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Присудження премій у галузі культури 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 

лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [18 грудня в прес клубі 
редакції газети «Вільне життя плюс» відбулося нагородження лауреатів 
премії «Літературний Тернопіль» за 2014 рік]. — С. 152 ; [31 грудня вручено 
обласні премії в галузі культури за 2013 рік]. — С. 153 ; [31 грудня 
опубліковано  список лауреатів конкурсу «Людина року — 2014»]. — С. 154 ; 
[8 лютого в Старому замку м. Тернополя вшанували лауреатів обласного 
конкурсу «Людина року — 2014»]. — С. 154.   

*** 
Автором «Української книжки року» став наш земляк [Текст] // 

Свобода. — 2015. — 26 черв. — С. 4. — (Названо три книжки року).  
Трилогія про Івана Франка уродженця с. Нараїва Бережанського району Левка Різника 
удостоєна премії «Українська книжка року» в номінації «За видатні досягнення в галузі 
художньої літератури».  

*** 
Волинська, О. Серед кращих авторів — і тернополяни [Текст] / 

О. Волинська // Вільне життя плюс. — 2015. — 3 квіт. — С. 6. — (Знай 
наших!).  
Тернопільський письменник і літературознавець Петро Сорока став лауреатом рейтингу 
«Книжка року — 2014» у жанрі короткої прози. 

*** 
Волинська, О. Кого коронували словом? [Текст] / О. Волинська // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 10 черв. — С. [1]. — (Знай наших!).  
Про нагородження переможців літературного конкурсу «Коронація слова — 2015». Серед 
нагороджених тернополяни Богдан Мельничук, Петро Дараманчук та Олексій Волков.   
 

Волинська,  О. Тернополяни на «Коронації слова» [Текст] / 
О. Волинська // Свобода. — 2015. — 10 черв. — С. 3. — (Знай наших!).   
Про урочисте нагородження переможців Міжнародного літературного конкурсу 
«Коронація слова — 2015». Серед нагороджених — тернополяни Богдан Мельничук, 
Петро Дараманчук, Олексій Волков.  
 

Бібліотеки 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

В Тернополі розпочалася акція «Бібліотека українського воїна» [Текст] // 
День. — 2015. — 19 трав. — С. 11. — (Культура). 
У Тернопільській ОУНБ, яка є співкоординатором акції «Бібліотека українського воїна», 
ініційованої Міністерством культури України, зібрали  502 книжки для відправки 
у військову частину Тернополя. 
 

Гапочка, О. Прочитайте про Європу [Текст] / О. Гапочка // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 22 трав. — С. 2. — (А що у вас?).  
Про виставки літератури «Європа — наш спільний дім» та «Євроінтеграція України: 
реалії, необхідність, перспективи», які діють у центрі Європейської інформації 
Тернопільської ОУНБ.  
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Герман, Л. «Герої не вмирають: минуле та сьогодення» [Текст] / Л. Гер-
ман // Вільне життя плюс. — 2015. — 15 трав. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-вшанування героїв минулого та сьогодення, присвя-
чений Дню пам’яті та примирення й Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  
 

Горловиця, О. 2015 рік — рік Андрея Шептицького [Текст] / 
О. Горловиця // Свобода. — 2015. — 10 квіт. — С. 4. — (Ювілей).  
У Тернопільській ОУНБ пройшло пленарне засідання НТШ, присвячене 150-річчю від дня 
народження митрополита Андрея Шептицького. 
 

Давиденко, Т. Музейні зібрання в альбомах [Текст] / Т. Давиденко // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 12 черв. — С. 6. — (Новинки).  
Унікальну серію ілюстрованих видань, де представлено найкращі колекції українських 
музеїв та зібрання творів найвидатніших митців України, у фонд Тернопільської ОУНБ 
передала Українська бібліотечна асоціація за підтримки видавничого проекту «Державні 
зібрання України». 
 

Далюк, Є. Книжки для дітей Донбасу [Текст] / Є. Далюк // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 20 трав. — С. 7. — (Коротко).  
Викладачі та студенти Тернопільського держаного медичного університету 
ім. І. Я. Горбачевського в рамках акції «Українська книга Донбасу!» зібрали близько 
двохсот видань. Усі книжки передали працівникам Тернопільської ОУНБ, яка 
є координатором акції.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [14 листопада відбулася 
урочиста академія з нагоди 75-річчя від часу заснування Тернопільської 
ОУНБ] ; [5 грудня в Тернопільській ОУНБ репрезентували збірку віршів 
українських поетів «Відлуння Майдану»]. — С. 151 ; [11 грудня 
в Тернопільській ОУНБ відбулася репрезентація книжки Богдана 
Мельничука «Перейти на другий берег»]. — С. 151.   
 

Дзісяк, Я. Весняні поезії [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 
2015. — 10 квіт. — С. 5. — (А що у вас?).  
У Чортківській центральній бібліотеці відбулася міжобласна літературна зустріч з нагоди 
Міжнародного дня поезії. 
 

Книги шукатимуть читачів / Дирекція Тернопільської обласної 
універсальної бібліотеки // Вільне життя плюс. — 2015. — 17 квіт. — 
С. [1]. — (Увага, акція!). 
У Тернопільській ОУНБ проходитиме щорічна акція «Книги у пошуках читача». 
 

Ковалькова, Т. Усе про Андрея Шептицького [Текст] / Т. Ковалькова // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 10 квіт. — С. 5. — (Наукова серія).  
У Тернопільській ОУНБ відбулося чергове пленарне засідання НТШ.  
 

Музика, Т. Іти в ногу із часом чи залишатися консерватором? [Текст] / 
Т. Музика // Вільне життя плюс. — 2015. — 19 черв. — С. 8. — (Книжкове 
питання).  
У відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ до послуг користувачів 
є електронні рідери та планшети з англомовним контентом.  
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Оленич, З. З іменем Шевченка пропагуємо Україну [Текст] / З. Оленич // 
Свобода. — 2015. — 3 квіт. — С. 4. — (У громадських організаціях).  
Завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської ОУНБ Лариса Оленич 
представляє четвертий том вибраних статей та повідомлень Олега Купчинського «Наукове 
товариство ім. Шевченка : досвід життя, матеріали». Видання у фонд книгозбірні передав 
голова Тернопільського обласного осередку НТШ Михайло Андрейчин.  
 

Осуховська, С. Повернення композитора  [Текст] / С. Осуховська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 15 трав. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільському обласному державному музичному училищі ім. С. Крушельницької 
відбулася презентація нотного збірника композитора, диригента, піаніста Василя 
Безкоровайного, під час якої 20 примірників видання подарували Тернопільській ОУНБ та 
книгозбірням області.  
 

Проців, О. Новий випуск бібліотечної серії [Текст]/ О. Проців, 
І. Гаврищак // Вільне життя плюс. — 2015. — 8 трав. — С. 6 : фотогр. — 
(Коротко).  
Про бібліографічний покажчик «Анатолій Іванович Локай — видатний вчений-токсиколог 
і педагог», підготовлений спеціалістами бібліотеки ТДМУ. Під час роботи над 
покажчиком використовувались фонди Тернопільської ОУНБ. 
 

Проців, О. Який вибір правильний? [Текст] / О. Проців // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 5 черв. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській ОУНБ відбувся профорієнтаційний вебінар «На порозі вибору». 
 

Проців, О. Яків Гніздовський — всесвітній геній з Тернопілля [Текст] / 
О. Проців // Медична академія. — 2015. — 21 трав. — С. 11 : фотогр. — 
(Книгозбірня). 
У статті згадується монографія Дмитра Степовика «Яків Гніздовський, життя і творчість» 
з якою можна ознайомитися в Тернопільській ОУНБ. 
 

Рогальчук, Л. Семінар для бібліографів в НПБУ [Текст] / Л. Рогальчук // 
Бібліотечна планета. — 20145. — № 2. — С. 37—38. — (Події. Факти).  
19—21 травня 2015 р. в Національній парламентській бібліотеці України відбувся семінар 
«Науково-бібліографічна діяльність бібліотек: сучасний стан і тенденції розвитку». У його 
роботі взяла участь завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської 
ОУНБ Лариса Оленич. 
 

Романишин, С. «Українську книгу — Донбасу» [Текст] / С. Романишин // 
Подільське слово. — 2015. — 29 трав. — С. 8 : фотогр. 
Учні та вчителі Ігровіцької ЗОШ І—ІІ ступенів Тернопільського району взяли участь 
в акції «Українська книга — Донбасу». Всі зібрані відання передали в Тернопільську 
ОУНБ, яка є координатором акції. 
 

Рюміна, Л. Спогади гірчать полином [Текст] / Л. Рюміна // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 24 квіт. — С. 3. — (Пам’ять). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-спогад «Відлуння чорнобильських дзвонів», 
присвячений Дню пам’яті трагедії на ЧАЕС.  
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Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Драч, І. Книги та велосипедисти [Текст] / І. Драч// Вільне життя 

плюс. — 2015. — 17 квіт. — С. 6. — (Не проґавте).  
Центр «Вікно в Америку для майбутніх лідерів» Тернопільської обласної бібліотеки для 
молоді запрошує всіх бажаючих приєднатися до всеукраїнської флеш-акції 
«Windowsgobiking».  
 

Юрса, Г. «Загублені світи» від Світлани Фаленди [Текст] / Г. Юрса // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 5 черв. — С. 8. — (У бібліотеці). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді діє виставка робіт тернопільської 
художниці Світлани Фаленди. 
 

Яворська, М. Надихнув «Кобзар» [Текст] / М. Яворська // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 10 квіт. — С. 5. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося чергове засідання клубу 
поціновувачів сучасної української літератури «ЛітПростір». 

 

Яворська, М. Цікавий світ Уляни Галич [Текст] / М. Яворська // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 8 трав. — С. 5. — (Книгозбірня поруч).  
До Всеукраїнського дня книги та авторського права в Тернопільській обласній бібліотеці 
для молоді відбулося засідання клубу поціновувачів сучасної української літератури 
«ЛітПростір». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [3 грудня в Тернопільській 
обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч з письменницею Галиною 
Шулим та головним редактором журналу «Літературний Тернопіль» 
Богданом Мельничуком]. — С. 151.   
 

Любов’ю квітнуть вишиванки [Текст] / Колектив обласної бібліотеки 
для дітей // Вільне життя плюс . — 2015. — 5 черв. — С. 6. — (Книгозбірня 
поруч).  
До Дня вишиванки у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей організували 
калейдоскоп «Сорочка біла — вишита піснями». 
 

Мурашка, З. «Книга пам’яті мого народу»  [Текст] / З. Мурашка // 
Свобода. — 2015. — 19 черв. — С. 4 : фотогр. — (Нагородили переможців).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей нагородили переможців першого етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Книга пам’яті мого народу».  
 

Пилипчук, У. Де сонце світить і казка живе [Текст] / У. Пилипчук // 
Свобода. — 2015. — 12 черв. — С. 4 : фотогр.  
Про свято «Маленька країна дитинства, де сонечко світить і казка живе», яке відбулося 
в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.  
 

