «Вишневі усмішки» [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 23 січ. — С. 3. — (Обрії «Просвіти»).  
Підсумки започаткованого Тернпільської міською просвітою конкурсу «Вишневі 
усмішки».  

Аматорські, мистецькі колективи  
й творчі об’єднання Тернопільщини 

Гурт «Тріода» 
Виросли на материнській пісні, або Яку музику слухає гурт «Тріода»? 

[Текст] : [інтерв’ю з учасниками гурту «Тріода»] / [вела] Х. Луцик // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 11 берез. — С. 5 : фотогр. кольор. — (З перших уст).  
 

«Тріода» у Чикаго збирала гроші для дітей-інвалідів [Текст] // 
Свобода. — 2015. — 21 січ. — С. 12 : фотогр. кольор. — (Знай наших!). 
Тернопільський гурт «Тріода» узяв участь у концерті «Різдвяний зорепад», який відбувся 
в м. Чикаго (США).  

 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
Коляда, А. Тернопільські діти заспівали гімн України в одній з головних 

базилік Риму [Текст] / А. Коляда // Наш день. — 2015. — 14—20 січ. — С. 3 : 
фотогр. кольор. — (Різдвяні мотиви). 
Про виступ вихованців дитячої хорової школи «Зоринка» з м. Тернополя у Ватикані, 
містах Італії та Угорщини.  

 

Костишин, Л. Очищення співом [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 28 січ. — С. 2. — (Враження). 
Про концертну програму «Зоринки Різдва» дитячої хорової школи «Зоринка».  

 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
Кушнір, І. Україну в Словенії представляв Тернопіль [Текст] / І. Кушнір ; 

фотогр. М. Ющишина // Вільне життя плюс. — 2015. — 30 січ. — С. 5 : 
фотогр. — (Фестивалі). 
Муніципальний Галицький камерний оркестр та зразковий дитячий ансамбль танцю 
«Сонечко» з Тернополя взяли участь у ІІ Міжнародному фестивалі української культури в 
Словенії «Берегиня». 

 

Чубата, Д. Мелодії світового кіно [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 13 берез. — С. 5. — (Звуки музики).  
Муніципальний Галицький камерний оркестр в Українському домі «Перемога» 
представив оновлену програму «Музика світового кіно».  
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Шот, М. Вокал для пасажирів і… оркестру [Текст] / М. Шот ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2015. — 16 січ. — С. [1] : фотогр. кольор. — 
(Світ музики).  
Про концерт «Для тих, хто в дорозі» муніципального Галицького камерного оркестру . 
 

Інші аматорські, мистецькі колективи  
й творчі об’єднання 

Кушнірук, З. «Веселі кумасеньки»: ансамбль забутої пісні [Текст] / 
З. Кушнірук // Наш день. — 2015. — 14—20 січ. — С. 13 : фотогр. кольор. — 
(Культура). 
Про фольклорний ансамбль «Веселі кумасеньки» із с. Кривчого Борщівського району. 
 

Мандзій, І. «Заспівайте нам, дівчата, тужливуборщівськуспіванку» 
[Текст] / І. Мандзій ;фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2015. — 13 лют. — 
С. [1] : фотогр.  
Про народний аматорський ансамбль патріотичної пісні «Відлуння» з с. Іванкового 
Борщівського району.  
 

[Народний аматорський вокальний ансамбль «Горлиці» з Великих 
Бережців Кременецького району взяв участь у телепроекті «Фольк-music»] 
[Текст] / підгот. А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2015. — 13 лют. — 
С. [1]. — (З потоку новин). 
 

Соколовська, А. Як танцює «Водограй» [Текст] / А. Соколовська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 23 січ. — С. 8. — (А що у вас?).  
Про творчий звіт зразкового хореографічного колективу «Водограй» Бережанського 
районного будинку культури. 
 

Ткачук, С. «Промінь» — не просто танець, а стан душі [Текст] / 
С. Ткачук // Тернопіль вечірній. — 2015. — 25 лют. — С. 8 : фотогр.  
Про танцювальний колектив «Промінь» Технічного коледжу Тернопільського 
національного технічного університету ім. І. Пулюя. 
 

Штокало-Пархомчук, Я. «Співають те, що вже в селі забуте» [Текст] : 
Упродовж 15-ти років «горлички» створили репертуар із двохсот пісень / 
Я. Штокало-Пархомчук ; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2015. — 
21 січ. — С. 5 : фотогр. кольор. — (Ювілеї). 
Про народний аматорський ансамбль «Горлиця» із с. Кривого Козівського району. 
 

