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Присудження премій у галузі культури 
 
1. Волинська, О. Лауреати конкурсу ім. Мирона Утриска [Текст] / 

О. Волинська // Свобода. — 2015. — 16 верес. — С. 12. — (Знай 
наших!).  
Підбито підсумки ХІХ літературно-краєзнавчого конкурсу ім. М. Уртиска. Серед 
переможців — головний редактор журналу «Літературний Тернопіль» Богдан 
Мельничук та письменниця Ольга Яворська.  

 

2. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень 2015 р. — 
серпень 2015 р.] / підгот.: Л. Костишин [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [відбулося урочисте 
нагородження переможців міжнародного літературного конкурсу 
«Коронація слова — 2015»; серед нагороджених — уродженці 
Тернопільщини Богдан Мельничук, Петро Дараманчук та Олексій 
Волков]. — С. 151.  

 
3. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень 2015 р. — 

серпень 2015 р.] / підгот.: Л. Костишин [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [перше місце 
в конкурсі афоризмів  «Слово — не горобець» здобув тернополянин 
Петро Сорока]. — С. 155 ; [переможцем Всеукраїнського конкурсу на 
відзначення премією ім. І. Франка, в номінації «За кращу наукову 
роботу в інформаційній сфері» стала книжка «Тарас Шевченко 
у пам’яті поколінь», яку впорядкували тернополяни Михайло 
Ротман, Євген Філь та Олександр Гуцалов]. — С. 155.  

 
4. Кузишин, І. Із сірників — замки, храми, стадіони, фортеці, картини… 

[Текст] / І. Кузишин // Вільне життя плюс. — 2015. — 10 лип. — С. 8 : 
фот. — (Знай наших!).  
Відомому тернопільському майстрові народних художніх промислів Мар’янові 
Вархоліку вручили сертифікат Національного реєстру рекордів України в номінації 
«Мистецтво» — «Найбільш об’ємна картина з сірників».  

 
5. Мельничук, Б. Автор книжки року — Левко Різник [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 1 лип. — С. 12. — 
(Знай наших!).  
Премію «Українська книжка року» в номінації «За видатні досягнення в галузі 
художньої літератури» присуджено уродженцеві Тернопільщини Левкові Різнику.  
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6. Мельничук, Б. Серед заслужених — й Інна Крохмальна [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 1 лип. — С. 7 : фот. 
кольор. — (Вітаємо!).  
Скрипальку Тернопільської обласної філармонії Інну Крохмальну відзначено 
почесним званням «Заслужена артистка України». 

 

7. Слота, Х. Вручили премію імені Франка [Текст] / Х. Слота // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 4 верес. — С. 6 : фот. — (Пошановані словом).  
Лауреатами премії ім. І. Франка в галузі інформаційної діяльності стали автори 
книжки-альбому «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь» Олександр Гуцалов, Євген 
Філь і Микола Ротман.  

 
8. Тернополяни — серед переможців «Коронації слова — 2015» 

[Текст] // Тернопіль вечірній. — 2015. — 8 лип. — С. 8 : фот. 
кольор. — (Тернопіль і тернополяни).  
Спеціальні відзнаки Всеукраїнського літературного конкурсу «Коронація слова — 
2015» отримали літератори нашого краю — Олексій Волков та Богдан Мельничук.  

 
Бібліотеки 

 
9. Свентах, А. «Бібліотек@ — діалог, культура, мир» [Текст] : УБА 

пропонує книголюбам провести цей день неординарно — 
розкриваючи таємниці книгозбірень та Києва / А. Свентах // День. — 
2015. — 30 верес. — С. 9. — (Тенденції). 
Програма Української бібліотечної асоціації до Всеукраїнського дня бібліотек.  

 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

 

10. Відкрий двері у світ бібліотеки [Текст] / підгот. А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 18 верес. — С. 6. — (Не прогавте).   
У Тернопільській ОУНБ стартувала декада відкритих дверей.  

 

11. Видавнича рада підтримала місцевих авторів [Текст] // Свобода. — 
2015. — 24 лип. — С. 1.  
Обласна видавнича рада прийняла рішення про виділення коштів літературно-
мистецьким журналам краю й Тернопільській ОУНБ для видання «Календаря 
знаменних і пам’ятних дат на 2016 рік».   

 

12. Гунько, Р. Завітайте за українськими фільмами [Текст] / Р. Гунько // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 18 верес. — С. 6. — (Книгозбірня 
поруч).  
Нещодавно фонд Тернопільської ОУНБ поповнився DVD–збірками класичних творів 
українського кінематографа, які надійшли від Української бібліотечної асоціації.   
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13. Гунько, Р. Мистецтво книжкових знаків [Текст] / Р. Гунько // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 17 лип. — С. 6. — (Погортайте!).  
Про монографію Петра Нестеренка «Історія українського екслібриса», яку подарував 
Тернопільській ОУНБ заслужений художник України Ярослав Омелян. 

 

14. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [лютий 2015 р. — 
травень 2015 р.] / підгот.: Є. Безкоровайний [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 3. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [23 квітня 
в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася щорічна акція 
«Книги у пошуках читача»]. — С. 157.  

 

15. Заблуда, А. «Бібліотека – мученик» [Текст]. Будівля в Тернополі 
десятиліттями чекає, коли стане обласним науково-інформаційним 
храмом [Текст] / А. Заблуда // День. — 2015. — 28—29 серп. — 
С. 12. — (Репліка). 

 

16. Золотнюк, А. Шептицький досі незнаний [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 31 лип. — С. 6. — (Книгозбірня 
поруч).  
У Тернопільській ОУНБ відбулися духовні читання «Великі ідеї великої людини», 
присвячені 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького.  

 

17. Ковалькова, Т. «Великі ідеї великої людини» [Текст] / Т. Коваль-
кова // Наш день. — 2015. — 12—18 серп. — С. 6 : фот. — (Соціум).  
У Тернопільській ОУНБ відбулися духовні читання «Великі ідеї великої людини», 
присвячені 150-річчю від дня народження видатного українського церковного, 
культурного та громадського діяча, митрополита Української греко-католицької 
церкви Андрея Шептицького.   

 

18. Костишин, Л. Нова книга про новітніх героїв [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 14 серп. — С. 6 : фот. — 
(Репрезентації).  
У Тернопільській ОУНБ Неоніла Крем’янчанка репрезентувала свою нову книжку 
«Рабів до Раю не пускають».  

 

19. Костюк, С. 1760 гасел  [Текст] / С. Костюк // Свобода. — 2015. — 
21 серп. — С. 3. — (Справи музейні).  
Про видання бібліографічного покажчика «Тернопільський обласний краєзнавчий 
музей: 100 років», який підготували працівники Тернопільської ОУНБ.  
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20. Проців, О. Візит на Миколаївщину [Текст] / О. Проців // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 3 лип. — С. 6. — (Книгозбірня поруч).  
Завідувач відділу інформації Тернопільської ОУНБ Олена Проців узяла участь 
у навчальному візиті до Миколаївської області «Бібліотеки Миколаївщини: 
модельний формат розвитку».  

 

21. Проців, О. Професійний, навчальний візит до бібліотек 
Миколаївської області [Текст] / О. Проців // Свобода. — 2015. — 
3 лип. — С. 4.  
Завідувач відділу інформації Тернопільської ОУНБ Олена Проців взяла участь 
у навчальному візиті до Миколаївської області «Бібліотеки Миколаївщини: 
модельний формат розвитку».  

 

22. Семеняк, В. «Рабів до Раю не пускають» [Текст] / В. Семеняк // 
Свобода. — 2015. — 14 серп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У Тернопільській ОУНБ Неоніла Крем’янчанка репрезентувала свою нову книжку 
«Рабів до Раю не пускають».  

 

23. Скоренька, В. Унікальне творіння природи [Текст] / В. Скоренька // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 14 серп. — С. 8. — (19 серпня — День 
пасічника).  
У Тернопільській ОУНБ організовано книжкову виставку, присвячену бджолам та 
приурочену до Дня пасічника.  

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

24. Бурлаку, Н. Не лише книгами живуть бібліотекарі [Текст] / 
Н. Бурлаку // RIA плюс. — 2015. — 1 лип. — С. 16 : фот. кольор. — 
(Експеримент).  
У рамках проекту «Журналіст міняє професію» кореспондент газети «RIA плюс» 
півдня працювала бібліотекарем Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 

 

25. Гук, Л. Вік зрілості молодіжної бібліотеки [Текст] : До 35-річчя 
діяльності / Л. Гук // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 верес. — С. 2 : 
фот. — (Ювілей). 
Про Тернопільську обласну бібліотеку для молоді, 35 років від заснування якої 
виповнюється цього року.  
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Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
 

26. Гадомська, Л. Зазвучав «Камертон чистих дум» [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2015. — 5 серп. — С. 8 : фот. 
кольор. — (Події).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація десятої, 
ювілейної, збірки відомої громадської діячки, просвітянки Дарії Чубатої «Камертон 
чистих дум».  

 

27. Золотнюк, А.  Тернопільщина у вишиванках [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 4 верес. — С. 6 : фот. — (Книгозбірня 
поруч).  
В етноцентрі Тернопільської міської бібліотеки для дорослих № 4 представили карту 
«Етнографічна Тернопільщина».  

 

28. Пшоняк, І. Відкрилася виставка «Хрещення Київської Русі» 
в марках[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2015. — 5 
серп. — С. 8 : фот. кольор. — (Події). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулося відкриття філателістичної 
виставки тернополянина Василя Дідуха «Хрещення Київської Русі». 

 

29. Пшоняк, І. «Країна Моксель, або Московія» [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2015. — 8 лип. — С. 8 : фот. кольор. — 
(Тернопіль і тернополяни).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася зустріч із відомим істориком, 
автором тритомного видання «Країна Моксель, або Московія» Володимиром Білінським.  

 

30. Садовська, Г. Що не до снаги чоловікові, зробить жінка [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 4 серп. — С. 8 : фот. 
кольор. — (Ювілей).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книжки 
тернопільської просвітянки Дарії Чубатої «Камертон чистих дум». 