Пилипчук, І. Чому діти хворіють? [Текст] / І. Пилипчук // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 22 трав. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч із лікарем-методистом 
обласного центру здоров’я Андрієм Зарусінським. 
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Федчина, Н. Мовіть правду [Текст] / Н. Федчина // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 10 квіт. — С. 5. — (Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася творча зустріч з письменником 
Романом Росіцьким.  
 

Інші бібліотеки області 
Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

 

Золотнюк, А. Українцям бракує системи [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 3 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Слово письменника). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася зустріч з письменником 
Мирославом Дочинцем.  

 

Інші бібліотеки  
Вкрали з бібліотеки 15 мішків книжок [Текст] // Наш день. — 2015. — 

20—26 трав. — С. 6. — (Надзвичайні новини). 
Півсотні книжок загальною вартістю 5 тисяч гривень поцупив із бібліотеки на 
Підволочищині хмельничанин.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [17 лютого в Бучацькій 
центральній бібліотеці відбулася зустріч з письменницею Ніною Фіалко ]. — 
С. 157.   
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [15 грудня у бібліотеці-філії 
с. Великих Гаїв Тернопільського району відбулася зустріч з письмен-
никами]. — С. 152 ; [23 грудня у бібліотеці-філії с. Великих Гаїв 
Тернопільського р-ну відбувся майстер-клас із виготовлення метеликів 
з обгорток цукерок]. — С. 153.   
 

Закохана у скарб друкованого слова [Текст] / Редакційна колегія газети 
«Свобода» // Свобода. — 2015. — 12 черв. — С. [1] : фотогр. — (Друзі нашої 
газети).  
Колектив газети «Свобода» вітає з 50-річним ювілеєм від дня народження директора 
Заліщицької ЦБС Ольгу Тракало.  
 

Костишин, Л. Прочитай «Холодний Яр» — стань патріотом [Текст] / 
Л. Костишин ; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2015. — 22 квіт. — 
С. [1] : фотогр. кольор.  
У Тернополі та с. Багатківцях репрезентували нові видання документального роману Юрія 
Горліса-Горського «Холодний Яр». Видання подарували сільській та шкільній бібліотеці 
с. Багатківців.  
 

Кульчицька, О. 75 років праці, здобутків, розвитку… [Текст] / 
О. Кульчицька// Свобода. — 2015. — 24 квіт. — С. 4 : фотогр.  
Про бібліотеку Тернопільського національного педагогічного інституту ім. В. Гнатюка.  
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Пшоняк, І. Природа очима людини [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 
вечірній. — 2015. — 10 черв. — С. 5 : фотогр.  
У рамках святкування Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища 
в Тернопільській міській бібліотеці № 5 для дорослих відбувся екологічний калейдоскоп 
«Природа очима людини».  
 

Тракало, О. І в Європі — наше мистецтво [Текст]/ О. Тракало ;фотогр. 
М. Коханюка// Вільне життя плюс. — 2015. — 29 квіт. — С. 7: фотогр. 
кольор.  
Про тернопільського скульптора, уродженця смт Товсте Заліщицького району розповідає 
директор Заліщицької ЦБС Ольга Тракало. 
 

[У бібліотеці державного навчального закладу «Зборівський коледж»] 
[Образотворчий матеріал] / фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 
2015. — 26 черв. — С. 6 : фотогр. — (Фотодиптих). 
 

Музеї, заповідники  
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

Бурма, В. Скульптурний дивосвіт Миколи Солонера [Текст] / В. Бурма // 
Вільне життя плюс. — 2015. —24 черв. — С. 5 : фотогр. кольор. — (Нашого 
цвіту — по всьому світу).  
Про виставку робіт уродженця Тернополя, скульптора, яка діє в Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї. 
 

Віконська, А. В об’єктиві — пам’ятники повстанцям [Текст] / А. Вікон-
ська // Вільне життя плюс. — 2015. — 26 черв. — С. 8. — (Не проґавте).  
Фотовиставку «Ми, повстанці, — сини України», присвячену Акту відновлення 
української держави, відкриють в обласному краєзнавчому музеї.  
 

Гаврилюк, О. Старожитності античних часів із Тернополя [Текст] / 
О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 22 квіт. — С. 5. — (Музейні 
скарби). 
Про античні монети з колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [6 грудня в Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї відбулися урочистості з нагоди 25-річччя 
утворення обласної організації товариства «Меморіал ім. В. Стуса»]. — 
С. 151 ; [22 січня в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї було 
пошановано лауреатів літературно-мистецьких премій за 2014 рік]. — С. 155.   
 

Деркач, З. Наймолодша художниця країни живе у Тернополі [Текст] / 
З. Деркач // Вільне життя плюс. — 2015. — 24 черв. — С. 10 : фотогр. кольор. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито персональну виставку 
дворічної Алісії Захарко.   
 

Золотнюк, А. Заради миру [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2015. — 19 черв. — С. 8. — (Виставка).  
Про виставку польської художниці-аматорки Ґражини Крук, яка діє в Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї.  
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Мальовська, В. Додати життю барв [Текст] / В. Мальовська // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 17 черв. — С. 4. — (Фестиваль).   
В актовій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею відбувся регіональний етап 
Всеукраїнського фестивалю творчості людей з обмеженими фізичними можливостями 
«Барви життя».  
 

Мацейко, І. У два роки — в книгу рекордів [Текст] / І. Мацейко // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 12 черв. — С. 8. — (Отакої!). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку робіт дворічної 
художниці з м. Тернополя Алісії Захарко.  
 

Чубата, Д. Таємне життя квіткових від Наталії Собкович [Текст] / 
Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2015. — 27 трав. — С. 6 : фотогр. кольор. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Таємне життя 
квіткових» Наталії Собкович. 
 

Шкіра, В. Емоції наймолодшої [Текст] / В. Шкіра // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 24 черв. — С. 5 : фотогр. кольор. — (Оце так!). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка робіт дворічної 
тернополянки Алісії Захарко. Вона офіційно визнана наймолодшою художницею України.  
 

Тернопільський обласний художній музей 
Аверкієв, В.Великодній рушник теребовлянки Наді Семців [Текст] / 

В. Аверкієв// Номер один. — 2015. — 15 квіт. — С. [15] : фотогр. кольор. 
У Тернопільському обласному художньому музеї народна майстриня України, член 
Спілки народних майстрів України Надія Семців презентувала свої вишивки, писанки та 
дряпанки. 
 

Віконська, І. Лемки та їхній гумор [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 12 черв. — С. 8. — (Репрезентації).  
У Тернопільському обласному художньому музеї репрезентували книжки Ігоря Дуди 
«Лемківський словник» та «Лемківський гумор».  
 

Віконська, І. Нагородили молодих художників [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 22 трав. — С. 2. — (А що у вас?). 
У Тернопільському  обласному художньому музеї нагородили юних лауреатів премії 
народного художника України Івана Марчука.  
  

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р. — 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у 
дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [23 січня в Тернопільському 
обласному художньому музеї відкрито виставку живопису заслуженого 
художника України Ярослава Омеляна]. — С. 156 ; [18 лютого в 
Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку робіт 
Ольги та Олени Лесишин «Живопис і кераміка»]. — С. 156.   
 

Дуда, І. Ігор Дуда стояв біля витоків трьох музеїв [Текст] : Студентом 
митець «відкрив» петербурзькій професурі українського художника Олексу 
Новаківського [інтерв’ю з директором обласного художнього музею 
І. Дудою] / спілкувалась О. Густенко // Номер один. — 2015. — 20 трав. — 
С. 12 : фотогр. — (Культура). 
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Золотнюк, А. Виплекані та викохані [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. 
І. Небесної // Вільне життя плюс. — 2015. — 12 черв. — С. 3 : фотогр.  
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка картин тернопільського 
художника Ярослава Василика.  
 

Золотнюк, А. Творці України очима Михайла Піпана [Текст] / А. Золот-
нюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 22 трав. — С. 8 : фотогр. — (Виставки). 
Про виставку робіт художника Михайла Піпана, яка  діє в Тернопільському обласному 
художньому  музеї.  
 

Олійник, Д. Море Алісії — синє, зелене і … червоне [Текст] / Д. Олійник // 
RIA плюс. — 2015. —24 черв. — С. 10 : фотогр.   
Про наймолодшу художницю України дворічну тернополянку Алісію Захарко, виставку 
робіт якої розгорнуто в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.  
 

Романенко, Л. Podaj reke Ukpainie [Текст] : Польська художниця 
з власної ініціативи організувала виставку робіт щоб підтримати українців / 
Л. Романенко // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 10—16 черв. — С. 5 : 
фотогр. — (Novyny). 
Про виставку живопису польської художниці Ґражини Крук, яка відбулася 
в Тернопільському обласному художньому музеї.  
 

Томчишин, Ю. Яскраві емоції наймолодшої художниці України [Текст] : 
Більше півсотні картин дворічної Алісії Захарко можна побачити 
у краєзнавчому музеї / Ю. Томчишин // Наш день. — 2015. — 24—30 черв. — 
С. 20 : фотогр. кольор. 
 

Уніят, В. Він продовжує творити для прийдешніх поколінь [Текст] / 
В. Уніят // Свобода. — 2015. — 15 трав. — С. 84: фотогр.  
У видавництві «Навчальна книга—Богдан» побачив світ «Бібліографічний довідник» 
тернопільського мистецтвознавця, краєзнавця, директора Тернопільського обласного 
художнього музею, заслуженого діяча культури України Ігоря Дуди.  
 

Юним митцям — премія Івана Марчука [Текст] : Минулої п’ятниці 
у Тернопільському обласному художньому музеї нагородили юних лауреатів 
премії народного художника України Івана Марчука // Нова Тернопільська 
газета. — 2015. — 20—26 трав. — С. 4 : фотогр. — (Panorama).  
 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого  
Волинець, Н. Невідомий портрет Лепкого на виставці Ярослава 

Лукавецького у Бережанах [Текст] / Н. Волинець // Літературний 
Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 148—149 : фотогр. — (Виставки). 
Про виставку робіт Ярослава Лукавецького, яка діє в Обласному комунальному музеї 
Богдана Лепкого в м. Бережанах. 
 

Обласний  комунальний етнографічно-меморіальний  
музей Володимира Гнатюка 

Черемшинська, Р. Корифей української музики [Текст] / 
Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 133—
134 : фотогр. — (Ювілеї).   
Із нагоди 135-річчя від дня народження видатного українського композитора, музико-
знавця, громадсько-культурного діяча Станіслава Людкевича у Обласному етнографічно-
меморіальному музеї Володимира Гнатюка в с. Велесневі розгорнуто виставку. 
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Черемшинська, Р. Володимир Гнатюк і Станіслав Людкевич [Текст] / 
Р. Черемшинська // Літературний Тернопіль. — 2014. — Чис. 2. — С. 134—
136 : фотогр. — (Ювілеї).  
 

Черемшинський , О. Зустріч із Станіславом Людкевичем [Текст] / 
О. Черемшинський // Літературний Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 136—
138 : фотогр. — (Ювілеї).  
Про свою зустріч із композитором Станіславом Людкевичем розповідає директор 
Обласного етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка  в. с. Велесневі 
Остап Черемшинський. 
 

