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Державні нагороди, премії в галузі культури 

1. Богдан Іваноньків став народним артистом України [Текст] : 
Звання — до дня народження! // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 
27 січ. — 2 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Указом Президента України Богданові Іваноньківу присвоєно почесне звання 
«Народний артист України». 

2. Дмитрук, Г. Вітаємо! [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя плюс. — 
2016. — 30 берез. — С. 4. 
Звання народного артиста України удостоєний актор Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Іван Ляховський, а 
заслуженого артиста України — артист-ляльковод, провідний майстер сцени 
Тернопільського академічного театру актора і ляльки Тарас Іванків. 

3. Дмитрук, Г. І ордени, і звання [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя 
плюс. —  2016. — 27 січ. — С. 5. — (Вітаємо!). 
З нагоди Дня Соборності України Президент України нагородив орденом «За заслуги» 
III ступеня Степана Бубернака — завідувача Ягільницького народного музею історії 
села Чортківського району, орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня — Ганну Загалюк — 
члена Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства політв’язнів 
і репресованих України, звання народного артиста України присвоєно Богданові 
Іваноньківу — головному диригентові камерного хору Тернопільської обласної 
філармонії, заслуженого артиста України — співакові й композитору Володимирові 
Вермінському, заслуженим працівником культури України стали Ганна Ковалишин — 
директор Підзамочківського сільського будинку культури Бучацького району, 
заслуженим працівником освіти України — Любов Струганець — завідувач кафедри 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 

4. Жителям Тернопільщини — державні нагороди [Текст] // Свобода. — 
2016. — 11 берез. — С. [1]. 
Під час урочистостей із нагоди 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка 
голова ОДА Степан Барна вручив жителям Тернопільщини державні нагороди. 

5. Жіночий день приніс особливу радість [Текст] // Свобода. — 2016. — 
9 берез. — С. [1] : фот. 
З нагоди Міжнародного жіночого дня почесні звання присвоєно кільком мешканкам 
Тернопільщини, зокрема звання  звання «Заслужений майстер народної творчості 
України» присвоєно Людмилі Павловій; звання «Народний артист України» 
удостоїлася актриса Тернопільського обласного драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Ярослава Мосійчук. 

6. Тільки разом ми змінимо частинку країни, що нас оточує [Текст] // 
Свобода. — 2016. — 27 січ. — С. [1]. 
З нагоди Дня Соборності України державними нагородами-орденами та почесними 
званнями — відзначено шістьох мешканців Тернопільської області. 



3 

 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія 
імені Братів Богдана та Левка Лепких 

7. Золотнюк, А. Подвижники справи Лепких [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 29 січ. — С. 8. — (Вітаємо!). 
Названо імена Лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів 
Богдана та  Левка Лепких 2015 року. 

8. «Їх Бог нагородив...» [Текст] // Свобода. — 2016. — 17 лют. — С. 12. : 
фот. кольор. 
Всеукраїнською літературно-мистецькою премією ім. Братів Богдана та Левка Лепких 
за 2015 рік відзначили чотирьох культурно-мистецьких діячів Тернопільщини: Олега 
Германа, Валентину Семеняк-Штангей, Богдана Ткачика й Олега Тернопільського. 

9. Лівінський, О. Відбулося ювілейне нагородження лауреатів премії 
імені братів Лепких [Текст] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 
2016. — 17  лют. — С. [1], 16 : фот. кольор. — (Арт). 

10. Премія Братів Лепких’ 2015 знайшла своїх героїв [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 17—23 лют. — С. 6 : фот. — 
(Kultura). 
У виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України 
відбулося вручення Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана 
та Левка Лепких за 2015 рік. 

11. У Тернополі визначили лауреатів Всеукраїнської літературно-
мистецької премії ім. Братів Лепких [Текст] // Наш день. — 2016. — 
27 січ. — 2 лют. — С. 20 : іл. 

12. У Тернополі вручили премію видатних земляків [Текст] // Наш 
день. — 2016. — 24—29 лют. — С. 20 : фот. кольор. 
У виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України 
відбулася церемонія вручення Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені 
Братів Богдана та Левка Лепких. 

13. Уніят, В. Сімейство лауреатів Лепких зростає [Текст] / В. Уніят // 
Свобода. — 2016. — 29 січ. — С. 4 : іл. — (Вітаємо!). 
Названо лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та 
Левка Лепких за 2015 рік. 