 

31. У Дарії Чубатої — подвійний ювілей [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2015. — 29 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація ювілейної, деся-
тої, книжки відомої тернопільської просвітянки Дарії Чубатої «Камертон чистих дум». 

 

Інші бібліотеки області 
 

32. Бандурка, І. Слухали про владику Андрея [Текст] / І. Бандурка // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 7 серп. — С. 5 : фот. — (Що у вас?).  
У Гусятинській центральній бібліотеці відбулася година духовності «Андрей Шептиць-
кий — незламний захисник прав людини», присвячена 150-річчю від дня його народження.  
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33. Наконечна, С. У бібліотеці — профорієнтаційний тренінг [Текст] / 

С. Наконечна // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 верес. — С. 4. — 
(Що у вас?). 
У Чортківській центральній бібліотеці відбувся профорієнтаційний захід для учнів 
місцевої школи № 7 за участю спеціалістів районного центру зайнятості.  

 
34. Пшоняк, І. Огляд-мандрівка: «365 днів з великим Митрополитом» 

[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2015. — 5 серп. — С. 2 : 
фот. — (Наше місто).  
З нагоди 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького 
у бібліотеці № 5 для дорослих відбулися дні духовності.  

 
35. Тракало, О. Герої — в наших серцях [Текст] / О. Тракало // 

Свобода. — 2015. — 17 лип. — С. 3 : фот.  
У бібліотеках Заліщицької централізованої бібліотечної системи організовують 
заходи для патріотичного виховання на прикладі героїв АТО. 

 

36. Тракало, О. «Дністер» зібрався у родинне коло [Текст] / О. Тракало // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 24 лип. — С. 8 : фот. — (Зустрічі на 
Батьківщині). 
Про творчу зустріч учасників народного ансамблю пісні і танцю «Дністер», яку 
допомогли організувати бібліотекарі Заліщицької централізованої бібліотечної 
системи. 

 
37. Тракало, О. Праведний митрополит Андрей благословив 

заліщанських співаків [Текст] / О. Тракало // Свобода. — 2015. — 
24 лип. — С. 4 : фот. — (Духовний світоч нації).  
З нагоди початку беатифікації та відзначення 150-річчя від дня народження Андрея 
Шептицького у бібліотеках Заліщицької централізованої бібліотечної системи 
організовують тематичні книжкові виставки, перегляди літератури, години духовності 
тощо.  

 
Музеї, заповідники 

 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

 
38. Наконечна, Л. … у Тернополі показали шедеври давньої рукописної 

книжності [Текст] / Л. Наконечна // Голос України. — 2015. — 
1 жовт. — С. 15 : фот. — (Новини).   
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася виставка точних копій 
оригіналів пам’яток давньослов’янської писемності «Книги є ріки, що наповнюють 
Всесвіт увесь».  
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39. Семеняк, В. Маестро зі Слобожанщини привіз «Криницю добра» 

[Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 11 верес. — С. 4 : фот.  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся камерний концерт 
заслуженого артиста естрадного мистецтва України, уродженця с. Милівці 
Чортківського району, Мар’яна Пуляка.   

 
40. Шот, М. Замурований талант Андрія Наконечного [Текст] / М. Шот // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 8 лип. — С. 6 : фот. кольор. — 
(Повернуте ім’я).  
До 110-річчя від дня народження художника Андрія Наконечного в Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку матеріалів, пов’язаних із життя м 
творчістю митця.  

 
41. Ясніцька, Л. Зі стелі — до музею [Текст] / Л. Ясніцька // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 3 лип. — С. 8. — (Експозиції). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка робіт іконописця 
Андрія Наконечного, приурочена до 110-річчя від дня його народження. 

 
Тернопільський обласний художній музей 

 
42. Вихристюк, Н. Ах, вернісаж… [Текст] / Н. Вихристюк // Вільне життя 

плюс. — 2015.  — 10 лип. — С. 8. — (Виставки). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито першу персональну 
виставку живопису підволочиського художника та педагога Ярослава Збарського. 

 
43. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень 2015 р. — 

серпень 2015 р.] / підгот.: Л. Костишин [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [в обласному 
художньому музеї відкрито персональну виставку тернопільського 
художника Ярослава Василика]. — С. 151.  

 
44. Колеснік, Т. У Тернополі «Сновиди» поділились «Траекторіями» 

[Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 2015. — 30 верес. — С. 12 : 
фот. — (Культура).  
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку «Траекторії» 
артгрупи «Сновиди». 

 
45. Савчук, Г. Мистецькі обрії Ярослава Збараського [Текст] / 

Г. Савчук // Свобода. — 2015. — 17 лип. — С. 4 : фот.  
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка картин 
підволочиського художника Ярослава Збараського.  
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Інші музеї, заповідники 

 
46. Бойко, Н.  Бережанські вулиці стали... книгою [Текст] / Н. Бойко // 

Номер один. — 2015. — 2 верес. — С. 12 : фот. — (Райони).  
У Бережанському краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки «Бережани: 
вулиці рідного міста» краєзнавця Миколи Проціва. 

 
47. Будар, Т. Автору безсмертних «Журавлів» заспівали «Чуєш, брате 

мій…» [Текст] / Т. Будар// Свобода. — 2015. — 14 серп. — С. 4 : 
фот. — (Неопалима купина).  
В обласному музеї Б. Лепкого в м. Бережанах відбулася година пам’яті «Видиш, брате 
мій…», присвячена 74-й річниці відходу у вічність літератора, художника, науковця 
та громадського діяча Богдана Лепкого.   

 
48. Будар, Т. Бережанському музею переслідуваної церкви — 15! 

[Текст] / Т. Будар // Свобода. — 2015. — 17 лип. — С. 3. 
Виповнилося 15 років від часу заснування Бережанського музею сакрального 
мистецтва та історії церкви. 

 
49. Вандзеляк, Г. Сила книги і слова [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2015. — 3 лип. — С. 4 : фот. — (Доторкнутися до таланту).  
У Бережанському районному музеї книги відбувся ІІІ регіональний книжковий 
фестиваль «У храмі книг». 

 
50. Гриб, А. Вишиванки Лідії Дискантюк [Текст] / А. Гриб // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 15 лип. — С. 7 : фот. кольор. 
У Кременецькому районному краєзнавчому музеї діє персональна виставка робіт 
вишивальниці із с. Великих Загайців Шумського району Лідії Дискантюк.  

 
51. Кибалюк, М. Патріотичні листівки у Вишнівецькому палаці [Текст] / 

М. Кибалюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 11 верес. — С. 8 : 
фот. — (Виставка).  
До 24-ї річниці незалежності України у Вишнівецькому палаці представили виставку 
копій патріотичних листівок із фондів Національного заповідника «Замки 
Тернопілля». 

 
52. Осадчук, О. «Лірі» — 10 років [Текст] / О. Осадчук // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 25 верес. — С. 3. — (Ювілеї).  
У Борщівському краєзнавчому музеї відбулися урочистості з нагоди 10-річя 
Борщівського районного літературно-мистецького об ̓’єднання «Ліра».  
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53. Сторіччя Якова Гніздовського [Текст] // Літературна Україна. — 
2015. — 16 лип. — С. 16 : фот. — (У колі муз).  
На виставці в Національному художньому музеї України, приуроченій до 100-річчя 
від дня народження Якова Гніздовського, представлено твори з колекції Борщівського 
обласного краєзнавчого музею. 

 
54. У Ланівцях буде завершено реконструкцію очисних споруд, а у Мо-

лоткові — дах музею «Молотківська трагедія» [Текст] // Свобода. — 
2015. — 16 верес. — С. 2 : фот. — (Події, факти, коментарі).  
У с. Молоткові Лановецького району реконструюють меморіальний комплекс 
«Молотківська трагедія». 

 
55. Черемшинський, О. Львівський художник-графік [Текст] / О. Черем-

шинський, Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2015. — 
3 лип. — С. 6. — (Музейні скарби).  
В обласному етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка діяла виставка 
«Іван Крислач», приурочена до річниці  від дня народження митця. 

  
Театри 

 
Тернопільський академічний обласний український  

драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 
 
56. Вандзеляк, Г. Стартують «Тернопільські театральні вечори» [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2015. — 25 верес. — С. 4. — (Неопалима 
купина: Літературно-мистецька сторінка). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбудеться XIII Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські 
театральні вечори».  

 
57. Вандзеляк, Г. У Тернополі звучав оперний голос Софії Соловій 

[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2015. — 18 верес. — С. 4 : фот. — 
(Концертний сезон відкрито).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка відбувся концерт солістки Римської та Мадридської опери Софії 
Соловій і симфонічного оркестру обласної філармонії.    

 
58. Колеснік, Т. У Тернопільському театрі «зіграли» Голодомор по-

новому [Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 2015. — 30 верес. — 
С. 12 : фот. — (Культура).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка вже втринадцяте проходить Всеукраїнський фестиваль 
«Тернопільські театральні вечори». 
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59. Наконечна, Л. Театральні вечори віддали лауреатам [Текст] / 

Л. Наконечна // Голос України. — 2015. — 26 верес. — С. 7. — 
(Новини).  
ХІІ Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори» організатори 
присвятили сторіччю від заснування стаціонарного театру в м. Тернополі.    

 
60. Олійник, Д. Актори драмтеатру завершили сезон прем’єрою [Текст] / 

Д. Олійник // RIA плюс. — 2015. — 1 лип. — С. 17 : фот.  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка сезон завершили прем’єрою вистави «Наречена світанкової зорі».  

 
61. Репка, Б. «Готуємо вистави, які дозволять глядачеві відпочити у цей 

непростий час» [Текст] : [бесіда із в. о. директора Терноп. обл. драм. 
театру ім. Т. Г. Шевченка Б. Репкою] / [провела] В. Собуцька // Наш 
день. — 2015. — 2—8 верес. — С. 13 : фот. кольор. — (Культура). 