 

Творчі спілки 
Тернопільська обласна організаця  

Національної спілки письменників України  
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 

2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [26 серпня в приміщенні обласної 
організації Національної спілки письменників України репрезентували 
книжку «Любовиж» тернопільського поета Володимира Бриня]. — С. 150 ; 
[12 жовтня відбулися чергові збори Тернопільської обласної організації 
Національної спілки письменників України]. — С. 154. 
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Персоналії працівників культури, митців, народних умільців, 
виконавців та письменників Тернопільщини 

Бойчук, О. Юлин іграшковий світ [Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 
2015. — 4 лют. — С. [15] : фотогр. кольор. 
Про тернопільську майстриню Юлію Кондрат, яка створює еко-іграшки.  
 

Василів, Т. Голос, що проникає в серце [Текст] / Т. Василів // 
Свобода. — 2015. — 4—6 лют. — С. 12 : фотогр. кольор. — (На завершення 
номера). 
Маленький співак із с. Садків Заліщицького району Ромчик Сасанчин потрапив у другий 
сезон проекту «Голос. Діти». 
 

Вандзеляк, Г. Життя, як вишиття… [Текст] : Стефанія Антонівна 
Новацька зі Слобідки Козівського району не вважає, що у її житті 
переважають два кольори — білий та чорний. Бо як би не було складно, чого 
б не пережила за 87 років, вона вишиває різнобарвними нитками. Вишиває 
щиро, з любов’ю — для людей, для України… / Г. Вандзеляк // Свобода. — 
2015. — 25 берез. — С. 8 : фотогр. — (На завершення номера). 
 

Василів, Т. Символ нескореної України [Текст] / Т. Василів // Свобода. — 
2015. — 25 лют. — С. 12 : фотогр. — (На завершення номера).  
Бережанський художник Олег Шупляк створив портрет льотчиці Надії Савченко в 
лицарських обладунках.  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [25 жовтня відзначила свій ювілей 
тернопільська художниця Ганна Ткачик] — С. 157. 
 

До дня народження — пісенник [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2015. — 11 — 17 лют. — С. 7.  
11 лютого виповнилося 64 роки тернопільському художнику, громадському діячеві, 
автору і виконавцю власних пісень Валерію Залізному.  
 

Караванський, О. На крилах музики і пісні — до професійного «Гран-
прі» [Текст] / О. Караванський, М. Ватраль // Свобода. — 2015. — 14 січ. — 
С. 12 : фотогр. кольор. — (Вітаємо з ювілеєм!). 
Про відомого на Тернопіллі диригента й хормейстера, керівника хору Бережанського 
газового господарства Зиновія Головацького.   

Коломієць, А. Роман Сасанчин з Тернопільщини став наспівочішою 
дитиною країни [Текст] / А. Коломієць // Номер один. — 2015. — 4 берез. — 
С. [15] : фотогр. кольор.  

 

Кошильовська, Н. Життя, віддане театру [Текст] / Н. Кошильовська // 
Свобода. — 2015. — 6 берез. — С. 4. — (Наші незабутні). 
Громадськість Тернопільщини відзначила 100-річчя від дня народження Богдана 
Анткова — диригента, композитора, письменника, драматичного актора, народного 
артиста України, уродженця с. Острів Тернопільського району.  
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Луцков, Ю. Муза любові й боротьби Оксани Лятуринської [Текст] / 
Ю. Луцков // Вільне життя плюс. — 2015. — 30 січ. — С. 6 : фотогр. — 
(Славетні краяни). 
Про письменницю, перекладача, скульптора, уродженку Збаражчини Оксану-Зінаїду 
Лятуринську.  

 

Мороз, В. Сильна жінка — Блажкевич [Текст] / В. Мороз // RIA плюс. — 
2015. — 25 лют. — С. 19 : фотогр. — (Ретро). 
Про відому українську письменницю, уродженку с. Денисова Козівського району Іванну 
Блажкевич.  

 

Наливайко, Л. Чудо-жінка композитор [Текст] / Л. Наливайко // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 6 січ. — С. 7 : фотогр. кольор. — (Таланти нашої 
землі). 
Про композитора, музиканта, викладачку вокалу Підволочиського районного будинку 
школярів Надію Галабурду. 
 