14. Шибистий, О. Визначили лауреатів Всеукраїнської літературно-
мистецької премії імені Братів Лепких [Текст] / О. Шибистий // 
Тернопіль вечірній. — 2016. — 3 лют. — С. 12 : фот. кольор. — (Арт). 
Лауреатами Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та 
Левка Лепких за 2015 рік стали Олег Герман, Валентина Семеняк-Штангей, 
Богдан Ткачик та Олег Тернопільський. 

Всеукраїнська премія ім. Романа Завадовича 

15. Віконська, І. Надішліть свої твори [Текст] / І. Віконська // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 22 січ. — С. 6. — (Увага, конкурс!). 
Про Всеукраїнську премію ім. Романа Завадовича. 
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16. Демчишин, В. Визначили переможців [Текст] / В. Демчишин // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 23 берез. — С. 5. — (Знай наших!).  
Переможцями Всеукраїнської премії ім. Романа Завадовича стали Зборівська державна 
українська гімназія ім. Романа Завадовича, письменник Богдан Мельничук та учень 
Тернопільської ЗОШ № 24 Олексій Мартинюк. 

Обласний конкурс «Людина року — 2015» 

17. Караванський, О. У Тернополі визначили лауреатів конкурсу 
«Людина року — 2015» [Текст] / О. Караванський // Наш день. — 
2016. — 1—7 січ. — С. 6.  
Лауреатами конкурсу «Людина року — 2015» стали й працівники культури: 
Ярослав Лемішка — директор Тернопільської обласної філармонії, народний артист 
України, Борис Репка — заслужений артист України, в. о. директора Тернопільського 
обласного академічного українського драматичного театру імені  Т. Г. Шевченка, Євген 
Удін — графік, заслужений художник України, Микола Шевчук — художник, викладач 
Теребовлянського вищого училища культури, волонтер АТО, Григорій Шергей — 
заслужений діяч мистецтв України, начальник управління культури Тернопільської 
облдержадміністрації.  

18. Кушнірук, З. У Тернополі відзначили лауреатів «Людина року — 
2015» [Текст] / З. Кушнірук // Наш день. — 2016. — 3—9 лют. — С. 3 : 
фот. кольор. — (Люди). 

19. Пшоняк, І. Відзначили переможців конкурсу «Людина року — 2015» 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 3 лют. — С. 6 : 
фот. кольор. — (Особистості). 
У Тернопільському замку відбулося нагородження лауреатів обласного конкурсу 
«Людина року — 2015».  

20. Садовська, Г. І подвиг, і талант сплелися воєдино [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 3 лют. — С. 6 : фот. 
кольор. — (Вшанування людей року — 2015). 

*** 

21. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [cерпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [лауреатами Всеукраїнської премії 
імені Дмитра Яворницького за 2015 рік стали письменник Богдан 
Мельничук та історик Віктор Уніят]. — С. 157. 

22. Мельничук, Б. А тепер — і міжнародна премія [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 12 лют. — С. 6. — 
(Знай наших!). 
Поетесу Наталю Пасічник відзначено першою премією Міжнародної слов’янської 
поетичної премії. 
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Бібліотеки 

23. Клим’юк, М. Читачів забагато не буває [Текст] / М. Клим’юк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 3. — (Репліка). 
У публікації подано цікаві дані щодо розвитку бібліотечної галузі Тернопільщини. 

24. Пшоняк, І. Депутати подарують книги бібліотекам [Текст] / 
І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 1 берез. — С. 11. — (Арт). 
Депутати Тернопільської міської ради передадуть 24 найменування книжок обласній 
організації Національної спілки письменників України, частину з них подарують 
бібліотекам міста й області. 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

25. Басок, П. Зустріч із мистцями — на сторінках посібника [Текст] / 
П. Басок // Вільне життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 3. — (Відгук). 
Про бібліографічний покажчик «Мистці Тернопільщини», підготовлений фахівцями 
Тернопільської ОУНБ. 

26. Бобрівець, М. Згуртуватися заради Марічки [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 3 лют. — С. 16. — (Потрібні волонтери). 
Відділ міського абонементу Тернопільської ОУНБ — координатор проекту зі створення 
дейзі-бібліотеки — запрошує небайдужих долучитися до начитування літератури для 
незрячих. 

27. Брик, А. Книжка для Марічки [Текст] / А. Брик // Наш день. — 
2016. — 2—8 берез. — С. 8 : фот. — (Добрі справи).  
Тернопільська ОУНБ разом із партнерами зі Львова реалізовує унікальний проект для 
допомоги незрячим людям. 