 
62. Савчук, Г. Наспівають на… реанімобіль для АТО [Текст] / 

Г. Савчук // Свобода. — 2015. — 11 верес. — С. 4. — (Благодійний 
концерт). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. 
Т. Г. Шевченка відбудеться благодійний концерт гурту «Патріот.UA» та 
симфонічного оркестру обласної філармонії.  

 
63. Садовська, Г. Про що розповіла іспанська легенда? [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 3 лип. — С. 5 : фот. — 
(Закриття сезону).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка театральний сезон завершили прем’єрною виставою «Наречена 
світанкової зорі» за п’єсою іспанського драматурга Алехандро Касони.  

 
64. Садовська, Г. Чого чекати від «вересневої розради»? [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 верес. — С. 3. — 
(Фестивальний тиждень).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка розпочнеться XIII Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські 
театральні вечори».  

 
65. Семеняк, В. «Гуцулка Ксеня» відкрила «Тернопільські театральні 

вечори» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 2 жовт. — С. 4 : 
фот. — (Неопалима купина).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка виставою «Гуцулка Ксеня» Ярослава Барнича розпочався 
ХІІІ Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори».  
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66. Шот, М. Від Подорожньої втекти не вдасться [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2015. — 7 лип. — С. 10. — (Культура).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка театральний сезон завершився премʼєрою вистави «Наречена 
світанкової зорі» за п’єсою Алехандро Касони.  

 
67. Шот, М. Наречена світанкової зорі [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 17 лип. — С. 4 : фотогр.   
Виставою «Наречена світанкової зорі» за п’єсою Алехандро Касони завершився 
театральний сезон у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 

 
68. Волянюк, Н. Останньою покажуть «Кривеньку качечку» [Текст] / 

Н. Волянюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 24 лип. — С. 8. — 
(Закриття сезону).  
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки театральний сезон 
завершиться виставою «Кривенька качечка».  

 
69. Семеняк, В. Такої презентації Тернопіль ще не бачив [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 2 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина). 
У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбулася 
театралізована благодійна презентація казки-фентезі «Мімі і Сісі: дзеркальне 
відображення» Христини Христенко. 

 
Аматорські театри 

 
70. Маньовська, В. Театр «Сузір’я» — народний [Текст] / 

В. Маньовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 17 лип. — С. 5 : 
фот. — (Визнання).  
Тернопільському аматорському драматичному театру-студії «Сузір’я» присвоєно 
звання «народний».  
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Філармонія, концерти 
 

Тернопільська обласна філармонія 
 
71. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень 2015 р. — 

серпень 2015 р.] / підгот.: Л. Костишин [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 150—159 : фот. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [у Тернопільській 
обласній філармонії відбувся творчий звіт колективів обласної 
експериментальної комплексної школи мистецтв ім. Ігоря Ґерети]. — 
С. 150.  

 
72. Дмитрук, Г. Одному — майстер-класи, іншому — сольний концерт 

[Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя плюс. — 2015. — 17 лип. — С. 5 : 
фот. — (Знай наших!).  
Солісти Тернопільської обласної філармонії — баритон Володимир Шагай та піаніст 
Олег Кирилюк — увзяли участь у міжнародному фестивалі оперного мистецтва та 
класичної музики «Опера в мініатюрі», який відбувся в м. Кам’янці-Подільському 
Хмельницької області.  

 
73. Дутка, Ю. Топ-5 подій серпня, які варто відвідати [Текст] : 

Фестивальне літо завершується, але й у серпні знайдеться чимало 
цікавого, драйвового та для душі / Ю. Дутка // RIA плюс. — 2015. — 
12 серп. — С. 16 : фот. кольор. — (Культура). 
У Тернопільській обласній філармонії відбудеться концерт симфонічного оркестру 
«Королі італійської опери». 

 
74. Золотнюк, А.  Бурхливая хвиля пісень [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 4 верес. — С. 8 : фот. — (Імпреза).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся літературно-музичний вечір, 
присвячений Іванові Франку.  

 

75. Презентація книги «Малолітні політв’язні Тернопільщини» [Текст] // 
Свобода. — 2015. — 2 жовт. — С. 2. — (Анонс).  
У Тернопільській обласній філармонії відбудеться презентація книжки «Малолітні 
політв’язні Тернопільщини».  

 

76. Презентація роману Сергія Лойка «Аеропорт» [Текст] // Свобода. — 
2015. — 11 верес. — С. [1] : фот. — (Анонс).  
У Тернопільській обласній філармонії відбудеться презентація книжки Сергія Лойка 
«Аеропорт». 
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77. Садовська, Г. Прекрасна музика. І своя! [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 1 лип. — С. 7 : фотогр. кольор. — 
(Український вечір). 
У Тернопільській обласній філармонії 75-й ювілейний концертний сезон завершився 
українським вечором.  

 
78. Садовська, Г. Зустріч, обдарувала емоціями [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 18 верес. — С. 5 : фот. — (Відкриття 
сезону).  
У Тернопільській обласній філармонії розпочався 76-й концертний сезон.  

 
79. Собуцька, В. Концертний сезон в обласній філармонії обіцяє сюрп-

ризи [Текст] / В. Собуцька // Наш день. — 2015. — 9—15 верес. — С. 7 
: фот. — (Події).  

 
80. Шот, М. Хорова дивовижа «Ореї» [Текст] / М. Шот // Свобода. — 

2015. — 10 лип. — С. 4. — (Гастролі).  
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт академічної хорової капели 
«Орея» з м. Житомира.   

 
Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 

 
81. Дутка, Ю. Топ–5 культурних подій жовтня [Текст] / Ю. Дутка // 

RIA плюс. — 2015. — 30 верес. — С. 12 : фот. кольор. — (Моє місто).  
З нагоди Міжнародного Дня музики в Тернопільській обласній філармонії відбудеться 
концерт симфонічного оркестру, у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса виступлять гурт 
«Тріода», співачка Світлана Весна та Джамала. 

 
Інші концерти 

 
82. Бурма, В. О Соломіє, соло солов’я! [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 25 верес. — С. [1]. — (Урочини пам’яті).  
У м. Тернополі, на бульварі Т. Шевченка, біля пам’ятника С. Крушельницькій учні та 
викладачі музичного училища її імені відзначили 143-річчя від дня народження 
оперної співачки. 

 
83. Семеняк, В. Тернопілля віддає шану славетній землячці [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 25 верес. — С. 4 : фот. — 
(Неопалима купина: Літературно-мистецька сторінка).  
Біля памʼятника відомій оперній співачці Соломії Крушельницькій у м. Тернополі 
відбулася концертна імпреза, приурочена до 143-й річниці від дня її народження. 
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84. Шкіра, В. Небезпечна подорож до краю Андруховича [Текст] / 
В. Шкіра // Вільне життя плюс. — 2015. — 18 верес. — С. 6. — 
(Літмандрівка).  
У артбарі «Коза» відбувся концерт за участю сучасного українського письменника 
Юрія Андруховича. 

 
Клубні заклади 

 
Український дім «Перемога» 

 
85. Маньовська, В.  Те, що відтягне від помп’ютерів [Текст] / 

В. Маньовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 4 верес. — С. 8 : 
фот. — (Дитяче мистецтво).   
В Українському домі «Перемога» діє виставка робіт випускників Тернопільської 
художньої школи ім. М. Бойчука.  

 
86. Пшоняк, І. Незвичайна фотовиставка завітала у наше місто [Текст] / 

І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2015. — 8 лип. — С. 8 : фот. 
кольор. — (Тернопіль і тернополяни). 
В Українському домі «Перемога» відбулося урочисте відкриття виставки світлин 
підопічних Хмельницького обласного благодійного фонду «Карітас» «Миттєвості 
нашого життя».  

 
87. Семеняк, В. Юні бойчукісти потішили полотнами тернополян 

[Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 4 верес. — С. 4 : іл. — 
(Неопалима купина).   
В Українському домі «Перемога» діє виставка дипломних творчих робіт випускників 
Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука.  

 
Інші клубні заклади 

 
88. Золотнюк, А. Її ремесло [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 24 лип. — С. 8 : фот. — (Виставки).   
У Тернопільській галереї «Бункермуз» діє виставка «Моє ремесло» художниці зі 
Львова Олесі Казнюх.  

 
89. Ясніцька, Л. Арт-«хаос»: література [Текст] / Л. Ясніцька // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 3 лип. — С. 3. — (Інтерпретації, контексти).  
Молоді тернопільські поети, представники літературної студії «Сім герц» розповіли, 
яким повинен бути літературний артхаус — стиль сучасної інтелектуальної 
літератури. 

 



 16 

Кіно 
 

Фільм «Брати. Остання сповідь» 
 

90. Вандзеляк, Г. «Брати. Остання сповідь» [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2015. — 18 верес. — С. 3. — (Фільм року).  
Допремʼєрний показ кінофільму «Брати. Остання сповідь» за участю тернопільських 
акторів Олега Мосійчука та Вероніки Шостак відбудеться в тернопільському 
кінотеатрі «Сінема Сіті», що в ТРЦ «Подоляни». 

 
91. Колеснік, Т. Кінофільм «Брати. Остання сповідь» вразив тернополян 

до прем’єри [Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 2015. — 
23 верес. — С. [15] : фот. кольор.  
У м. Тернополі відбувся допрем’єрний показ кінофільму «Брати. Остання сповідь», 
у якому одного братів зіграв Олег Мосійчук — головний режисер Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

 
92. Мосійчук, О. «Брати. Остання сповідь»: одна на двох мати, іграшка 

і жінка [Текст] : [ інтерв’ю з виконавцями головних ролей у фільмі 
«Брати. Остання сповідь» актором і режисером Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Олегом Мосійчуком та акторкою Веронікою 
Шостак] / [спілкувалася] О. Смільська // Нова Тернопільська 
газета. — 2015. — 23 — 29 верес. — С. 6 : фот. — (People).  

 
93. Мосійчук, О. Тернопіль в очікуванні «Братів» [Текст] : [ інтерв’ю 

з головним режисером Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, народним 
артистом України О. Мосійчуком] / [спілкувалася] В. Семеняк // 
Свобода. — 2015. — 23 верес. — С. 12 : фот. кольор. — (Прем’єра).  