Черемшинський, О. Тут витає дух Рильського [Текст] / О. Черемшин-
ський// Вільне життя плюс. — 2015. —26 черв. — С. 6. — (Музейні скарби).  
Ювілейна виставка «Максим Рильський», приурочена до 120-річчя від дня народження 
письменника, діє в етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка 
у с. Велесневі Монастириського району.  
 

Обласний комунальний літературно-меморіальний 
музей Юліуша Словацького  

Гриб, А. Архітектура Кременця на полотнах [Текст] / А. Гриб ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2015. — 12 черв. — С. [1] : фотогр. — (Наші 
митці).   
В Обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременці діє 
персональна виставка робіт Олександри Панфілової.  
 

 

Інші музеї, заповідники 
Бідзіля, Т. Музейні уроки для школярів [Текст] / Г. Бідзіля // Свобода. — 

2015. — 3 квіт. — С. 4 : фотогр. — (На завершення номера).  
У Бережанському музеї книги проводять літературні уроки для учнів місцевих шкіл. 
 

Віконська, І. У нас єдина доля [Текст] / І. Віконська// Вільне життя 
плюс. — 2015. — 8 трав. — С. 8. — (Виставки). 
У Бережанському краєзнавчому музеї в рамках проекту «У нас єдина доля — ім’я їй 
Україна» діє спільна виставка художніх творів митців Прикарпаття і Донеччини.  
 

Віконська, І. Збираємо експонати [Текст] / І. Віконська// Вільне життя 
плюс. — 2015. — 8 трав. — С. 6. — (Наші музеї). 
Міський голова Бережан Володимир Музичка подарував районному краєзнавчому музею 
вазу, виготовлену з гарматної гільзи часів Першої світової війни. 
 

Гофман, О. Малювали ескіз для марки [Текст] / О. Гофман // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 22 трав. — С. 5. — (Що у вас?). 
У Гусятинському районному комунальному краєзнавчому музеї підбили підсумки 
конкурсу на кращий ескіз до художньої поштової марки «Скарбниця пам’яті людської». 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [5 лютого в Бережанському 
краєзнавчому музеї репрезентували книжку Олени Різник «Легенди 
Бережан»]. — С. 157.   
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
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у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [5 лютого в Бережанському 
музеї книги закрили виставку графіки, присвячену 200-річчю від дня 
народження Тараса Шевченка]. — С. 157.   
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [15 лютого 
в Бережанському художньому музеї відкрито виставку робіт Петра Грицюка 
«На хвилях суперечностей»]. — С. 157.   
  

Деркач, З. Тернопільська катедра із 80 тисяч сірників [Текст] / 
З. Деркач// Свобода. — 2015. — 29 квіт. — С. 8 : фотогр. кольор. 
У Збаразькому замку відбулася презентація барельєфної картини Мар’яна Вархоліка, на 
якій зображений Архікатедральний собор у м. Тернополі. 
 

Золотнюк, А. Буде музей Тернополя [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 24 квіт. — С. 8. — (Незабаром).  
До Дня міста у підземеллі тернопільського замку відкриють музей Тернополя.  
 

Літератори відвідали музей [Образотворчий матеріал] / фотогр. 
О. Гофман // Вільне життя плюс. — 2015. — 19 черв. — С. 2. — (Що у вас?). 
Учасники міжобласного літературного об’єднання «Медобори» відвідали Гусятинський 
райониий комунальний краєзнавчий музей.  
 

Мичко, С. «Діти підземелля» [Текст] : У «файному місті» задекларовано 
створення особливого музею / С. Мичко // Україна молода. — 2015. — 17—
18 квіт. — С. 3. — (Музейний провулок).  
З ініціативи громадської організації «Музей міста Тернополя» у підземеллі 
Тернопільського замку відбулося символічне започаткування музею історії Тернополя. 
 

Олійник, Д. Музей тоталітаризму діє у техуніверситеті [Текст] / 
Д. Олійник // RIA плюс. — 2015. — 27 трав. — 2 черв. — С. 11 : фотогр. 
Про музей засобів управління та економічної літератури, який діє в Тернопільському 
національному економічному університеті. 
 

Підставка, Р. Про замки Тернопілля — на міжнародному рівні [Текст] / 
Р. Підставка // Свобода. — 2015. — 22 трав. — С. 4. — (Акценти).  
Цьогоріч з ініціативи дирекції Національного заповідника «Замки Тернопілля» була 
започаткована І міжнародна науково-практична конференція «Замки Західної України 
в системі міжнародного та внутрішнього туризму регіону».  
 

Тимоць, І. Підземна Ветреба [Текст] : На Тернопільщині діє єдиний 
у світі музей-печера трипільської культури / І. Тимоць ; фотогр. авт. 
І Ю. Пирча // Високий замок. — 2015. — 5—7 черв. — С. 9 : фотогр. 
кольор. — (Подорожі).  
 

У Збаражі хочуть знайти втрачені написи з пам’ятника Адаму 
Міцкевичу [Текст] // Номер один. — 2015. — 13 трав. — С. 4. 
У Збаражі планують відновити пам’ятник польському поету Адаму Міцкевичу, який 
знаходиться у призамковому парку Збаража. Це спільний проект Національного 
заповідника «Замки Тернопілля» та реставраторів Варшавської академії мистецтв.  
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Хома, І. Забути не маємо права… [Текст] / І. Хома // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 19 черв. — С. 2. — (Відлуння війни).   
У Бережанському музеї книги відбулася учнівська науково-пізнавальна конференція 
«Бережани у Другій світовій війні. Події. Люди.»  
 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

театр ім. Т. Г. Шевченка 
 

Ганущак, Х. «Наречена світанкової зорі»: притча про вічне на 
тернопільській сцені [Текст] / Х. Ганущак // Нова Тернопільська газета. — 
2015. — 24—30 черв. — 2 черв. — С. 6.   
Про прем’єру вистави «Наречена світанкової зорі» за п’єсою Алехандро Касони 
у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка.  
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лстопад 2014 р.— 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [29 листопада 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному 
театрі відбулася прем’єра вистави «Мина Мазайло» за однойменною 
комедією Миколи Куліша] ; [18 грудня в Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбулася 
прем’єра вистави для дітей «Каченя Пушок і задерикуватий Півень»]. — 
С. 153 ; [22 січня опубліковано Указ Президента України про присвоєнням 
актрисі Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка Наталії Лемішці звання народної артистки 
України]. — С. 153.   

 

До дня театру — «Летюча миша» і звання народної артистки [Текст] // 
Нова Тернопільська газета. — 2015. — 1—7 квіт. — С. 4. — (Панорама). 
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра музичної комедії «Летюча миша». Після вистави 
виконавиці головної ролі Наталії Лемішці вручили посвідчення народної артистки 
України.  
 

Мельничук, Б. Згадуючи Мирослава Коцюлима [Текст] / Б. Мельничук // 
Свобода. — 2015. — 29 трав. — С. 4: фотогр.  
Пам’яті народного артиста України, актора Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Мирослава Коцюлиму. 
 

Мельничук, Б. Посміхайтеся з В’ячеславом Хім’яком [Текст] / 
Б. Мельничук // Свобода. — 2015. —26 черв. — С. 4.  
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
В’ячеслава Хім’яка.  
 

Садовська, Г. Акторська школа В’ячеслава Хім’яка [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 10 черв. — С. 6 : фотогр. 
кольор. — (Друге дихання). 
Про актора Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка, народного артиста України В’ячеслава Хім’яка та створену ним 
акторську школу.  
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Садовська, Г. «Летюча миша»: яке воно, «сучасне» прочитання? [Текст] / 
Г. Садовська ; фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2015. — 3 квіт. — 
С. 8 : фотогр. — (Тернопільські театральні вечори).  
Про прем’єру музичної комедії «Летюча миша» за однойменною оперетою Й. Штрауса 
в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка. 

 

Садовська, Г. Уже актори, а не студенти [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 5 черв. — С. 3 : фотогр. — (Старт у професію).  
На сцені тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка випускники відділення театрального мистецтва Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка представили свою дипломну 
роботу.  

 

Садовська, Г. Ця жінка прикрасила б будь-який час [Текст] / 
Г. Садовська ; фотогр. з мережі Інтернет // Вільне життя плюс. — 2015. — 
10 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Наші гості).  
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. 
Т. Г. Шевченка показали антрепризу «Варшавська мелодія — 2», головну роль у якій 
виконала народна артистка України Ада Роговцева. 

 

Собуцька, В. Легенда, зіткана зі світлої печалі [Текст] / В. Собуцька ; 
фотогр. Т. Іванківа// Наш день. — 2015. — 24—30 черв. — С. 8 : фотогр. 
кольор.  
Прем’єру вистави «Наречена світанкової зорі» за п’єсою Алехандро Касони показали 
в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка.  

 

Тернополяни зірвали аншлаг у Польщі [Текст] // Свобода. — 2015. — 
29 трав. — С. 4.  
Актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка взяли участь у 49-му фестивалі української культури в польському 
місті Ельблонзі.   
 

Ячмінський, В. Про що 79-річний актор не розповів пресі? [Текст] : 
[інтерв’ю з актором Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Володимиром Ячмінським] / [вела 
В. Семеняк] ; фотогр. авт. // Свобода. — 2015. — 19 черв. — С. 4 : фотогр.   
 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Волянюк, Н. Зоряний шлях тернопільських лялькарів [Текст] / 

Н. Волянюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 5 черв. — С. 8. — (А що у вас?). 
Колектив Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки взяв участь 
у Міжнародному фестивалі «Зоряний шлях» (м. Полтава).  
 

Волянюк, Н. Прем’єра для дорослих [Текст] / Н. Волянюк // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 8 трав. — С. 8 : фотогр. — (Не пропустіть).  
На сцені Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки відбулася 
прем’єра вистави для дорослих «Двадцять хвилин з ангелом» за п’єсою Олександра 
Вампілова. 
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Аматорські театри 

 

Мандзій, І. Шевченкова «Наймичка» в інтерпретації борщівських митців / 
І. Мандзій ; фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2015. — 24 квіт. — С. [1] : 
фотогр. — (Прем’єра).  
Про постановку п’єси Івана Тогобочного «Мати-наймичка» за твором Тараса Шевченка, 
яку здійснив аматорський театр з м. Борщова. 
 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Гончаренко, О. Зі смичком до війська? [Текст] : Артисти Тернопільської 
обласної філармонії отримали повістки / О. Гончаренко // Нова Тернопільська 
газета. — 2015. — 1—7 квіт. — С. 4. — (Panorama). 
 

День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 
лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [22 грудня великим гала-концертом творчих 
колективі та солістів відзначила своє 75-річчя Тернопільська обласна 
філармонія]. — С. 153 ; [25 січня в приміщенні Тернопільської обласної 
філармонії відбулася репрезентація книжки о. Михаїла Шевченківа «Бог 
і Шевченко: як розуміти імена Божі та віру поета?»]. — С. 156.   
 

Садовська, Г. Вітер гір привезла «Гуцулія» [Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 
Г. Чубатої // Вільне життя плюс. — 2015. — 29 трав. — С. 5 : фотогр. — 
(Вечори у філармонії). 
Про концерт Івано-Франківського національного академічного гуцульського ансамблю 
пісні і танцю «Гуцулія», який відбувся в Тернопільській обласній філармонії. 
 