28. Воробель, С. Основи програмування — безкоштовно [Текст] / 
С. Воробель // Вільне життя плюс. — 2016. — 3 лют. — С. 4. — 
(Здобуваємо фах). 
На базі Тернопільської ОУНБ проходитимуть безкоштовні заняття з основ 
програмування за навчальною програмою «Technology Nation». 

29. Горловиця, О. Степан Качала — співзасновник і меценат «Просвіти» 
[Текст] / О. Горловиця // Свобода. — 2016. — 15 січ. — С. 2. — 
(Славетні імена). 
У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулися краєзнавчі 
читання, приурочені до 200-річчя від дня народження публіциста, історика, 
громадсько-освітнього та політичного діяча Степана Качали. 

30. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [у Тернопільській обласній 
універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація нового 
роману Ніни Фіалко «Коли брати стають ворогами…»]. — С. 154 — 
155 ; [у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці 
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відбулися презентації книжки «Іловайськ» Євгена Положія та 
збірника «Лицарі нескореного духу»]. — С. 158. 

31. Ковалькова, Т. Культовий письменник сучасності [Текст] / 
Т. Ковалькова // Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 6. — 
(Книгозбірня поруч).  
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам’яті, присвячений 75-й річниці від дня 
народження Юрія Покальчука, українського письменника, перекладача, науковця, 
громадського діяча.  

32. Ліберний, О. Тернопільський король детективного роману [Текст] / 
О. Ліберний // Свобода. — 2016. — 25 берез. — С. 3 : фот. 
На черговому засіданні Клубу шанувальників книги в Тернопільській ОУНБ відбулася 
творча зустріч із письменником Олексієм Волковим. 

33. Ліберний, О. Україна — країна поетів [Текст] / О. Ліберний // 
Свобода. — 2016. — 4 берез. — С. 4 : фот. — (Презентація). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книжки-альманаху поезії та прози про 
міста України «Поетична топоніміка» за участю її редактора-упорядника Любові 
Сердунич та авторів. 

34. Логінова, О. Метелики юності на павутинці пам’яті [Текст] / 
О. Логінова // Буковинське віче. — 2016. — 11 лют. — С. 4 : фот. 
кольор. 
Висловлено вдячність завідувачеві відділу краєзнавчої літератури та бібліографії 
Тернопільської ОУНБ Марії Пайонк за допомогу в створенні виставки «Усе життя в 
моїй душі блукає спогад...», присвяченої тернопільському архівістові, краєзнавцю, 
публіцистові, поету Богданові Хаварівському, у Чернівецькому обласному 
меморіальному музеї Володимира Івасюка. 

35. Мельничук, Б. Коли і де звучала «Роксоляна» [Текст] / Б. Мельничук, 
М. Пайонк // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 січ. — С. 2. — 
(Повертаючись до надрукованого). 
Про постановки опери уродженця Тернопільщини Дениса Січинського «Роксоляна» на 
сценах українських та зарубіжних театрів. 

36. Музика, Т. Усе, що ви хотіли знати про Німеччину [Текст] / 
Т. Музика // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 січ. — С. 6. — 
(Книгозбірня поруч). 
Тернопільська ОУНБ стала партнером Німецької служби новин. 

37. Олійник, Д. Закликають начитувати книги для незрячих [Текст] / 
Д. Олійник // RIA плюс. — 2016. — 24 лют. — С. 10 : фот. — 
(Допомога). 
Працівники Тернопільської ОУНБ закликають озвучити підручники та художні книги 
для людей зі слабким зором. 
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38. Пайонк, М. Одіссея Романа Ільницького [Текст] / М. Пайонк, 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 6. — 
(Доповнюючи енциклопедію). 
Фонд Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки поповнився книжкою 
«Думки про українську визвольну політику», автором якої є Роман Ільницький. 

39. Савчук, Г. Презентація «Поетичної топоніміки» [Текст] / Г. Савчук. // 
Свобода. — 2016. — 26 лют. — С. 4 : іл. — (Неопалима купина). 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація книжки поезії та прози про міста й села 
України «Поетична топоніміка». 

40. «Український Донбас» [Текст] // Свобода. — 2016. — 19 лют. — С. 4. — 
(Неопалима купина). 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека координує збір літератури в 
рамках загальноукраїнського проекту культурної інтеграції «Український Донбас». 

41. Чубата, Д. Істина Степана Качали [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 5. — (Краєзнавчі читання). 
У Тернопільській ОУНБ відбулися краєзнавчі читання «Його устами промовляла 
істина» приурочені до 200-річчя від дня народження Степана Качали. 