 
94. Олійник, Д. Як знімали «Брати», у Тернополі розповіли актори 

[Текст] / Д. Олійник // RIA плюс. — 2015. — 23 верес. — С. 5. — 
(Головне).  
Про те, як відбувалися зйомки фільму «Брати. Остання сповідь» розповідає 
виконавець однієї з головних ролей Олег Мосійчук — народний артист України, 
головний режисер Тернопільського академічного обласного українського драма-
тичного театру ім. Т. Г. Шевченка.   

 
95. Томчишин, Ю. Фільм-сповідь для справжніх кіногурманів презен-

тували у Тернополі [Текст] : Одну з головних ролей у стрічці зіграв 
режисер тернопільського драмтеатру Олег Мосійчук / Ю. Томчишин 
// Наш день. — 2015. — 23 — 29 верес. — С. 7 : фот. — (Культура). 
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96. Шот, М. Вічний біль «Братів» [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 25 верес. — С. [1] : фот. — (Всеукраїнська прем’єра).  
Одну з головних ролей в українській стрічці «Брати. Остання сповідь» зіграв 
головний режисер Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Олег Мосійчук. 

 
Навчальні заклади 

 
97. Бурма, В. На крилах творчості [Образотворчий матеріал] / В. Бурма // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 31 лип. — С. 6. — (Тернопільський 
альманах).  
Відбувся концерт вихованців Тернопільської обласної експериментальної 
комплексної школи мистецтв ім. І. П. Ґерети.  

 
Виставки, пленери 

 
Всеукраїнський міжконфесійний живописний пленер 

у с. Зарваниці Теребовлянського району 
 
98. Аверкієв, В. Художники у Зарваниці творили задля добра та миру 

[Текст] : Виручені кошти від продажу картин віддадуть бійцям із 
зони АТО / В. Аверкієв// Номер один. — 2015. — 22 лип. — С. [15] : 
фот. кольор.  
У рамках Всеукраїнської прощі в с. Зарваниці відбувся живописний пленер.   

 
99. Вандзеляк, Г. Всеукраїнську та молодіжну прощі доповнить творчий 

пленер [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2015. — 10 лип. — 
С. [1]. — (Усі до Зарваниці).  
У с. Зарваниці стартував І Всеукраїнський живописний пленер «Тобі, Богродице! 
Зарваниця — 2015». 

 
100. Зимненко, А. Творять у благодатній місцині [Текст] / А. Зимненко // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 10 лип. — С. 5. — (Коротко).  
У с. Зарваниці розпочався І Всеукраїнський живописний пленер «Тобі, Богородице! 
Зарваниця — 2015».  

 
101. Наконечна, Л. У небі над храмом побачили гарне знамення [Текст] / 

Л. Наконечна // Голос України. — 2015. —21 лип. — С. 6 : фотогр. — 
(Новини).  
У с. Зарваниці відбувся І Всеукраїнський живописний пленер «Тобі, Богородице! 
Зарваниця — 2015». 
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102. Олійник, Д. Аби допомогти бійцям, малювали Зарваницю [Текст] / 

Д. Олійник // RIA плюс. — 2015. — 29 лип. — С. 10 : фот. — (LIFE).  
Понад 140 робіт створили учасники пленеру «Тобі, Богородице!», який відбувся під 
час Всеукраїнської прощі в с. Зарваниці.  

 
103. Смільська, О. Художники намалювали 160 картин про Зарваницю 

[Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 22—
28 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У с. Зарваниці відбувся І Всеукраїнський живописний пленер «Тобі, Богородице! 
Зарваниця — 2015».  

 
104. Шот, М. Запричастилися Зарваницею [Текст] / М. Шот // Вільне 

життя плюс. — 2015. —24 лип. — С. [1] : фотогр. — (Мистецька 
акція).  
У с. Зарваниці відбувся І Всеукраїнський живописний пленер «Тобі, Богородице! 
Зарваниця — 2015».  

 
105. Шот, М. Запричастилися митці Зарваницею [Текст] : На Терно-

пільщині відбувся Всеукраїнський живописний пленер, присвячений 
775-річчю явлення тут Матері Божої / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 
2015. —21 лип. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль).  
У с. Зарваниці проходить І Всеукраїнський живописний пленер «Тобі, Богородице! 
Зарваниця — 2015».  

 
Інші виставки, пленери 

 
106. Маньовська, В. Терапія кольором терапія мистецтвом [Текст] / 

В. Маньовська // Вільне життя плюс. — 2015. — 15 лип. — С. 7 : фот. 
кольор. — (Виставки).  
У Збаразькому замку Національного заповідника «Замки Тернопілля» діє виставка 
робіт збаражчанки Ярослави Зелінської.  

 
Фестивалі, конкурси, масові заходи 

 
Всеукраїнський фестиваль «Фольк-фест» 

 
107. Семеняк, В. «Фольк-фест у Тернополі» об’єднав Україну [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 26 серп. — С. 12 : фот. кольор. — 
(Мистецький вернісаж). 

 



 19 

108. Шот, М. Фольк-фест у Тернополі зібрав усю країну [Текст] : Його 
учасниками стали близько 1000 аматорів сцени з 22 областей / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. — 2 верес. — С. 20 : фот. — (Вісті 
звідусіль).  

 
Всеукраїнський фестиваль  

лемківської культури «Дзвони Лемківщини» 
 

109. Бобрівець, М. Поминальна мелодія «Дзвонів Лемківщини» [Текст] / 
М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2015. — 5 серп. — С. 5 : фот. 
кольор. — (Враження).  
В урочищі Бичова поблизу м. Монастириська відбувся XVI Всеукраїнський фестиваль 
лемківської культури «Дзвони Лемківщини».  

 
110. Венгринович, О. 1 серпня відбудеться XVI Всеукраїнський фестиваль 

«Дзвони Лемківщини» [Текст] : інтерв’ю з головою Всеукраїнського 
товариства «Лемківщина» О. Венгриновичем / [спілкувалася] 
М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 22—
28 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura).  

 
111. Венгринович, О. Олександр Венгринович: «Дзвони Лемківщини» — 

відлуння прабатьківських земель [Текст] : інтерв’ю з головою 
Всеукраїнського товариства «Лемківщина» О. Венгриновичем / 
[спілкувалася] Г. Вандзеляк// Свобода. — 2015. — 22 лип. — С. 12 : 
фот. кольор. — (На завершення номера). 

 
112. Захарків, О. «Дзвони Лемківщини» відлунали вшістнадцяте [Текст] / 

О. Захарків // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 5—11 серп. — 
С. [3] : фот. кольор. 
В урочищі Бичова, що на Монастирищині, відбувся етнофестиваль «Дзвони 
Лемківщини».  

 
113. Колесник, Т. «Дзвони Лемківщини» — це наша душа [Текст] / 

Т. Колесник // Номер один. — 2015. — 5 серп. — С. [15] : фот. кольор. 
В урочищі Бичова, що поблизу м. Монастириська відбувся XVI фестиваль лемківської 
культури «Дзвони Лемківщини».  

 
114. Красновська, О. Лемки гуляють [Текст] / О. Красновська // 

Експрес. — 2015. — 30 лип. — 6 серп. — С. 14. — (Тернопільські 
новини).  
В урочищі Бичова, що на Монастирищині, відбудеться фестиваль «Дзвони 
Лемківщини».  
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115. Наконечна, Л. «Цне мі ся за Тобом, мій Лемківський краю…» 
[Текст] / Л. Наконечна ; фотогр. авт. // Голос України. — 2015. — 
4 серп. — С. 5 : фот. — (Новини). 
В урочищі Бичова поблизу м. Монастириська відбувся XVI фестиваль лемківської 
культури «Дзвони Лемківщини».  

 
116. Нардеп Микола Люшняк: Лемки мусять навчити переселенців, як 

пережити війну на Сході [Текст] // Номер один. — 2015. — 5 серп. — 
С. 4 : фот. — (Новини). 
На Монастирищині відбувся XVI фестиваль лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини».  

 
117. Семеняк, В. «Лемківські Дзвони» не дають заснути історичній 

пам’яті [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 5 серп. — С. 12 : 
фот. кольор. — (На завершення номера).  
У м. Монастириськах відбувся Всеукраїнський фестиваль лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини».  

 
118. Томчишин, Ю. На Монастирищині запалала Ватра миру [Текст] : 

Лемки з усього світу з’ їхалися на фестиваль «Дзвони Лемківщини» / 
Ю. Томчишин // Наш день. — 2015. — 5—11 серп. — С. 8 : фот. 
кольор. — (Коріння роду).  

 
119. Чайківська, Я. На «Дзвонах Лемківщини» пом’янули жертв 

депортації та загиблих новітніх Героїв України [Текст] / 
Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2015. — 5 серп. — С. [1], 8 : 
фот. кольор. — (Події).  
XVI фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини»  присвятили 70-й річниці 
депортації українців Польщі.  

 
120. Шот, М. «Же би дух лемківський не ослаб» [Текст] / М. Шот // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 16 верес. — С. 9 : фот. кольор. — 
(Ентузіасти).  
Про Михайла Тиханицького — старосту фестивалю «Дзвони Лемківщини» та 
директора туристично-музейного комплексу «Лемківське село».   

 
121. Шот, М. «Ту ми ся тішиме і плачиме» [Текст] : На Тернопіллі 

відзначили 70-річчя примусового переселення лемків з їхніх 
споконвічних земель / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. — 
5 серп. — С. 3 : фот. — (Новини та коментарі). 
В урочищі Бичова поблизу м. Монастириська відбувся XVI фестиваль лемківської 
культури «Дзвони Лемківщини».  
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Фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка» 
 
122. Аверкієв, В. Борщів одягнувся у вишиванки, щоб скуштувати борщу 

[Текст] / В. Аверкієв //Номер один. — 2015. — 9 верес. — С. [15] : фот. 
кольор.  
У м. Борщеві відбулося традиційне свято вишиванок і борщу.  