Садовська, Г. Нарешті — український вечір [Текст] / Г. Садовська ; фотогр. 
В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2015. —24 черв. — С. 6 : фотогр. кольор.    
Про концерт симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії.   
 

Садовська, Г. Олександр Вацек : «Дякую, Боже за цей концерт, за цю 
публіку…» [Текст] / Г. Садовська ; фотогр. М. Шота // Вільне життя плюс. — 
2015. —24 черв. — С. 5. — (Гості). 
Про концерт академічного хору «Орея» (м. Житомир) у Тернопільській обласній 
філармонії.  
 

Фецик, М. Схід і Захід об’єднала музика [Текст] / М. Фецик// Вільне життя 
плюс. — 2015. — 8 трав. — С. 8. — (Гості до нас!) 
Оркестр народних інструментів «Пролісок» дитячої музичної школи № 6 м. Дніпро-
петровська представив свою сольну програму на сцені Тернопільської обласної 
філармонії.  
 

Чайківська, Я. Симфоджазовий настрій привезли гості з Вінниці [Текст] / 
Я. Чайківська // Вільне життя плюс. — 2015. — 3 квіт. — С. [1] : фотогр. — 
(Вечори у філармонії). 
Про концерт камерного оркестру «Арката» Вінницької обласної філармонії, який відбувся 
в Тернопільській обласній філармонії. 

 



 15

Чубата, Д. Закривати сезон приїхали сусіди [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 26 черв. — С. 5 :фотогр. — (Вечори у філармонії). 
Про концерт Галицького академічного камерного хору зі Львова у Тернопільській 
обласній філармонії. 

 

Чубата, Д. Музичний діалог поколінь [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 19 черв. — С. 5 : фотогр. — (Вечори у філармонії). 
Про концерт камерного оркестру Тернопільської обласної філармонії «Діалог поколінь».  

 

Шот, М. «Гуцулія» полонила Тернопілля [Текст] / М. Шот ; фотогр. авт. // 
Свобода. — 2015. — 5 черв. — С. 4 : фотогр. — (На завершення номера).   
Про концерт Національного академічного ансамблю народної пісні і танцю «Гуцулія», 
який відбувся в Тернопільській обласній філармонії. 

 

Шот, М. У «Гуцулії» кожна друга Ксеня [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2015. — 5 черв. — С. 16 : фотогр. — (Вісті звідусіль). 
Про концерт Національного академічного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», який 
відбувся  в Тернопільській обласній філармонії.  

 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
Гурт «Соколи»: боротьба за українську незалежність триває [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2015. — 27 трав. — 2 черв. — С. 6 : фотогр.  
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбувся ювілейний концерт Львівського гурту 
«Соколи».  
 

Садовська, Г. Князь української пісні [Текст] / Г. Садовська// Українське 
слово. — 2015. — 29 квіт. — С.12 : фотогр. — (Цікаві зустрічі). 
Про концерт народного артиста України Василя Зінкевича в ПК «Березіль» ім. Леся 
Курбаса.  
 

Ювілейний злет [Текст] // Наш день. — 2015. — 27 трав. — 2 черв. — С. 8 : 
фотогр. кольор.   
У ПК «Березіль» ім.. Леся Курбаса відсвяткував 25-річчя з часу свого створення 
львівський гурт «Соколи». 
 

Інші концерти 
Бурма, В. Герої не вмирають [Текст] / В. Бурма ; фотогр. авт. // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 22 трав. — С. [1] : фотогр.  
Про творчий звіт учнів і викладачів Тернопільського центру професійно-технічної освіти 
«Герої не вмирають». 
 

[У Заліщицькому районному будинку культури відбувся творчий звіт 
аматорських колективів Заліщицького аграрного коледжу ім. Євгена 
Храпливого] [Текст] / підгот. А. Зминенко // Вільне життя плюс. — 2015. — 
3 квіт. — С. [1] — (З потоку новин). 
 

Бурма, В. Герої не вмирають [Текст] / В. Бурма ; фотогр. авт. // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 3 квіт. — С. [1] : фотогр. 
Про творчий звіт аматорів сценічної художньої творчості Тернопільського вищого 
професійного училища технологій та дизайну.  

 

Матерям — пісня, воякам — гроші [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2015. — 10—16 черв. — С. 6 : фотогр. — (Kultura). 
Про концерт до Дня матері, який відбувся в будинку культури с. Дружби 
Теребовлянського району.  
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Клубні заклади 
Український дім «Перемога» 

Бобрівець, М. Великодні принади «Яйця-райця» [Текст] / М. Бобрівець ; 
фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2015. — 10 квіт. — С. [1] : фотогр.  
В Українському домі «Перемога» відбувся фестиваль декоративного мистецтва «Яйце-
райце». 
 

Водарська, О. На хвилях ностальгії [Текст] / О. Водарська // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 3 квіт. — С. 8. — (Вечір пам’яті).  
В Українському домі «Перемога» відбувся благодійний вечір пам’яті письменника 
й композитора Володимира Шинкарука.  
 

Гапон, Л. «Знай і люби свій край» [Текст] / Л. Гапон // Тернопіль 
вечірній. — 2015. — 8 квіт : фотогр. кольор.  
У виставковому залі Українського дому «Перемога» відбулася міська виставка — конкурс 
робіт декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва учнів загальноосвітніх та 
позакласних навчальних закладів «Знай і люби свій край».  

 

Гриб, А. Мистецький Тернопіль юних [Текст] / А. Гриб // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 15 трав. — С. 8 : фотогр. — (Виставки).  
Студенти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 
представили понад 70 робіт на виставці «Мистецький Тернопіль», яка діє  в Українському 
домі «Перемога». 

 

[Захист дипломних робіт 14 художників факультету мистецтв ТНПУ 
ім. В. Гнатюка відбувся в Українському домі «Перемога»] [Образотворчий 
матеріал] / Д. Олійник // RIA плюс. — 2015. —24 черв. — С. 3 : фотогр.  
 

 

Плахніцька, О. Вояки аплодували стоячи [Текст] / О. Плахніцька // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 29 трав. — С. 3. — (Музичне дійство). 
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт «Благослови, душе моя, Господа», 
який підготували викладачі та учні Тернопільської музичної школи № 1 
ім. В. Барвінського.  
 

Садовська, Г. Величальна воскреслому Христу [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 8 трав. — С. 6. — (Світ музики). 
В Українському домі «Перемога» свою нову програму «Великодня радість лине із небес» 
представив Галицький муніципальний камерний оркестр. 
 

Читаючи Шевченкові листи [Текст] // Свобода. — 2015. — 27 трав. — 
С. [1] — (Наш анонс). 
Про мистецьке дійство «Читаючи Шевченкові листи», яке має відбутися в Українському 
домі «Перемога».  
 

Інші клубні заклади 
Кусень, Б. У Дитківцях відроджують традиції і вшановують героїв [Текст] / 

Б. Кусень // Свобода. — 2015. — 22 трав. — С. 4. — (Неопалима купина).  
У клубі с. Диківців Зборівського району відбувся вечір, присвячений Дню матері та 
вшануванню полеглих бійців АТО. 

 

Савчук, Г. Молода «Надія»… [Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 2015. — 
22 трав. — С. 4 : фотогр. — (Таланти твої, Україно).  
У Теребовлянському вищому училищі культури відбувся регіональний фестиваль-конкурс 
молодих талантів «Надія». 
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Юрса, Г. Цілуймо руки наших матерів [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 29 трав. — С. 3 : фотогр. — (Свято у селі).  
У клубі с. Товстолуга Тернопільського району відбулося свято «Цілуймо руки наших 
матерів». 

 

Навчальні заклади 
Теребовлянське вище училище культури 

Аверкієв, В. Великодні гаївки у Теребовлі [Текст] / В. Аверкієв // Номер 
один. — 2015. — 22 квіт. — С.12 : фотогр. 
З ініціативи учнів та викладачів Теребовлянського вищого училища культури 
у м. Теребовлі провели Великодні гаївки.  
 

Аверкієв, В. Теребовлянському вищому училищу культури —75! [Текст] / 
В. Аверкієв // Номер один. — 2015. — 10 черв. — С. 5.  
 

Вельган, Л. Конференція хореографів [Текст] / Л. Вельган// Вільне життя 
плюс. — 2015. — 24 квіт. — С. 4 . — (Що у вас?).  
У Теребовлянському вищому училищі культури відбулася обласна методична 
конференція викладачів відділів хореографічного мистецтва початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів області.  
 

І струн передзвін, і студентські будні [Образотворчий матеріал] / фотогр. 
В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2015. — 24 квіт. — С. 6 : фотогр.  
Світлини з життя студентів Теребовлянського вищого училища культури. 

 

Костишин, Л. І театр, і музей, і концертна зала [Текст] / Л. Костишин ; 
фотогр. В. Бурми  // Вільне життя плюс. — 2015. — 3 черв. — С. 9 : фотогр. 
кольор. — (Ювілеї). 
Виповнилося 75 років із дня заснування Теребовлянського вищого училища культури.   

 

«Любисток» знайшов італійську родину [Текст] / Учасники ансамблю 
танцю «Любисток» Теребовлянського вищого училища культури // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 3 черв. — С. 6 : фотогр. кольор. — (Враження). 
Про італійське турне ансамблю «Любисток» Теребовлянського вищого училища культури.  
 

Напередодні ювілею [Образотворчий матеріал] / фотогр. В. Бурми // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 3 квіт. — С. 5 : фотогр. — (Студентські будні).  
Добірка світлин до 75-річчя Теребовлянського вищого училища культури. 
 

Тернопільське обласне музичне училище ім. С. Крушельницької 
[Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. Крушель-

ницької] [Образотворчий матеріал] / фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 
2015. — 12 черв. — С. 5 : фотогр. — (Свята до музики любов). 

 

Фронт і тил  [Образотворчий матеріал] / фотогр. В. Бурми // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 5 черв. — С. 6 : фотогр. — (Тернопільський альманах).  
Світлини з концерту учнів та викладачів Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької. 
 

 
 
 



 18 

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 
Тернопільська обласна експериментальна комплексна  

школа мистецтв ім. І. Ґерети 
Бурма, В. Золоті смички тернопільських скрипальок [Текст] / В. Бурма // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 6 трав. — С. 4 : фотогр. кольор.  
Учениці Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв 
ім. І. Ґерети Оксана Кузяк і Анастасія Дутка стали переможцями Третього міжнародного 
інструментального конкурсу Євгена Станковича.  
 

Ігорю Ґереті встановили меморіальну дошку [на фасаді Тернопільської 
обласної експериментальної комплексної школи мистецтв] [Текст] // 
Свобода. — 2015. — 1 квіт. — С. 3 : фотогр. — (Акценти).  
 

Мала, Г. Якщо у нас такі чудові педагоги, то й Україні процвітати [Текст] / 
Г. Мала // Свобода. — 2015. — 19 черв. — С. 4 : фотогр. — (Від щирого серця).  
Про педагогічний колектив Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв 
ім. В. Ґерети.  
 