 

Будівництво нового приміщення  
Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 

42. Вільчинський, О. Нарешті добудуємо? [Текст] / О. Вільчинський // 
RIA плюс. — 2016. — 13 січ. — С. 15. 
Про найвідоміший на Тернопіллі довгобуд — нове приміщення Тернопільської обласної 
універсальної  наукової бібліотеки. 

43. Тернопільська міська рада готова взяти бібліотеку-довгобуд на баланс 
міста [Текст] // Тернопіль вечірній. — 2016. — 20 січ. — С. 3 : фот. — 
(Наше місто). 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

44. Мальовнича Україна на полотнах Миколи Мельника [Текст] // Наш 
день. — 2016. — 24—29 лют. — С. 13 : фот. кольор. — (Культура). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді діє виставка живописних полотен 
художника Миколи Мельника. 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

45. Ониськів, Н. «Рости, живи і пам’ятай!» [Текст] / Н. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 6. — (Вечір пам’яті Героїв). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся вечір пам’яті «Героям 
Небесної Сотні присвячується...». 

46. Пилипчук, У. Коляда серце гріє [Текст] / У. Пилипчук // Свобода. — 
2016. — 22 січ. — С. 4 : фот. 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч «Коляда серце гріє». 
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47. Пилипчук, У. Українська пісня, вимита сльозами [Текст] / 
У. Пилипчук // Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 2. — 
(Свято).  
Про свято «Українська пісня, вимита сльозами», яке провели працівники сектору 
мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 

48. Пилипчук, У. Юридичний діалог з дітьми [Текст] / У. Пилипчук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся юридичний діалог «Азбука 
кримінального права» за участю інспектора Тернопільського відділу поліції ГУНП в 
області Алли Мацієвської. 

49. Романюк, О. Підкаже нам Тарас [Текст] / О. Романюк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 5. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся поетичний захід «Як далі жить 
підкаже нам Тарас», приурочений до 155-річчя від дня смерті великого Кобзаря. 

50. Хованець, Т. Так співає Лесине серце [Текст] / Т. Хованець // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей діє книжково-ілюстративна виставка 
«Спів Лесиного серця», присвячена 145-річчю від дня народження Лесі Українки. 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 

51. Ваврін, Г. Любомир Стринаглюк презентував книгу про 
розпізнавання знаків-символів [Текст] / Г. Ваврін // Тернопіль 
вечірній. — 2016. — 1 берез. — С. 11 : фот. 
У бібліотеці № 4 для дорослих відбулася презентація книжки «Знаки часу. 
Розпізнавання» івано-франківського письменника, громадського діяча Любомира 
Стринаглюка. 

52. Гаврилюк, І. «Поезія свободи і свобода поезії» [Текст] / І. Гаврилюк // 
Свобода. — 2016. — 4 берез. — С. 4. 
У читальному залі центральної міської бібліотеки м. Тернополя Юрко Завадський та 
Юрко Матевощук презентували свою поезію. 

53. Зимненко, А. Вона називала себе Українкою [Текст] / А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 2 : фот. — (Коротко). 
У бібліотеці № 5 для дорослих відбувся комплекс заходів, присвячений 145-річчю від 
дня народження Лесі Українки. 

54. Зимненко, А. Спілкувалися з поетесою [Текст] / А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 6. — (Зустріч).  
У бібліотеці № 5 для дорослих відбулася творча зустріч із поетесою Марією 
Черешнюк-Олінською. 

55. Компанієць, Г. «Я над світом цвітом буду проростати» [Текст] / 
Г. Компанієць, О. Лехіцька // Вільне життя плюс. — 2016. — 
25 берез. — С. 3. — (Книгозбірня поруч). 
Працівники бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» спільно з учнями 7—Б класу 
Тернопільської спеціалізованої школи I—III ступенів № 5 провели літературний урок 
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«Я над світом цвітом буду проростати», присвячений життю й творчості відомого поета 
Василя Ярмуша. 

56. Крочак, І. «Війна в моїй країні» [Текст] / І. Крочак // Свобода. — 
2016. — 3 лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Герої не вмирають). 
У бібліотеці № 4 для дорослих діє виставка світлин тернопільського 
фотокореспондента, загиблого бійця батальйону «Айдар» Віктора Гурняка «Війна в 
моїй країні». 

57. Крочак, І. Фотовиставка Віктора Гурняка «Війна в моїй країні» 
відкрилася у Тернополі [Текст] / І. Крочак // Тернопіль вечірній. — 
2016. — 3 лют. — С. 12 : фот. кольор. — (Арт). 
У бібліотеці № 4 для дорослих відкрили виставку світлин тернопільського 
фотокореспондента, загиблого бійця батальйону «Айдар» Віктора Гурняка. 