 
123. Бачинський, Я. Сорочка з узором ріллі [Текст] / Я. Бачинський // 

Свобода. — 2015. — 9 верес. — С. 12 : фот. кольор. — 
(У Борщівському краї цвітуть вишиванки).  
У м. Борщів Тернопільської області відбувся фольклорно-мистецький фестиваль 
«У Борщівському краї цвітуть вишиванки».  

 

124. Михлик, З. Вишивана пам’ять роду [Текст] / З. Михлик // Сільські 
вісті. — 2015. — 8 верес. — С. 3 : фот. — (Незабутнє). 
У м. Борщів відбувся фольклорно-мистецький фестиваль «У Борщівському краї 
цвітуть вишиванки».  

 
125. Смільська, О. У Борщові за один день зварили 600 літрів борщу 

і показали унікальні чорні вишиванки [Текст] / О. Смільська // Нова 
Тернопільська газета. — 2015. — 9—15 верес. — С. 10 : фот. 
кольор. — (Середечко).  
У м. Борщів, Тернопільської області відбувся унікальний фольклорно-мистецький 
фестиваль «Борщівська вишиванка».  

 
126. Томчишин, Ю. Фестиваль у Борщові: унікальні вишиванки, сотні 

літрів борщу та сила єднання [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 
2015. — 9—15 верес. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура).  
У м. Борщів відбувся фольклорно-мистецький фестиваль «У Борщівському краї 
цвітуть вишиванки».  

 
127. Шот, М. Колір чорний, обереговий [Текст] : На Тернопіллі відбувся 

фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка» / 
М. Шот // Урядовий курʼєр. — 2015. — 12 верес. — С. 16 : фот. 
кольор. — (Вісті звідусіль).  

 
Літературно-мистецький фестиваль «Батьківські обереги» 

 
128. Бандурка, І. Фестиваль у пам’ять героїв [Текст] / І. Бандурка // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 24 лип. — С. 4 : фот. — («Чорна 
вишиванка — 2015»).  
На хуторі Кулеби, що на  Бережанщині, відбувся фестиваль патріотичної пісні «Чорна 
вишиванка — 2015». 
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129. «Батьківські обереги» — у пам’ять про Івана Демчишина [Текст] // 
Нова Тернопільська газета. — 2015. — 2—8 верес. — С. 7 : фот.  
У с. Старий Нижбірок Гусятинського району відбувся літературно-мистецький 
фестиваль «Батьківські обереги», присвячений ушануванню пам’яті письменника 
Івана Демчишина.  

 
130. Бандурка, І. «У моє село моя доля зайшла» [Текст / І. Бандурка // Вісник 

Надзбруччя. — 2015. — 4 верес. — С. 4 : фот. кольор. — (Фестиваль). 
У с. Старий Нижбірок Гусятинського району відбувся літературно-мистецький 
фестиваль «Батьківські обереги», присвячений ушануванню пам’яті письменника 
Івана Демчишина.  

 
131. Два крила Івана Демчишина [Текст] // Номер один. — 2015. — 

2 верес. — С. [2] : фот. кольор.  
У с. Старий Нижбірок Гусятинського району відбувся літературно-мистецький фести-
валь «Батьківські обереги — 2015», присвячений світлій пам’яті письменника Івана 
Демчишина.  

 
132. Шибистий, О. Два крила Івана Демчишина: сини письменника 

традиційно організували фестиваль «Батьківські обереги» [Текст] / 
О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2015. — 4 верес. — С. 12 : фот. 
кольор. — (Події). 

 
Інші заходи, фестивалі та конкурси 

 
133. Бандурка, І. Мистецький «Яблуневий Спас» [Текст] / І. Бандурка // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 14 серп. — С. 2 : фот. — (Відгомін 
свята). 
У с. Яблунові Гусятинського району відбувся Перший міжнародний пісенно-
поетичний фестиваль «Яблуневий Спас». 

  
134. Бідзіля, Т. «Дзвони Лисоні» на стрілецькій Голгофі [Текст] / 

Т. Бідзіля // Свобода. — 2015. — 11 верес. — С. 4 : фот. — (На 
завершення номера).  
На горі Лисоні, що поблизу м. Бережани відбувся регіональний фестиваль стрілецької 
пісні «Дзвони Лисоні».  

 
135. Вандзеляк, Г. Било талантами джерело [Текст] / Г. Вандзеляк // Сво-

бода. — 2015. — 10 лип. — С. 2 : фот. кольор. — (Тралі-валі 
фестивалі). 
ХІІІ регіональний фестиваль авторської пісні, поезії, сімейно-родинних колективів, 
народних майстрів і умільців образотворчого та декоративно-ужиткового  мистецтва 
«Джерело» відбувся в Ланівцях.  
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*** 
136. За перемогу у конкурсі — власна збірка [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2015. — 22—28 лип. — С. 6. — (Kultura).  
Триває третій поетичний конкурс «Dictum» від тернопільського видавництва «Крок».  

 
137. Колеснік, Т. Фестиваль «Файне місто» — територія свободи, музики 

і драйву [Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 2015. — 8 лип. — 
С. [15] : фот. кольор.   

 
138. Кошіль, І. Фестиваль у Збаразькому замку: «Від Середньовіччя до 

сучасності» [Текст] / І. Кошіль // Нова Тернопільська газета. — 
2015. — 2—8 верес. — С. 7 : фот.  

 
139. Романенко, Л. Фестивалимо по-тернопільськи [Текст] : Від «Файного 

міста»… до «Галицької дефіляди» / Л. Романенко // Нова 
Тернопільська газета. — 2015. — 8—14 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
У Тернополі відбувся фестиваль «Файне місто». 

 
140. Савчук, Г. «Файному місту» літаки не заважали… [Текст] / 

Г. Савчук // Вільне життя плюс. — 2015. — 17 лип. — С. 4. — (Тралі-
валі фестивалі). 
У Тернополі відбувся фестиваль «Файне місто».  

 
141. Савчук, Г. «Чорна вишиванка» [Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 

2015. — 24 лип. — С. 4 : фот. — (Фестиваль).  
На хуторі Кулеби, що на Бережанщині, відбувся фестиваль, присвячений ушануванню 
пам’яті борців за волю України.  

 
142. Семеняк, В. Етно-фестиваль поєднав «Жартівників» із «Пшеничним 

перевеслом» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 28 серп. — 
С. 4 : фот. — (Україна єдина).  
В обласному центрі відбувся Всеукраїнський фестиваль «Етно-фест у Тернополі».  

 
143. Слобусь, О. Від середньовіччя — до сучасності [Текст] / О. Слобусь // 

Наш день. — 2015. — 9 — 15 верес. — С. 7 : фот. — (Події).  
У старовинному Збаразькому замку відбувся історико-фольклорний мистецький 
фестиваль.  

 
144. Що таке дефіляда? Це — неповторне свято в Тернополі! [Текст] // 

Свобода. — 2015. — 22 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (Мандруймо 
Тернопіллям).  
У Тернополі відбувся фестиваль «Галицька дефіляда». 
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Переможці та лауреати міжнародних, всеукраїнських конкурсів 

 
145. Волинська, О. Об’єднані словом [Текст] / О. Волинська // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 11 верес. — С. 6. — (Знай наших!).  
У XVI загальнонаціональному конкурсі «Українська мова — мова єднання», який 
відбувся в м. Одесі, Тернопільщину гідно представили наші земляки, здобувши 
призові місця.  

 
146. Волинська, О. Перемогли за … любов до рідної землі [Текст] / 

О. Волинська // Свобода. — 2015. — 9 верес. — С. 12. — (Знай 
наших!).  
На XVI загальнонаціональному конкурсі «Українська мова — мова єднання», що 
відбувся в м. Одесі, уродженці Тернопільщин здобувши призові місця в багатьох 
номінаціях.  

 
147. Кушнір, І. Підкорили Словенію [Текст] / І. Кушнір // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 16 верес. — С. 5 : фот. — (Фестивалі). 
Тернополяни взяли участь у ІІІ Міжнародному фестивалі українсько-словенської 
дружби «Берегиня». 

 
148. Семеняк, В. Фільми Марії Тройчак закодовані на перемогу [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 11 верес. — С. 4 : фот. — (За рідне 
слово й культуру).  
У м. Одесі відбувся XVI загальнонаціональний конкурс «Українська мова — мова 
єднання», у якому музичний фільм тернопільської поетеси Марії Тройчак «Щастя 
жити в ріднім краї» здобув перемогу в номінації «Кінематограф».  

 
149. Томчишин, Ю. Фільм тернополян став кращим в Одесі [Текст] / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2015. — 9 — 15 верес. — С. 6 : фот. 
Патріотична стрічка «Щастя жити в ріднім краї» здобула перше місце в номінації 
«Кінематограф» загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», 
який відбувся в Одесі. 

 

150. Шпак, Є. Любов до пісні обʼєднує серця [Текст] / Є. Шпак // Вільне 
життя плюс. — 2015. — 10 лип. — С. 8 : фот. — (Творчі зустрічі). 
Житель села Скали-Подільської Борщівського району Богдан Збризький здобув перше 
місце у конкурсі сучасної релігійної пісні «Пісня серця — 2015», який відбувся 
в м. Львові.  
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Аматорські, мистецькі  
колективи й творчі об’єднання Тернопільщини 

 
Гурт «Тріода» 

 
151. Гурт «Тріода»: «У США до нас підходили щоб… доторкнутися» 

[Текст] : [ інтерв’ю з учасниками тернопільського гурту «Тріода»] / 
[провела] Х. Ганущак // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 8—
14 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura).  

 
152. Деркач, З. «Тріода» змінила склад [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 

2015. —  26 серп. — С. 12 : фот. кольор.  
 
153. Оновлена «Тріода» заспівала з Ніною Матвієнко [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2015. — 26 серп. — 1 верес. — С. 7 : фот.  
 