Наш претендент на Нобеля [Текст] // Свобода. — 2015. — 4—6 лют. — 
С. 3 : фотогр. кольор. — (Успіх). 
Кандидатуру тернопільської поетеси Наталі Пасічник, за її словами, висунули на здобуття 
Нобелівської премії в галузі літератури. 
 

Наш Ромчик — у фіналі! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 
25 лют. — 3 берез.— С. [3] : фотогр. кольор.  
12-річний Ромчик Сасанчин із с. Садків Заліщицького району став фіналістом проекту 
«Голос. Діти».   
 

Островський, Р. Поки співать діти, в України є майбутнє [Текст] / 
Р. Островський // Вільне життя плюс. — 2015. — 4 берез. — С. 5. — (Знай 
наших!). 
Ромчик Сасанчин із с. Садків Заліщицького району став переможцем другого сезону 
проекту «Голос. Діти». 

 

Паламар, В. Ромчик Сасанчин знову підкорює шоу «Голос. Діти» [Текст] / 
В. Паламар // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 4—10 лют. — С. 7 : 
фотогр. — (Kultura). 

 

Пилипець, І. «Лінивий» поет великого калібру [Текст] / І. Пилипець // 
Свобода. — 2015. — 13 берез. — С. 4 : фотогр.   
Про тернопільского поета Михайла Левицького.  
 

Ромчик Сасанчин мріє, щоб не було війни [Текст] : Школяр із с. Садки 
Заліщицького району став переможцем шоу «Голос. Діти» // Наш день. — 
2015. — 4 — 10 берез. — С. 2 : фотогр.  

 

Ромчик [Сасанчин] преміг у шоу «Голос. Діти». Тепер зніме кліп // RIA 
плюс. — 2015. — 4 берез. — С. 6 : фотогр.  

 

Ромчик Сасанчин — у фіналі пісенного шоу [Текст] // Наш День. — 
2015. — 25 лют.—3 берез. — С. 20 : фотогр. кольор.  
Маленький співак із с. Садків Заліщицького району став фіналістом вокального конкурсу 
«Голос. Діти».  
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Сасанчин, Н. Пам’яті Степана Чарнецького [Текст] / Н. Сасанчин // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 28 січ. — С. 4 : фотогр. кольор. — 
(Урочистості).  
У с. Шманьківцях Чортківського району відзначили 134-ту річницю від дня народження 
українського письменника й театрального діяча Степана Чарнецького. 
 

Сасанчин, Р. Мажорні ноти перемоги [Текст] : Улюбленець телеглядачів 
Роман Сасанчин розповідає про заняття музикою, шкільні предмети і маму з 
татом та страшу сестру Надію : [бесіда з переможцем проекту «Голос. Діти» 
Романом Сасанчиним] / [спілкувалась] В. Самченко // Україна молода. — 
2015. — 6—7 берез. — С. 5 : фотогр. — (Дійові особи).  
 

Свентах, А. «Ми всі тут — переможці!» [Текст] / А. Свентах ; фотогр. 
А. Сліпачука // День. — 2015. — 3 берез. — С. 12 : фотогр. кольор. — 
(Спеціальний репортаж).  
12-річний Роман Сасанчин із с. Садків Заліщицького району,  переміг у вокальному 
конкурсі «Голос. Діти».  

 

Смик, О. «Ми не вічні на цій землі, але невічність не позбавляє нас 
моральності…» [Текст] : [бесіда з тернопільським поетом, бардом 
Олександром Смиком] / вела Мар’яна Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2015. — 25—31 берез. — С. 4 : фотогр.   
 

Тернопільський Робертіно Лореті здійснив свою мрію [Текст] // Наш 
день. — 2015. — 4—10 лют. — С. 20 : фотогр. кольор.  
Ромчик Сасанчин із с. Садків Заліщицького району став учасником проекту «Голос. Діти».  
 

Федишен, Б. Зболені й життєствердні узори Зої Поліщук / Б. Федишен // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 2 : фотогр. — (Сильні духом). 
Про майстриню-вишивальницю з м. Кременця Зою Поліщук. 
 

Ферко, А. Співак з Тернопільщини поїде на Євробачення від Молдови 
[Текст] / А. Ферко // Свобода. — 2015. — 4 берез. — С. [1].  
Тернопільський співак Едуард Романюта представить Молдову на пісенному конкурсі 
«Євробачення — 2015» в Австрії.  
 