58. Палій, А.-В. Тернопільська журналістка Лариса Миргородська 
презентувала свою поетичну збірку [Текст] / А.-В. Палій // Тернопіль 
вечірній. — 2016. — 17 лют. — С. 1, 9 : фот. кольор. — (Події). 
У бібліотеці № 4 для дорослих Тернопільської міської централізованої бібліотечної 
системи відбулася презентація дебютної збірки Лариси Миргородської «В оркестрі 
дня». 

59. Перун, В. Світлини Віктора Гурняка мандрують світом [Текст] / 
В. Перун // Вільне життя плюс. — 2016. — 3 лют. — С. 15 : фот. 
кольор. — (Виставка на пам’ять). 
У Тернопільській міській бібліотеці № 4 для дорослих діє виставка світлин Віктора 
Гурняка «Війна в моїй країні». 

60. Правдива, Д. Продовжує палати вогонь її пісень [Текст] / 
Д. Правдива // Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 5. — (Обрії 
«Просвіти»). 
У бібліотеці № 4 для дорослих відбувся комплекс заходів, присвячений 145-річчю від 
дня народження української поетеси Лесі Українки. 

61. Пшоняк, І. Безсмертна донька мудрого народу [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2016. — 1 берез. — С. 11 : фот. 
У бібліотеці № 5 для дорослих відбувся комплекс заходів, присвячений 145-річчю від 
дня народження Лесі Українки.  

62. Пшоняк, І. «Книготерапія» для бійців [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль 
вечірній. — 2016. — 1 берез. — С. 11 : фот. 
У бібліотеці № 2 для дорослих відбувся захід, присвячений 145-й річниці від дня 
народження великої української поетеси Лесі Українки. 

63. Пшоняк, І. Поезія — це свято, як любов [Текст] / І. Пшоняк // 
Тернопіль вечірній. — 2016. — 16 берез. — С. 6 : фот. 
У бібліотеці № 5 для дорослих відбулася презентація збірки поезій «На стежинах мого 
життя» Марії Черешнюк-Олінської. 
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64. Савчук, В. Написано неповторно! [Текст] / В. Савчук // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 19 лют. — С. 6 : іл. — (На книжкову полицю). 
Про збірку поезій «Жменька активованих хвилин» Любові Малецької — бібліотекаря 
бібліотеки № 4 для дітей. 

65. Семеняк, В. «Це свято, як любов» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 
2016. — 4 берез. — С. 4. — (Духовна скарбничка).  
У бібліотеці № 5 для дорослих відбулася година духовності «Поезія — це свято, як 
любов», під час якої Марія Черешнюк-Олінська презентувала свою збірку поезій «На 
стежинах мого життя». 

66. Чубата, Д. Невмируще Тарасове слово [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 8. — (Вечір-посвята). 
У бібліотеці № 4 для дорослих відбувся вечір-посвята Кобзареві «Не вмре поезія — не 
згине сила духу». 

Інші централізовані бібліотечні системи області  

67. Аверкієв, В. Їхньої долі торкнулась війна [Текст] / В. Аверкієв // 
Номер один. — 2016. — 2 берез. — С. 12 : фот. — (Думки вголос). 
У Теребовлянській центральній бібліотеці відбувся вечір, на якому вояки ОУН, УПА, 
учасники війни в Афганістані та АТО ділилися спогадами — кожен про свою війну. 

68. Аверкієв, В. Художник із Теребовлі оформив посольство України в 
Москві в національному стилі! [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 
2016. — 13 січ. — С. [15] : фот. кольор. 
У Теребовлянській центральній бібліотеці діє виставка картин художника, члена 
Національної спілки художників України, заслуженого художника України Миколи 
Шевчука. 

69. Попадюк, О. Мандрівка країною поезії [Текст] / О. Попадюк // Вільне 
слово. — 2016. — 29 січ. — С. 4 : фот. — (Творчість наших земляків). 
У Козівській центральній районній бібліотеці відбулася презентація книжки 
Володимира Базара «Мандрівник». 

70. Попович, В. У Бережанах — «війна» за бібліотеку [Текст] / 
В. Попович // Номер один. — 2016. — 3 лют. — С. 5 : фот. — (Резонанс). 
У приміщенні Бережанської центральної районної бібліотеки керівництво міської ради 
мало намір розмістити чиновників мерії. 