Тернопільська  музична школа №1 ім. В. Барвінського 
Касіян, В. Цей випуск — особливий [Текст] / В. Касіян // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 3 черв. — С. 7. — (Прощавай школо!). 
Про цьогорічних випускників Тернопільської музичної школи № 1 ім. В. Барвінського. 
 

Чубата, Д. Замовкла віолончель Ірини Чижишин [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 8 трав. — С. 6 : фотогр. — (Дев’ятини). 
Пам’яті викладача Тернопільської  музичної школи №1 Ірини Чижишин. 
 

Тернопільська художня школа 
Бобрівець, М. Грає на саксофоні та шиє іграшки [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 10 квіт. — С. 3. : фотогр. 
Про талановиту ученицю тернопільської художньої школи Емірію Троян.  
 

Малюючи, допомагає АТО [Текст] // Свобода. — 2015. — 5 черв. — С. 3. 
Тернопільський художник, викладач художньої школи Микола Кафтан розмальовує 
гільзи, які потім виставляє на аукціон, а за виручені кошти закуповує необхідне для 
бійців, які служать в зоні АТО.  
 

Інші початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 
Попович, В. У Тернополі частину художньої школи хочуть приватизувати 

[Текст] / В. Попович // Нова Тернопільська газета. — 2015. —24 черв. — С. 4 : 
фотогр.   
 

Виставки, пленери 
Аверкієв, В. Тернопільські художники малювали для воїнів АТО [Текст] / 

В. Аверкієв // Номер один. — 2015. — 22 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Культура). 
Про участь художників з Тернопільщини Богдана Ткачика і Миколи Шевчука 
у Всеукраїнському живописному пленері «Гуцульська Україна», який відбувся 
у м. Ворохті Івано-Франківської області. 

 

Бойко, І. Заслужений лікар віддала 10 картин на підтримку бійців АТО 
[Текст] / І. Бойко // Номер один. — 2015. —24 черв. — С. 2 : фотогр. кольор.   
У фойє конференц-залу Тернопільської університетської відбулася персональна виставка 
робіт заслуженого лікаря України Ганни Слівінської «Україна — моя рідна країна».   
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Вандзеляк, Г. Вишивана країна Ганни Слівінської [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2015. —26 черв. — С. 4 : фотогр. — (Творчість зблизька).  
Про персональну виставку робіт майстрині-вишивальниці, заслуженого лікаря України 
Ганни Словінської, яку розгорнуто у фойє конференц-залу Тернопільської 
університетської лікарні.  
 

Віконська, І. З вірою і надією [Текст] / І. Віконська ; фотогр. І. Корчака // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 10 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Вісті з архіву).  
У Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку, присвячену Христовому 
Воскресінню. 
 

Графіка Якова Гніздовського — у Національному художньому музеї 
[Текст] // День. — 2015. — 28 трав. — С. 10 : фотогр. — (Виставка тижня).  
До 100-річчя від дня народження видатного художника, уродженця Тернопільщини Якова 
Гніздовського у Києві буде відкрито виставку.  
 

Золотнюк, А. А то війна? [Текст] / А. Золотнюк// Вільне життя плюс. — 
2015. — 17 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Виставки). 
Про виставку робіт головного художника Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Григорія Лоїка, яка діє 
у тернопільській галереї «Бункермуз».  
 

Золотнюк, А. Співуча лінія рисунка [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2015. —26 черв. — С. 8 : фотогр. — (Виставки).  
Про виставку робіт художника Юрія Гуменного, яка діє у картинній галереї обласної 
організації Національної спілки художників України.  
 

Золотнюк, А. Якими діти бачать янголів? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2015. —26 черв. — С. 8 : фотогр. — (Осяяні любов’ю).  
Про виставку робіт переможців конкурсу «Для Бога я створю найкраще», яка діє 
у тернопільській галереї «Бункермуз».  
 

Золотнюк, А. Які  вони, ми? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 
2015. — 5 черв. — С. 8 : фотогр.  
Про виставку тернопільського художника Віталія Довгасенка «Ми», яка діє у мистецькій 
галереї «Бункермуз». 
 

Кривак, О. Еміграція на полотнах[Текст] / О. Кривак // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 24 квіт. — С. 8 : фотогр. — (Не проґавте). 
Про виставку тернопільського художника Миколи Мамчура, яка відкрилася 
у Тернопільській художній галереї Picasso.  
 

Маньовська, В. Картини від медика [Текст] / В. Маньовська ; фотогр. 
В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2015. —24 черв. — С. 9 : фотогр. кольор.   
Персональну виставку робіт заслуженого лікаря, майстра народних художніх промислів 
Ганни Слівінської «Моя країна — Україна» репрезентовано в м. Тернополі до дня 
медичного працівника.  
 

Польський фотограф показав світлини з серця майдану [Текст] // Номер 
один. — 2015. — 22 квіт. — С. [15] : фотогр. кольор. 
Про виставку світлин польського фотографа Якуба Шимчука «Ближче до неба», яка діє 
у галереї «Бункермуз».  
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Фестивалі, конкурси, масові заходи 

Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» 
Мавдюк, М. Згадуємо Байду! [Текст] / М. Мавдюк // Вільне життя плюс. — 

2015. — 27 трав.—2 черв. — С. 8 : фотогр. кольор.   
Цьогоріч Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» відбудеться на території 
Національного заповідника «Замки Тернопілля»  .  
 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури  
«Дзвони Лемківщини» 

«Дзвони Лемківщини» у новому форматі [Текст] // Свобода. — 2015. — 
22 трав. — С. [1]. — (Фестиваль). 
XVI Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» буде присвячено 70-ій річниці 
депортації лемків. 

 

Мистецький фестиваль «Ї» 
Гутик, О. «Фестиваль, як гангрена, — повинен розростатися» [Текст]: 

митці з Польщі, Білорусі та України зустрілися у Тернополі/ О. Гутик // 
Високий замок. — 2015. — 21 квіт. — С. 9 : фотогр. кольор. — (Культура). 
Третій Тернопільський фестиваль «Ї» об’єднав найпрогресивніших, найсміливіших та 
найталановитіших літераторів України та закордоння в Українському домі «Перемога». 

 

Шкіра, В. «Ї» означає — їдка суміш [Текст] / В. Шкіра // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 25 квіт. — С. 6. — (Там була я).  
У Тернополі відбувся щорічний мистецький фестиваль «Ї». 

 

Шкіра, В. Мистецькі монстри їдуть у Тернопіль [Текст] / В. Шкіра // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 17 квіт. — С. [1] — (Не проґавте). 
У Тернополі втретє відбудеться мистецький фестиваль «Ї». 

 

Шот, М. «Ї» — найкраща буква в алфавіті [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2015. — 23 квіт. — С. 12. — (Вісті звідусіль).  
Упродовж трьох днів у Тернополі тривав літературно-мистецький фестиваль «Ї». 

 

Міжнародний джазовий фестиваль «JAZZ Bez» 
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 

лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Зі змісту: [11—14 грудня в Тернополі тривав фестиваль 
«JazzBez»]. — С. 152.   
 

Міжнародний фестиваль духовної пісні  
«Я там, де є благословення» 

Бойчук, О. На фестивалі духовної пісні просили миру[Текст] / О. Бойчук // 
Номер один. — 2015. — 29 квіт. — С.[2] : фотогр. кольор. 
У Тернополі відбувся п’ятий Міжнародний фестиваль духовної пісні «Я там, де 
є благословення». 
 

Бурма, В. Духовна пісня — з надією на мир [Текст] / В. Бурма ; фотогр. 
авт.// Вільне життя плюс. — 2015. — 29 квіт. — С. [1] : фотогр. кольор.  
У Тернополі відбувся п’ятий Міжнародний фестиваль духовної пісні «Я там, де 
є благословення».  
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Міжнародний фестиваль духовного співу  
«Кременецькі хорові вечори «Ave Марія» 

Вандзеляк, Г. «Ave Maria» — на Кременччині [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2015. — 8 трав. — С. 4. — (Міжнародний молодіжний фестиваль). 
Про ювілейний десятий Міжнародний молодіжний фестиваль духовного співу 
«Кременецькі хорові вечори «AveMaria». 
 

Зимненко, А. «Ave Марія» [Текст] / А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 
2015. — 8 трав. — С. 6. — (Одним абзацом). 
На Кременеччині пройде ювілейний Х Міжнародний фестиваль духовного співу 
«Кременецькі хорові вечори «Ave Марія».  

 

Обласний фестиваль-конкурс театральних колективів 
позашкільних навчальних закладів«Діти Мельпомени» 
Токарська, З. Святкували бережанські театрали [Текст] / З. Токарська // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 15 квіт. — С. 5 : фотогр. кольор. — (Фестивалі). 
У м. Бережанах відбувся обласний фестиваль-конкурс «Діти Мельпомени».  
 

Регіональний книжковий фестиваль «У храмі книг» 
На Тернопільщині представлять книжку про Євгена Коновальця [Текст] // 

День. — 2015. — 18 черв. — С. 11 : фотогр. — (Культура).   
У рамках ІІІ Регіонального книжкового фестивалю «У храмі книг» в м. Бережанах 
відбудеться представлення науково-популярної книжки Ігоря Дерев’яного «Сила волі. 
Євген Коновалець» за участю автора.  
 

Віконська, І. Коли книжки скрізь [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 19 черв. — С. [1]. — (Не проґавте).   
У м. Бережанах відбудеться ІІІ регіональний книжковий фестиваль «У храмі книги».   
 

Фестиваль «Лемківська ватра» 
Вандзеляк, Г. Степан Барна : «У нас повинно бути два плани проведення 

«Лемківської Ватри» [Текст]/ Г. Вандзеляк// Свобода. — 2015. —24 черв. — 
С. 2 : фотогр. — (Традиції).   
Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна зустрівся з керівниками та 
організаторами фестивалю «Лемківська Ватра».  

 

Інші фестивалі та конкурси 
Бережани запрошують на дитячий фестиваль [«Бадяка-Маняка»] [Текст] // 

Наш день. — 2015. — 27 трав. — 2 черв. — С. 20. — (Калейдоскоп).  
 

Бібик, Р. Тернополянка Катерина Іванчук — на крок ближче до 
перемоги в «Голосі країни» [Текст] / Р. Бібик // Номер один. — 2015. — 
22 квіт. — С. [15] : фотогр. кольор. 
 

Брик, А. Шестикласник із Тернополя малює шедеври[Текст] : 
Приголомшливі роботи створює 12-річний тернополянин Павло Шачко / 
А. Брик // Наш день. — 2015. — 29 квіт.—5 трав. — С. 20 : фотогр. кольор.  
На конкурсі «Диво-дитина» Павло Шачко здобув звання найбільш творчої дитини 
України.  
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Волинська, О. Лауреати «Пісенного вернісажу» [Текст] / О. Волинська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 3 квіт. — С. 8. — (Знай наших!).  
Студентки Чортківського педагогічного училища ім. О. Барвінського Юлія Чепанюк та 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Світлана 
Прокопчук стали лауреатами Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Пісенний 
вернісаж — 2015». 
 