Чубата, Д.  Закоханий у пісню [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 23 січ. — С. 5 : фотогр. — (Ентузіасти). 
Про поета й композитора, керівника хору «Галичина» та вокального ансамблю 
«Любисток» Тернопільського вищого професійного училища № 4 ім. М. Паращука Олега 
Зозулю. 
 

Штокало-Пархомчук, Я. Наступник Павла Думки та Іванни Блажкевич 
[Текст] / Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2015. — 14 лют.  — 
С. 11 : фотогр.  
Про тернопільського літературознавця, краєзнавця, етнографа, публіциста, педагога 
Володимира Хому.  
 

Штокало-Пархомчук, Я. «Люблю свій Денисів» [Текст] / Я. Штокало-
Пархомчук ; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2015. — 11 лют. — 
С. 6 : фотогр. кольор. — (Берегині).  
Про майстриню-вишивальницю з с. Денисова Козівського району Галину Котелко.   
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До 100-річчя від дня народження видатного українського 
художника, уродженця Борщівщини Якова Гніздовського  
Золотник, А. Яків Гніздовський — абсолютний художник [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 4 лют. — С. 12 : фотогр, іл. — 
(Наші славні земляки). 
2015-й рік проголошений на Тернопільщині роком художника Якова Гніздовського.    
 

Лань, І. Вшанували Якова Гніздовського [Текст] / І. Лань // Свобода. — 
2015. — 27 лют. — С. 4.  
Про урочисту академію «Яків Гніздовський в контексті світової культури», яка відбулася 
на батьківщині художника в с. Пилипчому Борщівського району.  
 

Мельничук, Б. До ювілею Якова Гніздовського [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 23 січ. — С. 6. — (Славетні земляки). 
До 100-річчя від дня народження видатного українського художника, уродженця 

Борщівщини Якова Гніздовського в тернопільському видавництві «Терно-граф» 
упорядкували книжку «Яків Гніздовський: довга дорога додому».  

 

Мичко, С. Геніальні вівці аристократа [Текст] : На Тернопільщині цілий 
рік відзначатимуть ювілей митця Якова Гніздовського / С. Мичко // Україна 
молода. — 2015. — 25 лют. — С. 11 : фотогр. — (Спадщина майстра).  
 

Пенькало, І. Гравюри українського художника прикрашають Білий дім 
[Текст] : Днями виповниться 100 років із дня народження відомого у світі 
майстра різця і пензля Якова Гніздовського / І. Пенькало // Урядовий 
кур’єр. — 2015. — 24 січ. — С. 10 : фотогр. — (Особистості).  
Про життєвий і творчий шлях Якова Гніздовського, художника-графіка з Тернопільщини. 

 

Пенькало, І. Мої вівці заблукали аж до Індії… [Текст] : До 100-річчя з 
дня народження Якова Гніздовського / І. Пенькало // Голос України. — 
2015. — 7 лют.  — С. 12 : фотогр. — (Культура).  
 

Степовик, Д. Одісея Якова Гніздовського [Текст] / Д. Степовик // 
Українське слово. — 2015. — 4—10 берез. — С. 10 : фотогр. — (Українець зі 
світовим ім’ям).  
На Тернопільщині цілий рік відзначатимуть ювілей митця.  
 

Сятування 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка 
Борітеся — поборете! [Образотворчий матеріал] / фотогр. В. Бурми // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 11 берез. — С. [1] : фотогр. кольор.  
Фоторепортаж із святкування 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в 
Тернополі.  
 

Лівінський, О. Тернополяни вклонилися Великому Кобзареві / 
О. Лівінський ; фотогр. І. Пшоняка // Тернопіль вечірній. — 2015. — 
11 берез. — С. [1] : фотогр. кольор.  
Про відзначення в м. Тернополі 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.  
 

Мичко, С. Поетичний виклик [Текст] : Тернопільські активісти 
проводять незвичайну акцію з нагоди дня народження Тараса Шевченка / 
С. Мичко // Україна молода. — 2015. — 5 берез. — С. 3. — (До дати).  
Активісти тернопільської «Просвіти» розпочали відеоестафету Schevchenko Challenge, 
присвячену 201-й річниці від дня народження Великого Кобзаря.    
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Піаніно і вірші Шевченка Тернопіль вшанував Кобзаря [Текст] // 
Свобода. — 2015. — 11 берез. — С. 2 : фотогр. 
 