71. Романів, Д. У «Берегині» читали вірші [Текст] / Д. Романів // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 4. — (Що у вас?). 
Працівники Козівської централізованої бібліотечної системи спільно з фахівцями 
Козівського районного центру зайнятості провели засідання жіночого клубу 
«Берегиня». 

72. Тарас Юрик на Зборівщині подарував газовий конвектор [Текст] // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 17 лют. — С. 2 : фот. кольор. 
Народний депутат України Тарас Юрик подарував бібліотеці с. Кабарівців 
Зборівського району новий газовий конвектор. 
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73. Тарас Юрик подарував газовий конвектор [Текст] // Свобода. — 
2016. — 17 лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Про важливе). 
Бібліотеці с. Кабарівців Зборівського району народний депутат України Тарас Юрик 
подарував новий газовий конвектор. 

74. Тракало, О. До джерел любові і болю [Текст] / О. Тракало // 
Свобода. — 2016. — 25 берез. — С. 4 : фот. — (Наші незабутні). 
У Заліщицькій центральній бібліотеці відбулася година-спомин «До джерел любові і 
болю», присвячена 65-річчю від дня народження Степана Сапеляка. 

75. Тракало, О. Юрія Вербицького вшанували на прабатьківській землі 
[Текст] / О. Тракало // Свобода. — 2016. — 26 лют. — С. [1] : фот. — 
(Герої не вмирають!). 
У Заліщицькій центральній районній бібліотеці відбулася зустріч з учасниками 
Майдану та воїнами АТО, під час якої вшанували Героя України, уродженця 
с. Блищанки Заліщицького району Юрія Вербицького. 

Інші бібліотеки області 

76. Рубан, А. Формування та використання інформаційних ресурсів у 
бібліотеках України: огляд видань 2010—2014 років [Текст] / 
А. Рубан // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 1. — С. 26—33. — 
(Бібліотечна справа). 
Проаналізовано досвід бібліотек ВНЗ України, зокрема, НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка, зі 
створення тематичних бібліографічних покажчиків, що відображають фонди рідкісних 
видань. 

77. Садовська, Г. Тричі воскресла [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 16 берез. — С. 6 : фот. — (Історія, що поруч). 
Про бібліотеку Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 
ім. Т. Шевченка. 

Музеї, заповідники 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

78. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї відбулася година поетичного слова «Життя 
стражденного пісня», приурочена до 75-річчя від дня народження 
поета Василя Ярмуша]. — С. 154 ; [у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї відзначили 100-річчя від часу утворення театру 
«Тернопільські театральні вечори»]. — С. 156—157. 

79. Зимненко, А. Згадуючи блаженнійшого Мефодія [Текст] / А. Зимнен-
ко // Вільне життя плюс. — 2016. — 11 берез. — С. 5. — (Пам’ять). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї в річницю смерті блаженнійшого 
Мефодія відкрили виставку пам’яті. 



12 

 

80. Сторінки української історії — у світлинах та графіці [Текст] // Наш 
день. — 2016. — 27 січ. — 2 лют. — С. 3 : фот. — (Акценти). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка «Підпільна графіка 
ОУН—УПА, повстанські світлини Івана Балана у книгах Нестора Мизака «За тебе, 
свята Україно» про визвольну боротьбу за УССД». 

81. Чубата, Д. Подвижник українського краєзнавства [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 3. — (Наукові читання). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися науково-краєзнавчі 
читання «Подвижник національного краєзнавства», приурочені до 100-річчя від дня 
народження П. Т. Тронька. 

82. Шумська, В. «...Я в серці маю те, що не вмирає» [Текст] / В. Шумська, 
О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 3 : фот. — 
(До 145-ї річниці від дня народження Лесі Українки). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка матеріалів, пов’язаних 
із життям і творчістю Лесі Українки. 

Тернопільський історико-меморіальний музей  
політичних в’язнів та репресованих 

83. Золотнюк, А. Ми, повстанці — сини України [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 29 січ. — С. 3. — (Експозиція). 
У музеї політв’язнів і репресованих діє виставка «Ми, повстанці – сини України», 
приурочена до Дня Соборності України. 

84. Костишин, Л. Двір музею реконструюють... козаки [Текст] / 
Ліля Костишин // Вільне життя плюс. — 2016. — 20 січ. — С. 4 : фот. — 
«Добрі справи). 
Козаки із козацько-десантного екологічного осередку ім. Дмитра Вишневецького та 
члени Асоціації громадських організацій сприяння обороні України «Булат», 
реконструюють двір Тернопільського історико-меморіального музею політичних 
в’язнів. 