Деркач, З. «Диво-дитина — 2015» живе у Тернополі / З. Деркач // 
Свобода. — 2015. — 22 квіт. — С. 8 : фотогр. кольор.  
Юний художник з Тернополя Павло Шачко став переможцем Всеукраїнського конкурсу 
«Диво-дитина — 2015» у номінації «Найтворчіша дитина».  
 

Золотнюк, А. Танцювали з весною [Текст] / А. Золотнюк ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 29 трав. — С. 8 : фотогр. — (Фестиваль).   
Про фестиваль хореографічного мистецтва «Тернопільська танцювальна весна — 2015».  

 

Іванишин, В. «Дністрові зорі» знову запалали у Заліщиках [Текст] / 
В. Іванишин ; фотогр. авт. // Свобода. — 2015. — 12 черв. — С. 4 : фотогр. — 
(Мистецька палітра).  
Про мистецький фестиваль «Дністрові зорі», який відбувся у м. Заліщиках.  

 

Кирилів, Р. Віри знедоленим додають «Барви життя» [Текст] / 
Р. Кирилів // Свобода. — 2015. — 12 черв. — С. 4 : фотогр. — (Мисчтецтво 
сильних духом).   
У Тернополі відбувся регіональний тур Всеукраїнського фестивалю людей обмеженими 
фізичними можливостями «Барви життя».  

 

Неручок, В. Нас гріє віра в силу правди, що всі віки нас берегла [Текст] : 
Післямова до медіа-фестивалю «Волинські гостини» / В. Неручок // 
Свобода. — 2015. — 12 черв. — С. 4. 

 

Олійник, Д. Павлик Шачко став «Диво-дитиною — 2015» [Текст] / 
Д. Олійник // RIA плюс. — 2015. — 29 квіт. — С. 10 : фотогр.  
Тернопільський школяр Павло Шачко переміг у Всеукраїнському конкурсі «Диво-дитина» 
в Києві й був визнаний найбільш творчою дитиною України. 
 

Пшоняк, І. Відбулося свято дитячої творчості  [Текст] // Тернопіль 
вечірній. — 2015. — 10 черв. — С. 5 : фотогр. — (Особистості).  
Про огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів «З Україною в серці!». 
 

Улас, Л. Веселка талантів  [Текст] / Л. Улас // Вільне життя плюс. — 
2015. — 12 черв. — С. 3. — (Коротко).  
Про фестиваль обдарованої молоді Підволочищини «Веселка Надзбруча».  
 

Чвиль, Г. Фестиваль у Голгочах [Текст] / Г. Чвиль // Вільне життя плюс. — 
2015. — 3 черв. — С. 7 : фотогр. кольор. — (Враження).  
У будинку культури с. Голгочі Підгаєцького району відбувся дитячий фестиваль «Ми діти 
Божі і нащадки Марії».   

 

Шот, М. «Бадяка-маняка» фестивалив у замку [Текст] / М. Шот ; фотогр. 
авт. // Вільне життя плюс. — 2015. — 10 черв. — С. 6 : фотогр. кольор. — 
(Шлях до книги). 
Про літературний фестиваль для дітей «Бадяка-Маняка», який відбувся у м. Бережанах.  
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Шот, М. Канікули розпочинаються у замку  [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2015. — 4 черв. — С. 16.  
Діти переселенців зі східних областей України взяли участь у дитячому фестивалі 
«Канікули у Бережанському замку», який організували працівники Державного історико-
архітектурного заповідника у м. Бережани спільно з місцевим Будинком творчості 
школярів. 

 

Шот, М. Тернопільщина кличе в мандри [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2015. — 6 черв. — С. 16.  
На Збаражчині, що в Тернопільській області, уже шостий рік поспіль відкривали 
туристичний сезон фестивалем «Мандруймо замками Тернопілля».  

 

Шот, М. Як «Бадяка-Маняка» фестивалив [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. — 2015. — 9 черв. — С. 7 : фотогр. — (Культура).   
У Бережанському замку, що на Тернопільщині, пройшов літературний фестиваль для 
дітей «Бадяка-Маняка», ініціатором якого виступив Центр дослідження літератури для 
дітей та юнацтва.  

 

Аматорські, мистецькі колективи  
й творчі об’єднання Тернопільщини 

 

Гурт «Ті, що падають вгору» 
Віконська, І. Падати вгору з «Дивиною» [Текст] / І. Віконська // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 12 черв. — С. [1] — (Не проґавте).  
Тернопільський гурт «Ті, що падають вгору» запрошує на презентацію свого нового 
альбому «Дивина».  
 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
Стахира, Г. «Зоринка» — музична країна щасливої долі [Текст] : 

14 травня директор дитячої хорової школи «Зоринка» Ізидор Доскоч 
відсвяткував 75-річчя. Многая літа Вам, Маестро! // Нова Тернопільська 
газета. — 2015. — 20—26 трав. — С. 6 : фотогр.  
 

Феномен маестро Доскоча [Текст] // Вільне життя плюс. — 2015. — 
15 трав. — С. 1 : фотогр. — (Ювілеї).  
До 75-річчя Ізидора Доскоча — людини, яка подарувала Тернопіллю народну хорову 
капелу «Зоринка».  
 

Муніципальний Галицький камерний оркестр 
Гугушвілі Т. Читаючи Шевченкові листи [Текст] / Т. Гугушвілі ; фотогр. 

авт. // Вільне життя плюс. — 2015. — 5 черв. — С. 8 : фотогр. — (Мистецьке 
дійство). 
Муніципальний Галицький камерний оркестр закрив концертний сезон мистецьким 
дійством «Читаючи Шевченківські листи».  
 

Інші аматорські, мистецькі колективи  
й творчі об’єднання 

 

Боднар, І. Нагорода за відданість українській пісні [Текст] / І. Боднар // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 8 квіт. — С. 5 : фотогр. кольор. — (З перших 
уст). 
Про хор «Медобори» та чоловічий ансамбль «Оріано» з с. Вищі Луб’янки Збаразького 
району. 
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«Глорія» прославляє Бога 20 років [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2015. — 10—16 черв. — С. 6 : фотогр. — (Kultura). 
Про парафіяльний хор «Глорія» церкви св. Апостола Петра УГКЦУ, що в м. Тернополі. 
 

Дячок, М. «Юності» аплодували у Хмельницькому [Текст] / М. Дячок // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 20 трав. — С. 9 : фотогр. кольор. — (Знай 
наших).  
Танцювальний колектив «Юність» Чортківського вищого професійного училища став 
лауреатом І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв «Зірка України», який 
відбувся у м. Хмельницькому.  
 

Корнійчук, А. Серед переможців — кременецька орієнталь [Текст] / 
А. Корнійчук // Свобода. — 2015. — 19 черв. — С. 4. — (Всеукраїнський 
конкурс). 
Учасники студії східного танцю «Орієнталь» Кременцького районного будинку культури 
отримали диплом-сертифікат Всеукраїнського фестивалю-конкурсу східного танцю 
«Кубок Прикарпаття» за кращу хореографічну постановку «Фьюжин».  
 

Коросницька, О. Насолоду піснею дарує «Дворічаночка» [Текст] / 
О. Коросницька // Вільне життя плюс. — 2015. — 17 черв. — С. 4 : фотогр 
кольор. 
Про ансамбль «Дворічаночка» із с. Дворіччя Теребовлянського району.  
 

Мурашка, З. «Веселі кременчани» співали у Польщі [Текст] / 
З. Мурашка // Свобода. — 2015. — 19 черв. — С. 4. — (Міжнародні зв’язки). 
Гурт «Веселі кременчани» Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 
Шевченка взяв участь у студентському фестивалі «Koctowiada», який відбувся 
в м. Ольштині (Польща).  
 

Синенька, Б. «Борщівські молодички» із Борщівки [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2015. — 3 квіт. — С. 4. — (На завершення номера).  
Про вокальний ансамбль «Борщівські молодички» із с. Борщівки  Лановецького району.  

 

Танцюристи Чортківського ВПУ вшкварили на першу премію [Текст] // 
Свобода. — 2015. — 8 трав. — С. 4 : фотогр. — (Знай наших). 
Танцювальний ансамбль «Юність» Чортківського ВПУ став лауреатом І премії 
Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв «Зірка України». 
 

Тарабай, М. Подвижники хорового мистецтва [Текст] : Народній 
самодіяльній хоровій капелі центру культури і дозвілля, що діє в Копичинцях 
на Гусятинщині, — 30 років / М. Тарабай // Вільне життя плюс. — 2015. — 
29 трав. — С. 5 : фотогр. — (Ювілеї).  
 

[Учасники народного художнього ансамблю фольклорного танцю 
«Візерунки» Тернопільського вищого професійного училища технологій та 
дизайну] [Образотворчий матеріал] // Вільне життя плюс. — 2015. —
26 черв. — С. 4 : фотогр. — (Фронт і тил — єдині).    

 

Творчі спілки 
Тернопільська обласна організаця  

Національної спілки письменників України  
День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [листопад 2014 р.— 

лютий 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 2. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
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у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [29 листопада відбувся 
позачерговий з’ їзд НСПУ. До керівного органу Спілки обрано тернополян 
Євгена Безкоровайного та Лесю Романчук]. — С. 150 ; [30 листопада  член 
НСПУ, голова обласного літературного об’єднання Зіновій Кипибіда 
презентував свою нову книгу «Галопом не по Європах»]. — С. 151 ; [20 січня 
на засіданні правління обласної організації НСПУ визначено лауреатів  
літературно-мистецьких премій за 2014 рік]. — С. 155 ; [25 січня відбулося 
засідання літературного об’єднання, о діє під патронатом ТОО НСПУ]. — 
С. 155 ; [1 лютого член ТОО НСПУ Наталя Пасічник повідомила, що її 
кандидатуру висунуто на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури]. — 
С. 157.   
 

Іванчук, Є. Письменницька зустріч [Текст] / Є. Іванчук // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 15 трав. — С. 8. — (На щирій ноті). 
У будинку культури с. Маловодів Теребовлянського району відбулася зустріч голови 
обласної організації Національної спілки письменників України Євгена Безкоровайного, 
журналіста Михайла Ониськіва з  громадою села.  
 

Юхно-Лучка М. «Поспішав на зустріч із Шевченковим святом та … 
запізнився» [Текст] : Дев’ять днів без Євгена Безкоровайного / М. Юхно-
Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 27 трав. — 2 черв. — С. 6 : 
фотогр.  
Пам’яті тернопільського поета, голови обласної організації Національної спілки 
письменників України Євгена Безкоровайного. 
 

Тернопільська обласна організація  
Національної спілки художників України 

Бобрівець, М. Сімнадцять митців — в одній експозиції [Текст] / 
М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2015. — 22 трав. — С. 8 : фотогр. — 
(Фотоінформація). 
В артгалереї Тернополя відкрили виставку живопису митців з обласної організації 
Національної спілки художників України. 
 

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

Аверкієв, В. Музичний талант з Більче-Золотого [Текст] / В. Аверкієв // 
Номер один. — 2015. —24 черв. — С. 12 : фотогр.  
Про Галинку Вакуленко із с. Більче-Золотого Борщівського району.  
 