Інші аматорські, мистецькі колективи й творчі об’єднання 
 
154. Бобрівець, М. Музична таблетка від «PRIMAVERA» [ Текст] / 

М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2015. — 31 лип. — С. 8 : фот. — 
(Знайомство).  
Про молодіжний музичний гурт із м. Тернополя «Primavera». 

 
155. Кушнірук, З. «Візерунок» щасливої долі [Текст] / З. Кушнірук // Наш 

день. — 2015. — 1—7 лип. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура).   
Виповнилося 15 років від дня заснування зразкового аматорського танцювального 
колективу «Візерунок» із с. Великих Вікнин Збаразького району. 

 
156. Садовська, Г. Ще один сезон симфонічного [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 17 лип. — С. 5 : фот. — (У світі 
музики).   
Про симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії.  

 
Культурно-освітні товариства. Творчі спілки 

 
157. Дембіцький, Д. У «Світу культури» нове керівництво [Текст] / 

Д. Дембіцький // Свобода. — 2015. — 18 верес. — С. 4. — (Неопалима 
купина).  
На дочасних звітно-виборних зборах Тернопільської обласної організації творчої 
інтелігенції «Світ культури» обрано нового очільника — Віктора Уніята.  
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158. Шибистий, О. У «Світу культури» нове керівництво [Текст] / 
О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2015. — 23 верес. — С. 8 : фот. 
кольор. — (Особистості).  
На дочасних звітно-виборних зборах Тернопільської обласної організації Української 
асоціації творчої інтелігенції «Світ культури» обрали нового голову; ним став Віктор 
Уніят.  

 
Тернопільська обласна організація  

Національної спілки письменників України 
 
159. Демчишин, В. Спільними потугами пропагуватимемо гордість спілки 

[Текст] В. Демчишин // Тернопіль вечірній. — 2015. — 5 серп. — С. 8 : 
фот. кольор. — (Події).  
На засіданні обласного літературного об’єднання, що діє при Тернопільському 
осередку НСПУ, очільник спілки Олександр Смик представив програму дій 
письменницької організації на найближчий час.  

 
160. Лівінський, О. Новим очільником тернопільського письменства став 

Олександр Смик [Текст] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 
2015. — 8 лип. — С. [1], 5 : фот. — (особистості). 

 
161. Новий голова Тернопільського ОО НСПУ [Текст] // Літературна 

Україна. — 2015. — 16 лип. — С. 3.   
На звітно-виборних зборах Тернопільської обласної організації обрали нового 
очільника осередку — Олександра Смика.  

 
162. Семеняк, В. Ключі від спілки письменників отримав Олександр 

Смик [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 10 лип. — С. 4 : фот.  
 
163. Смик, О. «Ми повинні писати нашу історію» [Текст] : [ інтерв’ю 

з відомим бардом, заступником міського голови, очільником 
Тернопільської обласної організації Національної спілки 
письменників України Олександром Смиком] / [спілкувалася] 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 24 лип. — С. 6 : фот. — 
(Актуальне інтерв’ю).  

 
164. Чергова вершина Олександра Смика [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2015. — 8—14 лип. — С.  6 : фот. — (Kultura).  
Головою обласної організації Національної спілки письменників України обрали 
Олександра Смика.  
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Персоналії працівників культури, митців, народних умільців, 
виконавців та письменників Тернопільщини 

 
165. Аверкієв, В. 7-річна теребовлянка захоплення перетворила на 

благодійність для воїнів АТО [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 
2015. — 9 верес. — С. 9 : фот. — (АТО).  
Каміла Максимчук, учениця 2-го класу Теребовлянського навчально-виховного 
комплексу кошти, виручені із продажу власних  робіт із глини, аплікації та бісеру 
тощо, передає бійцям, які перебувають у зоні АТО.  

 
166. Баран, Є. «Душа, як сонях» [Текст] : Пам’яті Євгена Безкоровайного 

[24. 03. 1947 — 19. 05. 2015] / Є. Баран // Українська літературна 
газета. — 2015. — 19 черв. — С. 20 : фот. — (Постскриптум).  
Спогади голови Івано-Франківської обласної організації Національної спілки 
письменників України Євгена Барана про Євгена Безкоровайного — поета, голову 
Тернопільської обласної організації НСПУ.  

 
167. Бобрівець, М. Щастя — своїми руками [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 12 серп. — С. 5 : фот. кольор. — 
(Знайомство).  
Про тернополянку Надію Дежину, яка створює вироби зі «штучного» топарію — 
маленькі декоративні деревця з підручних матеріалів.  

 
168. Бурма, В. Учасники народного художнього ансамблю народної 

музики Тернопільського вищого професійного училища технологій 
та дизайну [Образотворчий матеріал] : [фотографії] / В. Бурма // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 10 лип. — С. 4. — (Чарівний світ 
мелодій).  

 
169. Вандзеляк, Г. Повернення Галини Гордасевич у рідний Кременець 

[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2015. — 11 верес. — С. 4 : фот. — 
(Наші незабутні).  
Пам’ятну дошку на честь відомої української письменниці та патріотки Галини 
Гордасевич встановили в Кременецькій загальноосвітній школі № 1.  

 
170. Вихристюк, Н. І поети мобілізуються [Текст] / Н. Вихристюк // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 3 лип. — С. [1]. — Варте уваги.  
Тернопільські поети Зоряна Биндас, Юрій Матевощук, Юлія Іванчук, Богдан 
Боденчук та Микола Шпаковський провели благодійний літературний вечір на складі 
Логістичного центру допомоги бійцям АТО.  
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171. Вольська, С. Живописна експресія творів Михайла Кузіва [Текст] / 
С. Вольська // Літературний Тернопіль. — 2015. — Чис. 3. — С. 84—
86 : фот. — (Художник номера). 

 
172. Гребеньовський, В. Бучацький арт-двір, якому нема аналогів 

в Україні [Текст] : [інтерв’ю з керівником Бучацького артдвору 
В. Гребеньовським] / [спілкувалася] М.О. Чорній // Свобода. — 
2015. —7 серп. — С 4 : фот. — (Неопалима купина : Літературно-
мистецька сторінка).  
Інтерв’ю з керівником Бучацького арт-двору Віктором Гребеньовським. 

 
173. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [травень 2015 р.— 

серпень 2015 р.] / підгот.: Л. Костишин [та ін.] // Літературний 
Тернопіль. — 2015. — Чис. 4. — С. 150—159 : фотогр. — (Тернопілля 
у дзеркалі часу: події, факти, імена). — Зі змісту: [громадськість 
м. Тернополя вшанувала пам’ять Ігоря Ґерети, зібравшись біля 
меморіальної дошки на приміщенні Інституту національного 
відродження України, який нині носить його ім’я]. — С. 151—152. 

 
174. Деркач, З. Його картини приснилися священику [Текст]/ З. Деркач // 

Свобода. — 2015. — 12 серп. — С. 10 : фот. кольор. — (Цікаві 
знайомства). 
Про талановитого тернопільського майстра Михайла Драбика, який виготовляє ікони 
на дереві технікою декупаж.   

 
175. Золотнюк, А. Звуки та кольори степу [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 10 лип. — С. 6 : фот. — (Розмова з майстром).  
Про тернопільського художника Миколу Дмітруха.  

 
176. Золотнюк, А. Костюмований світ Олени Різник [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 14 серп. — С. 8 : фот. — 
(Знайомство).  
Про уродженку м. Бережан Олену Різник — колекціонера автентичних та екзотичних 
костюмів, керівника поетично-фольклорного театру «Взори». 

 
177. Костишин, Л. «Західна Україна — колиска талантів» [Текст] : 

стверджує поетеса і бард Богдана Дурда на основі власного 
дослідження / Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2015. — 1 лип. — 
С. 7. — (Цікаво).  
Тернопілянка Богдана Дурда дослідила, що більшість зірок української естради — 
уродженці Західної України. 
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178. Кузишин, І. Зробив тернопільську катедру із сірників — і встановив 
національний рекорд! [Текст] / І. Кузишин // Нова Тернопільська 
газета. — 2015. — 15 — 25 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Про талановитого майстра народних художніх промислів об’ємного моделювання 
з сірників Мар’яна Вархоліка із с. Великих Гаїв Тернопільського району.  

 
179. Кузишин, І. Пошановані мистецтвом [Текст] / І. Кузишин // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 11 верес. — С. 8. — (Наші славні земляки).  
Про талановитих людей Тернопільщини — заслужених майстрів народної творчості 
України Марію Вареницю, Ірину Герман, Антона Гриба, Богдана Гриненка, Василя 
Казновецького, Олега та Ярослава Ликтеї, Світлану Новосад та Володимира Шерстія.  

 
180. Литвинюк, Т.-М. У Спілці письменників відбувся творчий вечір 

Сергія Лазо [Текст] / Т.-М. Литвинюк // Українська літературна 
газета. — 2015. — 3 лип. — С. 15. — (Життя Спілки).  

 
181. Лісницька, К. Шикуймось у чергу за автографом! [Текст] : [ інтерв’ю 

з юною письменницею, ученицею 11 класу Конюхівської 
загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів Козівського району 
К. Лісницькою] / [спілкувалася] Л. Костишин // Вільне життя 
плюс. — 2015. — 31 лип. — С. 6 : фот. — (Самородок із глибинки). 

 
182. Лучанко, А. Андрій Лучанко: «Моя пісня буде у новому альбомі 

«Океану Ельзи» [Текст] : [ інтерв’ю з тернополянином, учасником 
шоу «Голос країни»] / [провела] Тетяна Колеснік // Номер один. — 
2015. — 8 лип. — С. [2] : фот. кольор. 

 
183. Маланюк, А. «Маю лише одну мрію — залишитися в пам’яті 

нащадків піснями» [Текст] : Спогад про Маестро / А. Маланюк // 
Нова Тернопільська газета. — 2015. — 29 лип. — 4 серп. — С. 6 : 
фот. — (Kultura).  
Спогади про режисера й композитора народного артиста України Анатолія 
Горчинського.  