Революційне піаніно знову зазвучало у Тернополі [Текст] // Наш день. — 
2015. — 11—17 берез. — С. 5 : фотогр. — (Шевченкіана).  
Із нагоди 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в Тернополі читали вірші 
Кобзаря та виконували покладені на музику поезії. 
 

Томчишин, Ю. Молодь вшанувала Шевченка поетичним флеш-мобом 
[Текст] : Вірші Кобзаря декламють і за кордоном, і в зоні АТО / 
Ю. Томчишин // Наш день. — 2015. — 11—17 берез. — С. 5. — 
(Шевченкіана).  
Активісти «Молодої Просвіти» розпочали відеоестафету ShevchenkoChallenge, присвячену 
201-й річниці від дня народження Великого Кобзаря.  

 

Хмілецький, В. Тут дух Тарасовий вита, нам шлях до волі знов заповіда… / 
В. Хмілецький // Свобода. — 2015. — 11 берез. — С. 2 : фотогр. — 
(Шевченківські дні на Тернопіллі).  
У Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії ім. Т. Г. Шевченка 
представилилітературно-музичну композицію «Він — як Бог наш. Воскреса безсмертям 
думи, вічним заповітом», приурочена до 201-ї річниці від дня народження Тараса 
Шевченка.   

Інше 
Вчимося малювати писанки // Наш день. — 2015. — 11—17 берез. С. 8 : 

фотогр.  
Із 16 березня розпочинається тижневий курс великодніх майстер-класів «Намалюю 
писаночку», організований «Молодою просвітою», творчою майстернею «Арт-Колесо» та 
Молодіжним центром праці.  

 

Гарасимів, З. Два тернопільських палаци віддадуть в оренду [Текст] / 
З. Гарасимів // Номер один. — 2015. — 14 січ. — С. 12 : фотогр. — 
(Суспільство). 
Тернопільська обласна державна адміністрація має намір віддати в оренду дві пам’ятки 
архітектури — палац графа Бадені (Монастириський район) та палац Голуховського 
(Теребовлянський район).  

 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [21 вересня в с. Острівці Теребовлянського 
району започатковано літературно-мистецьке свято «Подільський карб»]. — 
С. 152—153.   
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2014 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 1. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Зі змісту: [5 листопада в Київському планетарії 
відкрито виставку картин-ілюзій бережанського художника Олега Шупляк 
«Двовзори»]. — С. 157—158. 
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Золотнюк, А. Радість всупереч [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 16 січ. — С. 6 : фотогр. — (На книжкову полицю). 
Про книжку Надійки Гербіш «Одного разу на Різдво».  
 

Кузь, В. А в «Козі» — музичні битви [Текст] / В. Кузь // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 6 берез. — С. 8. — (На мистецькій ниві).  
У тернопільському арт-барі «Коза» відбуватиметься конкурс молодих виконавців «Koza 
Musik Battle».  
 

Кульбаба, О. Мовчанівка колядує // Вільне життя плюс. — 2015. — 
21 січ. — С. 7. — (Святкови передзвін). 
Мистецьке дійство «Не лякайтесь, не смутітесь, Сину Божому вклонітесь» відбулося в 
с. Мовчанівці Підволочиського району. 

 

Маньовська, В. А він таки вірив! [Текст] / В. Маньовська ; фотогр. 
М. Василечка // Вільне життя плюс. — 2015. — 28 січ. — С. 6 : фотогр. 
кольор. — (Щойно з друку).    
Про монографію віце-ректора Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха 
Йосипа Сліпого отця Михайла Пастуха «Бог і Шевченко», яка нещодавно побачила світ у 
видавництві «Місіонер». 

 

Маньовська, О. Берегиня болгарської культури живе на Тернопіллі 
[Текст] / О. Маньовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 6 берез. — С. 2 : 
фотогр. — (Знайомство).  
Про клуб болгарської культури «Трендафіл» («Троянда»), який діє в Тернополі та його 
керівника Ольгу Бурило.  

 

Мичко, С. «Маланка» переселилася в місто [Текст] : Давня народна 
традиція отримує «друге дихання» / С. Мичко // Україна молода. — 2015. — 
14 січ. — С. 3 : фотогр. — (Традиції).  
Про свято Маланки у м. Тернополі.  

 

Ничка, Т. У тернопільському училищі відроджують українські традиці 
[Текст] / Т. Ничка // Наш день. — 2015. — 4—10 лют. — С. 3 : фотогр. 
кольор.  
Про свято українських традицій та звичаїв, яке відбулося в Тернопільському вищому 
професійному училищі сфери послуг і туризму.  