Бобрівець, М. П’ятсот «нічних» кутасиків задля дитячого щастя [Текст] / 
М. Бобрівець ; фотогр. авт. та В. Перун // Вільне життя плюс. — 2015. — 
22 квіт. — С. 5 : фотогр. кольор. — (Захоплення).  
Про завідувачку лабораторії сценічного костюма Тернопільського міського центру 
творчості дітей та юнацтва Тетяну Посипенко-Богуцьку.  
 

Брик, А. Тернополянин творить унікальні шедеври [Текст] : На 
шкарлупках яєць майстер може зобразити навіть картини Рафаеля / А. Брик // 
Наш день. — 2015. — 8—14 квіт. — С. 8 : фотогр. кольор.  
Про тернопільського художника Ростислава Крамара, який на шкарлупі яйця творить 
справжні шедеври технікою дряпанки.  
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Вандзеляк, Г. Скрипка грає, серце крає… [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2015. — 10 квіт. — С. 4 : фотогр. — (Музика звучить).  
Про ученицю Монастириської дитячої музичної школи Олесю Бориславську.  
 

Дворська, Л. Вишивальницю з Тернопільщини знають в Ізраїлі, Франції 
та Канаді [Текст] / Л. Дворська // Свобода. — 2015. — 6 трав. — С. 10 : 
фотогр. кольор. — (Українські традиції).  
Про майстриню-вишивальницю з с. Космирина Бучацького району Ганну Луцку. 
 

Деркач, З. Володимир Кріса: «Мрію створити паперовий парк» [Текст] / 
З. Деркач // Свобода. — 2015. — 1 квіт. — С. 8 : фотогр. кольор.  
Про майстра виробів з паперу із с. Великі Гаї Тернопільського району Володимира Крісу.  
 

Деркач, З. Художник з тернопільщини створив портрет із цвяхів та 
ниток [Текст] // Свобода. — 2015. — 13 трав. — С. 10 : фотогр. — (Таланти 
Тернопілля).  
Про талановитого тернопільського художника Зеника Палагнюка.  
 

Дмітрух, М. Благословенні лінії Миколи Дмітруха [Текст] : [інтерв’ю 
з тернопільським художником М. Дмітрухом] / спілкувалася А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 17 квіт. — С. 5: фотогр. — (Розмова 
з художником). 
 

Жук, Г. «Тямлю, як на свята великодні…» [Текст] / Г. Жук // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 10 квіт. — С. 5 : фотогр.  
Про відомого українського письменника, уродженця Тернопільщини Богдана Лепкого. 
 

Завадський, Ю. Юрій Завадський «Все значно глибше за слово» : [Текст] : 
[інтерв’ю з тернопільським письменником Ю. Завадським] / спілкувалася 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 24 квіт. — С. 6 : фотогр. — 
(Розмова з автором). 
 

Золотнюк, А. Батько тернопільських вітражів [Текст] / А. Золотнюк ; 
фотогр. з архіву П. Кукурудзи // Вільне життя плюс. — 2015. — 10 черв. — 
С. 9 : фотогр.   
Про тернопільського художника, майстра вітражів Петра Кукурудзу.   
 

Костишин, Л. Оксана Кулакова : «Роллю треба переболіти» [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2015. — 6 трав. — С. 7 : фотогр. 
кольор. — (Світ захоплень).  
Про молоду актрису й режисера, працівницю Бережанського будинку творчості школярів 
і молоді Оксану Кулакову. 
 

Луцик, О. Маленька вовняна радість [Текст] / О. Луцик // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 17 черв. — С. 9 : фотогр. — (Світ захоплень). 
Про тернопільську майстриню Ольгу Биндас, яка створює креативні іграшки з вовни.  
 

Мацейків, А. Диво на ім’я Вікторія [Текст] / А. Мацейків // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 10 черв. — С. 9. — (Добре слово).  
Про талановиту тернополянку, володарку перших премій багатьох мистецьких фестивалів 
Вікторію Ярему.  
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Мороз, В. Ігор Герета — людина-Тернопіль [Текст] / В. Мороз // RIA 
плюс. — 2015. — 29 квіт. — С. 19 : фотогр. 
Про тернопільського історика, мистецтвознавця, громадського діяча Ігоря Ґерету.  
 

Мусіхіна, Л. Лілія Мусіхіна : Ми об’єднані часом і простором своєї країни 
[Текст] : Письменниця й активістка Майдану — про допомогу фронту, 
кобзарів минулих та сучасних і раду карпатської відунки [інтерв’ю 
з тернопільською письменницею, фольклористкою та координатором Штабу 
самооборони в Тернополі Лілією Мусіхіною] / спілкувалася Я. Музиченко // 
Україна молода. — 2015. — 16 черв. — С. 12 : фотогр. — (Актуально). 
 

Олещук, І. Моє знайомство і співпраця з Ігорем Ґеретою [відомим 
тернопільським істориком, культурологом, громадсько-політичним діячем] 
[Текст] / І. Олещук // Свобода. — 2015. — 8 трав. — С. 3. 
 

Олійник, Д. Алісія Захарко потрапила у Книгу рекордів України [Текст] / 
Д. Олійник // RIA плюс. — 2015. —24 черв. — С. 10.  
 

Олійник, Д. «Художник не може бути одруженим» [Текст]/ Д. Олійник // 
RIA плюс. — 2015. — 29 квіт. — С. 10 : фотогр.  
Про тернопільського фотохудожника В’ячеслава Костюкова.  
 

Сірова, О. Тисячі віршів тернополянина Богдана Кушніріка залишаються 
непрочитаними [Текст] / О. Сірова// Номер один. — 2015. — 6 трав. — 
С.[15] :фотогр. кольор.  
Про тернопільського поета Богдана Кушніріка.  
 

13 років без Ігоря Ґерети… [Текст] : Його вклад феноменальний : навіть 
область нині очолюють двоє учнів Ігоря Петровича — Степан Барна та Василь 
Хомінець! // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 10—16 черв. — С. 6 : 
фотогр. — (Kultura). 
Пам’яті мистецтвознавця, археолога, фольклориста, етнографа, громадсько-політичного 
діяча Ігоря Ґерети.  
 

Фарина, І. він бачив портрет вітру [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 
2015. —26 черв. — С. 4.  
Про поета, уродженця с. Богданівки Кременецького району Аніфатія Свиридюка. 
 

Юрса, Г. Світ співає про тернопільські каштани [Текст] / Г. Юрса // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 3 черв. — (Пісня та її автори). 
Про тернопільського композитора Володимира Ватнарського.  
 

Юрса, Г. Усе життя — це музика і пісня [Текст] / Г. Юрса ; фотогр. авт. // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 19 черв. — С. 8 : фотогр. — (Творчий ювілей). 
Про тернопільського композитора та співака Ігоря Вовчака.   
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Святкування 201-ї річниці від дня народження Тараса 
Шевченка 

Новоринський, В. Як вшанували Тараса Шевченка у прифронтовому 
Краматорську [Текст] / В. Новоринський // Українське слово. — 2015. — 
15—21 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Українська Донеччина). 
Шевченківське свято, приурочене до 201 річниці з Дня народження Тараса Шевченка, 
організували у м. Краматорську активісти місцевого громадського об’єднання «Хто, як не 
ми?». 
 

Інше 
Аверкієв, В. Мандри тернопільських Мамаїв [Текст] / В. Аверкієв // 

Номер один. — 2015. — 17 черв. — С. [15] : фотогр. кольор.  
Про участь тернопільських художників у Всеукраїнському фестивалі «Мамай-фест».  
 

Бандурка, І. Зачаровані пісенною веселкою [Текст] / І. Бандурка // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 17 черв. — С. 16 : фотогр. кольор. — (Знайомство 
зблизька).  
Про творчий тандем поетів-піснярів, музикантів з Гусятинщини Павла Доскоча та Івана 
Кушніра.     
 

Бобрівець, М. «Грізлі» про Революцію гідності [Текст] / М. Бобрівець ; 
фотогр. авт. // Вільне життя плюс. — 2015. — 8 трав. — С. 6 : фотогр. — 
(Репрезентація).  
У Тернополі представили книгу загиблого добровольця батальйону «Айдар» Андрія 
Юркевича. 
 

Бурма, В. Аристократ духу і лицар непокори [Текст] / В. Бурма // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 1 квіт. — С. 5 : фотогр. кольор. — (Репортаж). 
Про відкриття пам’ятного знака політичному діячеві, культурологу, науковцю 
Ігорю Ґереті на будинку Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи 
мистецтв, яка носить його ім’я. 

 

Віконська, І. Поетка у білому халаті [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 5 черв. — С. 6 : фотогр.   
Студентка Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського 
Тетяна Іваницька представила свою першу збірку віршів «Carpe diem». Презентація 
відбулася в раках проекту «Європейська ніч у музеї» в м. Бережанах.  
 

Волинська, О. Козацького роду [Текст] / О. Волинська // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 12 черв. — С. 6. — (На книжкову полицю). 
Про співаник для дітей, який щойно побачив світ у тернопільському видавництві «Терно-
граф».  
 

Галицька, Р. Володарський жезл і пасторський посох [Текст] / 
Р. Галицька // Вільне життя плюс. — 2015. — 19 черв. — С. 6. — (Щойно 
з друку).  
Про історичний роман тернопільського письменника Петра Сороки «Жезл і посох».  
 

Ганущак, Х. Знайомство через мелодію [Текст] / Х. Ганущак // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 17 квіт. — С. 5. — (Турне). 
Про концертне турне Францією музичного колективу кафедри музикознавства та 
методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного інституту 
ім. В. Гнатюка. 
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Ганущак, Х. Наша Галинка виконала Гімн України найкраще! [Текст] / 
Х. Ганущак // Нова Тернопільська газета. — 2015. —24—30 черв. — С. 6.  
Галинка Вакуленко із с. Більче-Золотого Борщівського району виборола ІІІ місце 
у конкурсі на найбільш оригінальне виконання Гімну України, проведеному в рамках 
національного проекту «Патріотична весна».   
 

Гребеньовський, В. У Бучачі відкрили сховану старовинну ікону [Текст] / 
В. Гребеньовський // Свобода. — 2015. — 8 трав. — С. 4. 
 

Деркач, З. Тернопільський «містер Ендрю» підкорив «Голос країни 5» 
[Текст] / З. Деркач // Свобода. — 2015. — 10 черв. — С. 3 : фотогр.   
Тернополянин Андрій Лучанко став фіналістом шоу «Голос країни 5».  
 

Дворська, Л. «Волю не дарують — її здобувають» [Текст] / Л. Дворська  // 
Свобода. — 2015. — 5 черв. — С. 4.  
Побачила світ книга тернополянина Івана Антошківа «Волю не дарують — її здобувають».  
 

Зерна, що висіяв Василь Савчук [Текст] // Вільне життя плюс. — 2015. — 
3 квіт. — С. 6. — (Щойно з друку). 
У Тернопільському видавництві «Терно-Граф» побачила світ збірка поезій 
Василя Шевчука «Зерна з-під градобою». 

 

Зозуляк, Є. Рідним Олексинцям — картинну галерею [Текст] / 
Є. Зозуляк // Вільне життя плюс. — 2015. — 17 черв. — С. 3. — (Подарунок).   
Відомий художник, директор музею історії с. Скали-Подільської Борщівського району 
подарував рідним Олексинцям картинну галерею.   
  