85. Наконечна, Л. Доба у казематах на знак поваги до відважних 
ровесників [Текст] / Л. Наконечна // Голос України. — 2016. — 
29 січ. — С. 8. : фот. — (Сьогодні — День пам’яті Героїв Крут). 
У рамках акції «Доба», присвяченої річниці бою під Крутами, члени Тернопільського 
осередку Спілки української молоді проведуть 24 год. у камерах колишнього слідчого 
ізолятора КДБ (нині музей політичних в’язнів і репресованих). 

Тернопільський обласний художній музей 

86. Вандзеляк, Г. «Життя продовжене в світлинах» [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 18 берез. — С. 4. — (Виставка). 
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрилася фотовиставка Григорія 
Паньківа. 

87. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
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події, факти, імена). — Із змісту: [у Тернопільському обласному 
художньому музеї діє виставка робіт Діонізія Шолдри]. — С. 156. 

88. Пшоняк, І. У художньому музеї відкрилася виставка під назвою 
«Розстріляний Майдан» [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 
2016. — 17 лют. — С. 16 : фот. кольор. — (Арт). 
У Тернопільському обласному художньому музеї діє виставка світлин фотографа 
Олександра Тимошенка «Розстріляний Майдан». 

89. Скаковська, Ю. Щедрий дарунок [Текст] / Ю. Скаковська // 
Свобода. — 2016. — 1 квіт. — С. 4 : фот. 
У травні Тернопільський обласний художній музей відзначатиме 25-річчя від часу 
створення. 

Борщівський обласний комунальний краєзнавчий музей 

90. Мадзій, І. І кожен — унікальний [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс.  — 2016. — 23 берез. — С. 5 : фот. — (Музейні скарби). 
Про колекцію видань Борщівського обласного краєзнавчого музею. 

91. Наконечна, Л. У фондах — понад триста «Кобзарів» [Текст] / 
Л. Наконечна // Голос України. — 2016. — 10 берез. — С. 4. — (День). 
Понад 300 «Кобзарів» Тараса Шевченка зберігаються у фондах Борщівського 
краєзнавчого музею. 

 
Велеснівський обласний комунальний  

етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка 

92. Черемшинська, Р. Врятований Стефаником [Текст] / Р. Черемшин-
ська // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 січ. — С. [1] : фот. — (Музейні 
скарби). 
Про дружбу та співпрацю художника Василя Касіяна із засновником і багатолітнім 
керівником музею Володимира Гнатюка в с. Велесневі Остапом Черемшинським. 

93. Черемшинська, Р. Наш пророк [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 6. — (Музейні скарби). 
Про виставку «Наш пророк», яку відкрили у Велеснівському етнографічно-
меморіальному музеї Володимира Гнатюка. 

94. Черемшинська, Р. Поет рослинного світу [Текст] / Р. Черемшинська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 19 лют. — С. 6. — (Шкільні будні). 
Про Миколу Гришка, автора багатьох праць із генетики, селекції, інтродукції та 
акліматизації рослин. 

95. Черемшинська, Р. Славна мисткиня різця [Текст] / Р. Черемшинська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 8. — (Музейні скарби). 
В етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка діє виставка «Стефанія 
Гебус-Баранецька», приурочена до 110-річчя від дня народження художниці. 
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96. Черемшинська, Р. «Станьмо, мов оружний ліс!» [Текст] / 
Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 січ. — С. 6. — 
(Музейні скарби).  
Про дружбу й співпрацю Сильвестра Лепкого та Володимира Гнатюка. 

 
Обласний комунальний музей лемківської культури і побуту 

 «Лемківське село» в м. Монастириська 

97. Білий, І. Чи стане урочище «Бичова» лемківським Пироговим? 
[Текст] / І. Білий // Номер один. — 2016. — 3 лют. — С. [15] : фот. 
кольор. 
Обласна влада не задоволена, як використовується музейний комплекс «Лемківське 
село», що в урочищі Бичова поблизу м. Монастириськів, де лише один раз на рік 
проводиться Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

98. Вандзеляк, Г. Лемки — найуміліші різьбярі в світі? [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 11 берез. — С. 4. 
Про пленер лемківських різьбярів, що відбудеться в музейному комплексі «Лемківське 
село» на Монастирищині. 

Бережанський районний краєзнавчий музей 

99. Австралійського посла на Тернопільщині зацікавили... картини 
[Текст] // Номер один. — 2016. — 10 лют. — С. [15] : фот. кольор. 
Надзвичайний і Повноважний Посол Австралії в Україні Даглас Роберт Траппетт 
відвідав Бережанський краєзнавчий музей і запропонував організувати виставку картин 
бережанця Володимира Савчака в м. Києві. 