 

Сворено велику базу україномовних мультфільмів [Текст] // День. — 
2015. — 26 лют. — С. 11. — (Культура).  
Тернопільський благодійний фонд MagneticOne.org у межах проекту «Освіта дитини ХХІ 
століття» створив велику базу мульфільмів українською мовою. 
 

Токарська, З. «Ніч перед Різдвом по-Бережанськи» [Текст] / З. Токарська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 11 лют. — С. 11 : фотогр. кольор. — (А що 
у вас?). 
Вихованці Бережанського будинку творчості школярів та молоді презентували виставу 
«Ніч перед Різдвом» за Миколою Гоголем. 
 

Хмілецький, В. Кременецькі мотиви образотворчого мистецтва [Текст] : 
Кременець здавна був осередком освіти, науки і мистецтва. Велику роль у 
процесі культурного збагачення регіону відігравала Волинська гімназія, 
створена у 1805 році. У 1819р. її було реогрганізовано у Волинський ліцей, 
що згуртував навколо себе видатних діячів науки та мистецтва / 
В. Хмілецький // Свобода. — 2015. — 25 берез. — С. 4 : фотогр. — (Лідери 
освітянської ниви).  
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Христюк, Т. Берегиня наша [Текст] / Т. Христюк // Нова Тернопільська 
газета. — 2015. — 25 лют. — 3 берез. — С. [3] : фотогр.  
Завершився обласний етап V міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів та 
студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка, приурочений до 200-річчя великого Кобзаря. 

 

Цебрій, Є. Картини бодібілдера відзначили на конкурсі [Текст] / 
Є. Цебрій // RIA плюс. — 2015. — 31 груд. — 13 січ. — с. 17 : фотогр.  
Про участь тернопільського художника Василя Нецка у виставці-конкурсі XVIII 
Міжнародного осіннього салону «Високий замок — 2014». 

 

Чубата, Д. Якою мовою говорять у раю [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 6 берез. — С. 5 : фотогр. — (Щойно прочитане).  
Про нову поетичну збірку Олександра Смика «Якою мовою говорять у раю», яка у 2014 
році побачила світ у Тернопільському видавництві «Тернограф».  

 

Шевчишина, О. Чи відродить кременецька Мадонна славу міста? [Текст] / 
О. Шевчишина // Номер один. — 2015. — 11 берез. — С. [15] : фотогр. 
кольор. 
Про ідею відновлення та реконструкції одного з мистецьких шедеврів України — 
Кременецької Мадонни. 
 

Шкіра, В. Є час писати поезію і є час писати прозу [Текст] / В. Шкіра // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 27 лют. — С. 6 : фотогр. — (Розмова з 
автором). 
Про презентацію книжки тернопільського поета Сергія Лазо «Інший простір».  

 

Шкула, А. На книгу з бюджету — 1 310 686 гривень [Текст] / А. Шкула // 
RIA плюс. — 2015. — 21 січ. — С. 5 : фотогр.  
Незабаром відбудеться офіційна презентація енциклопедичного видання «Тернопільщина. 
Історія сіл і міст». 
 

Шот, М. «Чудотворні ікони…» для туристів [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2015. — 5 берез. — С. 12.  
Днями в Тернопільській облдержадміністрації презентували туристичний буклет 
«Чудотворні ікони Тернопільщини».  
 

Презентація книжки отця Михайла Димида  
«Каміння Майдану». 

Бобрівець, М. Революція чистих сердець [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 6 лют. — С. 6 : фотогр. — (Зустрічі). 
У м. Тернополі відбулася презентація книжки о. Михайла Димида «Каміння Майдану». 
 

Вандзеляк, Г. Він очолив першу Службу Божу на Майдані [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2015. — 6 лют. — С. 4 : фотогр. — (Неординарна 
зустріч). 
Про презентацію книжки-фотоальбому о. Михайла Димида «Каміння Майдану». 
 

Нікітіна, Ю. У Тернополі капелан Майдану презентував книгу [Текст] / 
Ю. Нікітіна // Номер один. — 2015. — 4 лют. — С. [15] : фотогр. кольор.  
Про презентацію книжки-фотоальбому о. Михайла Димида «Каміння Майдану».  

 

Підготувала О. Я. Проців  