Клим’юк, М. Керамологія Антона Гриба [Текст] / М. Климʼюк // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 17 квіт. — С. 6. — (Щойно з друку).  
Про дослідження відомого Тернопільського краєзнавця, художника, педагога, 
заслуженого майстра народної творчості України Антона Гриба «Керамологія 
Тернопільщини».  
 

Колодій, Н. Старовинний замок розбирають на «сувеніри» [Текст] / 
Н. Колодій ; фотогр. авт. // Наш день. — 2015. — 13—19 трав. — С. 4 : 
фотогр. — (Тернопілля, яке втрачаємо). 
Про Підзамоцький замок  — архітектурну пам’ятку, що в с. Підзамочок Бучацького 
району.  
  

Лучанко, А. Андрій Лучанко : «Все тільки починається» [Текст] : 
Тернополянин вибув з «Голосу країни» за крок до перемоги, але запише 
пісню на кліп зі Святославом Вакарчуком [інтерв’ю з учасником проекту 
«Голос країни — 2015» А. Лучанком] / [вела] Е. Василів // Нова 
Тернопільська газета. — 2015. — 10—16 черв. — С. 6. — (Kultura). 
 

Мадзій, І. Перемога за оригінальність [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 19 черв. — С. [1] : фотогр. — (Знай наших!).  
Десятирічна Галина Вакуленко із Більче-Золотого Борщівського району перемогла 
у конкурсі на найбільш оригінальне виконання Державного Гімну України.  
 

Мельничук, Б. Класики й дебютанти [Текст] / Б. Мельинчук// Вільне 
життя плюс. — 2015. —26 черв. — С. 6 : фотогр. — (Щойно з друку). 
Огляд третього числа журналу «Літературний Тернопіль».  
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Мельничук, Б. Мудрість і пристрасть Оксани Дяків [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 17 квіт. — С. 6. — (На 
книжкову полицю).  
Про нові збірки поезій поетеси з м. Заліщиків Оксани Дяків. 
 

Мельничук, Б. Неосяжне життя Івана Сміяна [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 12 черв. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Про книжку спогадів та роздумів Івана Сміяна «Життя неосяжне», яка побачила світ 
у тернопільському видавництві «Підручники і посібники».  
 

Мельничук, Б. Романтизм Левка Боровиковського [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 3 квіт. — С. 6. — (Щойно 
з друку).  
Про книгу Миколи Ткачука «Романтичий дискурс Левка Боровиковського». 

 

Мельничук, Б. Сповідальне слово Богдана Андрушківа [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 19 черв. — С. 6 : фотогр. — 
(Прочитане). 
Про нову книжку письменника і громадського діяча Богдана Андрушківа «Реквієм за 
втраченими можливостями або Сповідь і каяття українця».  
 

Мельничук, Б. Тернопільські трафунки Івана Рубчака [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 29 трав. — С. 6. — 
(Усміхніться!).  
Про легенду українського театру, актора Івана Рубчака, який працював у колективі 
«Тернопільських театральних вечорів».  
 

Мичко, С. Копія без оригіналу [Текст] : Посеред Тернополя з’явиться… 
його шматок із минулого / С. Мичко; фотогр. Т. Циклиняка // Україна 
молода. — 2015. — 22 квіт. — С. 12 : фотогр. — (Щоб пам’ятали). 
Громадські активісти м. Тернополя планують розмістити в історичному центрі бронзовий 
«шматок» старовинного міста. Це буде копія масштабом 1:300, де будуть відтворені давно 
зниклі легендарні тернопільські пам’ятники. 

 

Містер Ендрю у суперфіналі! [Текст] : Тернополянин Андрій Лучанко 
буде змагатися за звання кращого виконавця «Голосу країни» // Нова 
Тернопільська газета. — 2015. — 3—9 черв. — С. 6 : фотогр. — (Kultura).  
 

Міщук, Ю. Тернополянин [Андрій Лучанко] взяв верх у вокальному 
батлі «Голос країни — 5» [Текст] / Ю. Міщук // Номер один. — 2015. — 
6 трав. — С. [15] : фотогр. кольор.  
 

Небесна, І. У Збаражі — вареники та автомати [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2015. — 6 трав. — С. 19 : фотогр. — (Репортаж). 
Фестивалями вареників, капусняку та козацьких пісень відсвяткували 804-ту річницю 
першої згадки про Збараж.  
 

Перун, В.Писанки на … деревах [Текст] / В. Перун // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 15 квіт. — С. 7 : фотогр. — (Ініціатива). 
Більше трьох тисяч писанок, вирізаних з картону, розвісили напередодні Великодня 
в центрі Тернополя. Їх виготовили учні художньої та загальноосвітніх шкіл міста, а також 
студенти Інституту мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка. 
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Семеняк, В. 100 пісень про любов до рідної землі [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2015. —26 черв. — С. 4. — (Щойно з друку).   
У Тернопільському видавництві «Терно-граф» побачив світ співаник «Козацького роду».  
 

Слова, що торкаються серця [Текст] // Вільне життя плюс. — 2015. — 
3 квіт. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Про збірку поетичних творів учнів Урманського НВК Бережанського району «Словом 
торкнутися серця», яка побачила світ у тернопільському видавництві «Терно-Граф». 
 

Тернополянин відкрив Євробачення [Текст] // Свобода. — 2015. — 
20 трав. — С. 12 : фотогр. — (На завершення номера). 
Тернополянин Едуард Романюта став учасником «Євробачення — 2015». 
 

Тракало, В. «Бучацькі фанфари»  [Текст] / В. Тракало ; О. Чорній // 
Свобода. — 2015. — 5 черв. — С. 4 : фотогр. — (На завершення номера).  
Про свято духовної музики, яке відбулося в м. Бучачі.  
 

Фарина, І. Людської долі відсвіти безмежні [Текст] / І. Фарина // 
Свобода. — 2015. — 5 черв. — С. 4 : фотогр. — (Слово про книгу). 
Побачила світ книга В. Темника «Час збирати каміння. Антон Білик: серед людей і справ».  
 

Фарина, І. Дві книги краянки [Текст] / І. Фарина // Вільне життя плюс. — 
2015. — 19 черв. — С. 6. — (Слово і час).  
Шумська письменниця Ольга Яворська отримала спеціальну відзнаку міжнародного 
літературного конкурсу «Коронація слова» за роман «На чужих вітрах». 
 

Школярка з Тернопільщини отримала нагороду за найогригінальніше 
виконання Гімну України [Текст] : «Патріотична весна» принесла перемогу 
10-річній Галинці Вакуленко із с. Більче-Золотого Борщівського району, що 
на Тернопільщині // Наш день. — 2015. — 17—23 черв. — С. 20 : фотогр 
кольор. 
 

Шот, М. Щоб татусів швидше обійняти… [Текст] : У Тернополі 
побачила світ книжка дитячих малюнків і листів, адресованих бійцям АТО / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. — 4 квіт. — С. 16 : фотогр. — (Вісті 
звідусіль). 
У Тернополі кращі малюнки й листи дітей зібрали в одну книжку та видали під назвою: 
«Тату, повертайся живим!».   
 

Чорняк, О. «Він у пісні живе, пісні тій — головній» [Текст] / О. Чорняк // 
Вільне життя плюс. — 2015. —26 черв. — С. 5 : фотогр.  
Тернопільське суспільно-культурне товариство «Надсяння» разом з членами лемківської 
громади провели вечір, присвячений вшануванню 200-річчя від дня народження 
о. Михайла Вербицького — автора музики Державного гімну України.  
 

Енциклопедичний довідник 
 «Тернопільщина. Історія міст і сіл» 

Бойчук, О. Історію населених пунктів Тернопільщини зібрали у трьох 
книгах [Текст] / О. Бойчук // Номер один. — 2015. — 20 трав. — С. 4 : 
фотогр. — (Новини). 
У м. Тернополі презентували тритомний енциклопедичний довідник «Тернопільщина. 
Історія міст і сіл». 
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Золотнюк, А. Історія міст і сіл Тернопільщини [Текст] / А. Золотнюк ; 
фотогр. В. Бурми // Вільне життя плюс. — 2015. — 22 трав. — С. 6 : 
фотогр. — (Щойно з друку). 
У м. Тернополі презентували тритомний енциклопедичний словник «Тернопільщина. 
Історія міст і сіл». 
 

Карабаник, О. Вийшло з друку видання «Тернопільщина. Історія міст 
і сіл» [Текст] / О. Карабаник // Тернопіль вечірній. — 2015. — 27 трав. — 
2 черв. — С. 8 : фотогр. кольор.  
 

Такого видання не має жодна область! [Текст] : Репрезентували 
енциклопедичний словник «Тернопільщина. Історія міст і сіл». // Нова 
Тернопільська газета. — 2015. — 20—26 трав. — С. 4 : фотогр. — 
(Panorama).  
 
 

Презентація збірки поезій та есеїв Василя Махна «Ровер», 
Василь Махно їде до Тернополя на «Ровері» [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2015. — 3—9 черв. — С. 6 : фотогр. — (Kultura).  
У Тернопільському «Бунекрмузі» поет, перекладач, есеїст Василь Махно представив нову 
збірку поезій та есеїв «Ровер».  
 

Віконська, І. Василь Махно приїде з «Ровером» [Текст] / І. Віконська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 5 черв. — С. 6. — (Не проґавте).  
Нову збірку поезій та есеїв поета й перекладача Василя Махно представлять 
у тернопільському «Бункермуз».  
 

Юрко, І. Василь Махно «пригнав» із Нью-Йорка в Тернопіль написаний 
«Ровер» [Текст] / І. Юрко // Номер один. — 2015. — 10 черв. — С. 12 : 
фотогр.  
Про презентацію збірки «Ровер» поета й перекладача Василя Махна в Тернополі.  
 

Участь тернопільських художників у мистецькому проекті 
«Мамай єднає Україну» 

Мархуняк, Й. «Мамаї» у Львові [Текст] / Й. Мархуняк ; фотогр. авт. // 
День. — 2015. — 7—8 трав. — С. 24 : фотогр. кольор. — (Галерея «Дня»). 
У Львівському палаці мистецтв відкрилася виставка «Мамай єднає Україну», до якої 
долучилися художники Тернопільщини, які намалювали 18 портретів козака Мамая.  
 

Тернопільські художники намалювали 18 образів козака Мамая 
[Текст] // Наш день. — 2015. — 25 квіт.—5 трав. — С. 4: фотогр.  
Художники з Тернопільщини долучилися до мистецького проекту «Мамай єднає 
Україну». 
 

Шот, М.Тернопільщина створила своїх Мамаїв [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 8 трав. — С. 6 : фотогр. — (Всеукраїнський проект). 
Про участь тернопільських художників у мистецькому проекті «Мамай єднає Україну».  
 

Шот, М. Тернопільщина створила своїх Мамаїв [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. — 2015. — 7 трав. — С. 16. — (Проект). 
Художники з Тернопільщини взяли участь у мистецькому проекті «Мамай єднає 
Україну». 

 

Підготувала О. Я. Проців  