 
184. Матевощук, Ю. Юрій Матевощук: «Книжка витримала тиск з боку 

інтернету» [Текст] : [ інтервʼю з тернопільським видавцем, 
письменником, перекладачем Ю. Матевощуком] / [спілкувалася] 
Тетяна Колеснік // Номер один. — 2015. — 9 верес. — С. 15 : фот. 
кольор.  

 
185. Маркович, М. Між реальністю й абстракцією [Текст] / 

М. Маркович // Літературний Тернопіль. — 2015. — Чис. 3. — С. 87—
89. — (Художник номера). 
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186. Мельничук, Б. «…Вся публіка… була… захвачена і одушевлена» 

[Текст] : 140 років тому на Тернопільщині творив Марко 
Кропивницький / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 
24 лип. — С. 6 : фот. — (Рядок з біографії краю).   
Уривок зі статті професора Анатолія Новикова про перебування на Тернопільщині 
видатного драматурга, актора, режисера, основоположника українського 
професійного реалістичного театру Марка Кропивницького.  

 
187. Мельничук, Б. Євген Удін малював Марічку з пісні [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 31 лип. — С. 6. — 
(Знай наших!).  
Про деякі факти з біографії заслуженого художника України Євгена Удіна.  

 
188. Мельничук, Б. Українців таки немало [Текст] / Б. Мельничук // 

Свобода. — 2015. —14 серп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Про заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Всеукраїнської літературно-
мистецької премії імені Братів та Левка Лепких Ореста Савку.   

 
189. Небесна, І. Тернополянка «відбудовує» довоєнне місто [Текст] : 

Оживити хоча б на фото вже неіснуючі будівлі, які зникли із вулиць 
Тернополя після Другої світової війни, взялася місцева художниця та 
дизайнер Світлана Фаленда] / І. Небесна // RIA плюс. — 2015. — 
12 серп. — С. 20 : фот. — (Ентузіазм). 

 
190. Олійник, Д. Власні книжки продає на зупинці [Текст] / Д. Олійник // 

RIA плюс. — 2015. — 29 лип. — С. 10 : фот. — (Хобі).  
Тернопільський письменник Олексій Попадюк заробляє на друк наступної книжки, 
продаючи тиражі попередніх творів. 

 
191. Олійник, Д. «Казали, що не стану художником» [Текст] / Д. Олійник // 

RIA плюс. — 2015. — 5 серп. — С. 17 : фот. — (Live).  
Вісімдесят п’ять років від дня народження виповнилося тернопільському художникові 
та скульптору Іванові Мулярчуку. 

 
192. Омелян, Я. Ярослав Омелян: «Писати національну історію 

в художніх мініатюрах мене спонукав легендарний Ігор Герета» 
[Текст] : [ інтерв’ю із заслуженим художником України Я. Омеляном / 
[розмовляв] Т. Богданюк // Свобода. — 2015. — 2 жовт. — С. 4 : 
фот. — (Мистецький вернісаж).  

 
193. Папуша, І. «У нього, окрім театру, іншого життя не було…» [Текст] : 

Дев’ять років без Михайла Форгеля / І. Папуша, М. Юхно-Лучка // 
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Нова Тернопільська газета. — 2015. — 30 верес. — 6 жовт. — С. [9] : 
фот.  
Спогадами про свого колегу, нині покійного, художнього керівника Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка нині 
покійного Михайла Форгеля поділилися Федір Стригун, Олександр Папуша, 
В’ячеслав Жила, Олег Мосійчук, Юрій Черненко. 

 
194. Петришин, А. Мереживо витинанки, як сито, відсіює зло [Текст] : 

Тернополянка Галина Дудар творить унікальні дива з паперу 
і тканини / А. Пертишин // Наш день. — 2015. — 15 — 21 лип. — С. 8 : 
фот. кольор. — (Захоплення). 

 
195. Садовська, Г. Щедрі таланти Богдана Анткова [Текст] / 

Г. Садовська // Літературний Тернопіль. — 2015. — Чис. 3. — 
С. 130—134 : фот. — (Театр). 

 
196. Семеняк, В. Подарунок за… сімнадцять москалів [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2015. — 15 лип. — С. 12 : фот. кольор.  
Про тернопільського художника Миколу Кафтана.   

 
197. Смільська, О. Олеся Гудима про чоловіка, картини і ангелів [Текст] / 

О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2015. — 22—28 лип. — 
С. 10. : фот., іл. кольор. 
Про тернопільську художницю, журналістку, поетесу Олесю Гудиму. 

 
198. Собуцька, В. Жінки-долі: Марта Подкович усе життя відкриває 

таємниці Соломії Крушельницької [Текст] : Тернополянка вже 
півстоліття не розлучається з постаттю великої оперної діви  / 
В. Собуцька // Наш день. — 2015. — 12 — 18 серп. — С. 7 : фот. — 
(Люди).  
Про колишнього директора Тернопільського обласного музичного училища 
ім. С. Крушельницької, опікунку музеїв Соломії Крушельницької в селах Біла та 
Білявинці, заслуженого працівника культури України Марту Подкович.  

 
199. Томчишин, Ю. Знайомтесь — афробандерівець [Текст] : 

Темношкірий студент грає на трубі й співає українських пісень, 
а заробленими грошима ділиться з армією / Ю. Томчишин // 
Експрес. — 2015. — 23—30 лип. — С. 7 : фот. кольор.  
Студент Тернопільського національного економічного університету, що приїхав із 
республіки Сьєра-Леоне, виступає на вулицях Тернополя в складі місцевого 
музичного гурту та збирає гроші для бійців АТО. 
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200. Федьків, О. Її серце наповнене любовʼю до творчості [Текст] / 
О. Федьків // Вільне життя плюс. — 2015. — 18 верес. — С. 3 : фот. — 
(Люди і час).  
Про Світлану Андрушків директора Козівського районного будинку культури, 
40 років від заснування якого виповнюється цього року.  

 
201. Хом’як, О. Місто творчих людей [Текст] / О. Хомʼяк // Вільне життя 

плюс. — 2015. — 24 лип. — С. 8. — (Ритми Тернополя).  
Про учасника гурту «AfroBANDera’s» студента з Африки Османа, та інших творчих 
людей, які виступають на вулицях м. Тернополя.  

 
202. Шалата, М. Людина і митець великого формату [Текст] / 

М. Шалата // Дзвін. — 2015. — № 8. — С. 100—104 : фот. — (Pro 
memoria).  
Про відомого співака, уродженця с. Палашівка Чортківського району — Йосипа 
Гошуляка. 

 
203. Шевчук, М. Поріднений духом [Текст] / М. Шевчук [та ін.] // 

Літературний Тернопіль. — 2015. — Чис. 3. — С. 89—90. — 
(Художник номера). 

 
204. Шот, М. Різьблене життя [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 

2015 . — 4 верес. — С. 5 : фот. — (Світ захоплень).  
Про майстра-різьбяра Михайла Завійського, із с. Гутиська Бережанського району. 

 
До 80-річчя від дня народження Казимира Сікорського 

 
205. Собуцька, В. Акорди споминів: кілька штрихів до портрета 

художника [Текст] / В. Собуцька // Наш день. — 2015. — 23 — 
29 верес. — С. 7 : фот. — (Культура).  
Про Казимира Сікорського — художника-сценографа Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.  

 

206. Чубата, Д. Вересень озивається ім’ям Сікорського [Текст] / 
Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 верес. — С. 5 : фот. — 
(Незабутні).  
Про заслуженого діяча мистецтв України, майстра скульптури, живопису та 
сценографії, лауреата премії ім. Михайла Бойчука Казимира Сікорського, якому цього 
року виповнилося б 80.  
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До 70-річчя від дня народження Любомири Бойцун 
 

207. Борисенко, О. У Тернополі відкрили пам’ятну дошку Любомирі 
Бойцун [Текст] / О. Борисенко // Вільне життя плюс. — 2015. — 
26 серп. — С. 3 : фот. кольор. 

 
208. Золотнюк, А. Для Тернополя — то є бомба [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 11 верес. — С. 6 : фот. — (На 
книжкову полицю).  
У тернопільському видавництві «Джура» вийшла з друку оновлена книжка Любомири 
Бойцун «Тернопіль у плині літ».  

 
209. Семенів, І. Про Любомиру Бойцун нагадуватиме меморіальний знак 

[Текст] / І. Семенів // Наш день. — 2015. — 26 серп. — 1 верес. — С. 5 : 
фот.  
В Тернополі відкрили меморіальну дошку краєзнавцю Л. Бойцун. 

 
210. Семенів, І. Тернополяни вшанували відомого краєзнавця Любомиру 

Бойцун пам’ятним знаком [Текст] / І. Семенів // RIA плюс. — 2015. — 
26 серп. — С. 8 : фот.  

 
211. У Тернополі вшанували Любомиру Бойцун [Текст] // Номер один. — 

2015. — 26 серп. — С. 3 : фот. — (Новини).  
На місці, де колись стояла родинна хата тернопільського краєзнавця Любомири 
Бойцун, встановили меморіальну дошку. 

 
212. Цебрій, Є.  Видадуть оновлену книгу про Тернопіль [Текст] / 

Є. Цебрій // RIA плюс. — 2015. — 2 верес. — С. 9 : фот. кольор. — 
(Персона). 
Видавництво «Джура» представило доповнене видання книжки Любомири Бойцун 
«Тернопіль у плині літ». 

 
Інше 

 
213. Ганусевич, Н. Культура єднає народи [Текст] / Н. Ганусевич // 

Свобода. — 2015. — 11 верес. — С. 3 : фот. — (Різне).  
У призамковому парку м. Збаража відбулися урочисті заходи біля реставрованого 
памʼятника Адамові Міцкевичу за участю Посла Республіки Польща в Україні Генріха 
Литвина, голови Тернопільської ОДА Степана Барни та інших представників влади.  
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214. Золотнюк, А. Пам’ятник наймолодшому воякові [Текст] / А. Золот-
нюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 4 верес. — С. 1 : фот. — 
(Пошанування). 
У гідропарку «Топільче» встановили пам’ятник уродженцеві м. Тернополя Славкові 
Лущишину — наймолодшому воїнові Першої світової війни. 

 
215. Крохмальна, Т. «Мости» з’єднали два народи [Текст] : У Збаражі 

відкрили оновлений пам’ятник Адаму Міцкевичу / Т. Крохмальна  // 
Свобода. — 2015. — 4 верес. — С. 3 : фот.  

 
216. Мистецький похід зоною АТО [Текст] // Свобода. — 2015. — 

29 лип. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  
Волонтери Тернопільської області підготували для українських воїнів у зоні АТО мистецький 
сюрприз — у свою чергову поїздку до найгарячіших районів Донбасу тернополяни 
відправилися разом із артистичним десантом — гуртом «Барви Карпат» і співачкою із 
Борщева Любов’ю Чернецькою. 

 
217. Михлик, З. Славко повернувся [Текст] / З. Михлик // Сільські 

вісті. — 2015. — 10 верес. — С. 5 : фот. — (Пам’ять). 
У м. Тернополі відкрили пам’ятник наймолодшому воякові Першої світової війни — 
семирічному Славкові Луцишину. 

 
218. У Тернополі — пам’ятний знак Небесній сотні [Текст] // Свобода.  — 

2015. — 26 серп. — С. 5 : фот. 
 
219. Шот, М. Син Першої світової повернувся додому [Текст] : До 

встановлення історичної правди долучився і кореспондент 
«Урядового кур’єра» / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2015. —  
4 верес. — С. 12 : фот. 
У Тернополі відкрили пам’ятник наймолодшому воякові Першої світової війни — 
семирічному Славкові Луцишину. 
 

Святкування Дня міста в Тернополі 
 

220. Бобрівець, М. Танці під мелодію джоломиги і шкіряні квіти у волоссі 
[Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2015. — 9 верес. — 
С. 9 : фот. кольор. — (Знайомство).  
Про майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, які взяли участь у виставці-ярмарку 
«Скарби Тернового поля», що відбулася до Дня міста в парку Національного 
відродження.  
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221. Луків, Н. У День міста Тернополю присвятили монету, марку та 
конверт [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 2015. — 4 верес. — С. 4 : 
фот. — (Неопалима купина). 

 
222. Маньовська, В.  Нові марки — у світ! [Текст] / В. Маньовська // 

Вільне життя плюс. — 2015 . — 4 верес.  
До Дня міста в Тернополі відбулося спеціальне погашення художніх листівок, марок 
і конвертів із зображенням міст області та архітектурних пам’яток.  

 
223. Маркевич, Т. У літописах відлуння твоїх кроків… [Текст] / 

Т. Маркевич // Вільне життя плюс. — 2015. — 11 верес. — С. 2. — 
(Новини з архіву). 
У державному архіві Тернопільської області діє документальна виставка «У літописах 
відлуння твоїх кроків…», присвячена Дню Тернополя.  

 
Видання. Презентації 

 
224. Бобрівець, М. Книжкова кулінарія Ірини Мацко [Текст] / 

М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 верес. — С. 6 : 
фот. — (Новинка).  
У м. Тернополі Ірина Мацко презентувала свою нову книжку.  

 
225. Волинська, О. Другий сплеск «Мистецької хвилі» [Текст] / 

О. Волинська // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 верес. — С. 6. — 
(Щойно з друку).  
Про другий випуск літературно–музичного альманаху «Мистецька хвиля», 
присвячений сучасним героям України, який підготував творчий колектив відділу 
гуманітарної освіти та виховання Тернопільського національного економічного 
університету.  
 

226. Бобрівець, М. Спогади про героїв — у 3D форматі [Текст] / 
М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2015. — 25 верес. — С. 6 : 
фот. — (Памʼять).  
В артгалереї м. Тернополя група молодих краян представила книжку у форматі 3D 
«Небесна Сотня: історія нескорених» про представників Тернопільщини, які загинули 
на Майдані в лютому 2014 року.  

 

227. Вандзеляк, Г. Презентували 3D-книгу про Героїв Небесної сотні 
[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2015. — 25 верес. — С. 4. — 
(Унікальне видання).  
У м. Тернополі презентували книжку  у форматі 3D про Героїв Небесної сотні 
з Тернопільщини. 
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228. Горловиця, О. Золотим пером про Тернопіль [Текст] / О. Горловиця // 
Свобода. — 2015. — 4 верес. — С. 4. — (Презентація книги).  
В «Українському домі «Перемога» відбулася презентація книги заслуженого 
журналіста України Ярослава Гулька «Невідомий Тернопіль».  

 
229. Дзісяк, Я. Мандри з Кліо та Евтерпою [Текст] : [ інтерв’ю із 

чортківським поетом та істориком Я. Дзісяком] / спілкувалася 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 10 лип. — С. 6. — 
(Щойно видане).  
Про нову збірку віршів Ярослава Дзісяка «Фортеці катренів».    

 
230. Дохват, М. Небесна сотня у 3D форматі [Текст] : Унікальна книга про 

Героїв Євромайдану вже є у продажу у Тернополі / М. Дохват // 
RIA плюс. — 2015. — 23 верес. — С. 20 : фот. — (Молодіжка).  
У м. Тернополі презентували книжку у форматі 3D про Героїв Небесної сотні 
з Тернопільщини. 

 
231. Золотнюк, А. Барви життя художника-інженера [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 17 лип. — С. 6 : фот. — 
(На книжкову полицю).  
Про нову книжку заслуженого майстра народної творчості Антона Гриба, присвячену 
художнику-інженеру Олегові Скаржевському.  

 
232. Золотнюк, А. Друзі та знайомі Богдана Савака [Текст] / А. Золот-

нюк // Вільне життя плюс. — 2015. — 7 серп. — С. 6. — (Прочитане). 
Про книжку директора Денисівського районного краєзнавчого музею, члена 
Наукового товариства ім. Шевченка Богдана Савака «Мої друзі та знайомі».  

 
233. Золотнюк, А. Син незвіданих світів [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2015. — 11 верес. — С. 6 : фот. — (Враження).   
Побачила світ нова книжка тернопільського поета Арсена Вікарука — «Тайни 
роздоріж».  

 
234. Мадзій, І. Золоте надбання «Золотої пекторалі» [Текст] / І. Мадзій // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 25 верес. — С. 5 : фот. — (Мистецькі 
зустрічі).  
Вийшов із друку тематичний номер літературно-мистецького та громадсько-
публіцистичного часопису «Золота пектораль. Чортків і околиці».  

 
235. Мельничук, Б. А тепер — розмова з тернополянами [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 18 верес. — С. 6. — 
(Щойно з друку).  
Про нову поетичну збірку Анатолія Вихруща «Медитації». 



 37 

236. Мельничук, Б. Дебют — більш як вдалий [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2015. — 7 серп. — С. 8. — (Щойно з друку). 
Про перший роман молодої тернопільської письменниці «Вогонь», що побачив світ 
у видавництві «Мандрівець» у 2015 році.  

 
237. Мельничук, Б. Друга збірка Надії Тарасюк [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 3 лип. — С. 6 : фот. — (Щойно 
з друку). 
Про збірку віршів «Про що мовчала шибка» поетеси, учительки із с. Великих Вікнин 
Збаразького району Надії Тарасюк.  

 
238. Мельничук, Б. Тернопіль очима Ярослава Гулька [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2015. — 7 серп. — С. 6 : 
фот. — (Щойно з друку). 
Про книжку тернопільського журналіста, літератора, краєзнавця Ярослава Гулька 
«Невідомий Тернопіль», що вийшла з друку у видавництві «Терно-граф».  

 
239. Мельничук, Б. Художня проза майстра [Текст] : До 77-річчя від дня 

народження Ігоря Герети / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 
2015. — 25 верес. — С. 6 : фот. — (Наші славні земляки).  
Про книжку поезії та прози «Скибка неба» тернопільского літератора Ігоря Ґерети, яка 
побачила світ у видавництві «Лілея» у 1997 році.  

 
240. Мороз, В. Тернопільські видавництва — на форумі у Львові [Текст] / 

В. Мороз // RIA плюс. — 2015. — 16 верес. — С. 5 : фот.   
На Форумі видавців у Львові видавництва м. Тернополя представили художню та 
довідкову літературу, публіцистику, наукові й науково–популярні і мистецькі 
видання.  

 
241. Проців, М. Як бережанці репрезентували книжкові новинки у Львові 

[Текст] / М. Проців // Номер один. — 2015. — 16 верес. — С. 3 : фот. — 
(Новини). 
В Інституті народознавства НАН України відбулася репрезентація книжок «Бережани, 
Бережани…», «Бережанська земля: храми і люди» та ще 30 видань про історичну, 
літературну та мистецьку спадщину міста.  

 
242. Савка, А. «СлОвія» живе у Чорткові [Текст] / А. Савка, Е. Мочевус // 

Свобода. — 2015. — 18 верес. — С. 4. — (Неопалима купина).  
У Чортківському районному комунальному Будинку культури ім. Катерини 
Рубчакової  відбулася презентація тематичного номера всеукраїнського літературно-
мистецького журналу «Золота пектораль» «Чортків і околиці».  
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243. Семеняк, В. «Рабів до раю не пускають» [Текст] : Унікальне видання 
під такою назвою побачило світ у Тернополі / В. Семеняк  // 
Свобода. — 2015. — 17 лип. — С. 4 : фот. — (Щойно з друку). 
Про книжку Неоніли Крем’янчанки «Рабів до раю не пускають», яка вийшла з друку 
у видавництві «Терно-граф».  

 
244. Тритомний літопис Тернопілля [Текст] // Літературний Тернопіль. — 

2015. — Чис. 3. — С. 2. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася презентація енциклопедичного видання «Тернопільщина. 
Історія міст і сіл». 

 
245. Шкіра, В. Україножер поласував Тернополем [Текст] / В. Шкіра // 

Вільне життя плюс. — 2015. — 10 лип. — С. 6. — (Репрезентація).  
В артгалереї «Бункермуз» відбулася презентація книжки київського письменника 
Івана Семенюка «Щоденник україножера».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підготувала Ольга Гапочка 
Редактор Галина Жовтко 