100. Проців, М. Бережанський музей отримав оновлений виставковий зал 
[Текст] / М. Проців // Номер один. — 2016. — 2 берез. — С. 2 : фот. 

Літературно-краєзнавчий музей Тимофія Бордуляка 

101. Жайворонко, А. Він світським був і вічно молодим... [Текст] / 
А. Жайворонко // Вільне життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 6. — 
(Світоч). 
У с. Великому Ходачкові Козівського району відкрили літературно-краєзнавчий музей 
Тимотея Бордуляка. 

102. Семеняк, В. Музей Тимофія Бордуляка [Текст] / В. Семеняк // 
Літературна Україна. — 2016. — 31 берез. — С. 15 : фот. 
У с. Великому Ходачкові Козівського району відбулося урочисте відкриття кімнати-
музею Тимофія Бордуляка. 

103. Штангей, В. Музей Бордуляка відкрили у Великому Ходачкові 
[Текст] // В. Штангей // Свобода. — 2016. — 1 квіт. — С. 2 : фот. — 
(Скарби духовні). 
У с. Великому Ходачкові Козівського району відбулося урочисте відкриття кімнати-
музею Тимофія Бордуляка. 
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Інші музеї 

104. Богданович, В. Музей, де звучить музика світу [Текст] / 
В. Богданович // Вільне життя плюс. — 2016. — 3 лют. — С. 9 : фот. 
кольор. — (Завітайте!). 
У с. Ішкові Козівського району діє інтерактивний музей музичних інструментів 
«Камертон», який створив Петро Катола. 

105. Бурма, В. Герої не вмирають [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 
плюс. — 2016. —24 лют. — С. [1] : фот. кольор. 
Копичинецький шкільний музей борців за волю України поповнився новими 
експонатами, які свідчать про героїзм українських бійців, зокрема уродженців і жителів 
Гусятинщини. 

106. Гарасимів, З. У Тернополі відкрили музей Революції Гідності [Текст] / 
З. Гарасимів // Номер один. — 2016. — 24 лют. — С. [2] : фот. кольор. 
У Тернопільській загальноосвітній школі № 18 створили музей Революції гідності та 
свободи. 

107. Каспрук, В. Історія Заліщанського музею [Текст] / В. Каспрук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 29 січ. — С. 5. — (Сторінками минулого). 
Історія створення Заліщицького районного краєзнавчого музею. 

108. Мичко, С. Рахівниця й тоталітаризм [Текст] / С. Мичко // Україна 
молода. — 2016. — 11 лют. — С. 10 : фот. — (Музейний провулок). 
Про музей засобів управління й економічної літератури тоталітарного періоду, що діє 
при кафедрі менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського 
національного технічного університету ім. І. Пулюя. 

109. Палій, В. У Тернополі відкрили музей Революції Гідності та Свободи 
[Текст] / В. Палій // Тернопіль вечірній. — 2016. — 1 берез. — С. 7 : фот. 
Про музей Революції гідності та свободи, який відкрили в Тернопільській ЗОШ № 18. 

110. Савак, Б. Роман Шухевич у спогадах юних і творчості Олега Габ’яка 
[Текст] / Б. Савак // Свобода. — 2016. — 11 берез. — С. [1] : фот. 
У Денисівському краєзнавчому музеї Козівського району для учнів старших класів 
місцевої школи провели урок-реквієм, приурочений до 66-ї річниці від дня загибелі 
голови Проводу ОУН Романа Шухевича. 

111. Садовська, Г. Тут навіть стіни вчать любити рідний край [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 2 берез. — С. 6 : фот. — 
(Історія, що поруч). 
Про музеї, які діють при Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 
ім. Тараса Шевченка. 

112. Цебрій, Є. У школі № 18 — музей Революції гідності та свободи 
[Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс. — 2016. — 24 лют. — С. 9 : 
фот. кольор. — (Культура). 
У Тернопільській загальноосвітній школі № 18 відкрили музей Революції гідності та 
свободи. 
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Театри 

113. Садовська, Г.  Наче перше причастя [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 8 : фот. — (До Міжнародного 
дня театру). 
У неділю, 27 березня, Тернопільський академічний обласний драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка й Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
відзначатимуть професійне свято — Міжнародний день театру. 

 
Тернопільський академічний обласний український драматичний  

театр ім. Т. Г. Шевченка 

114. Вандзеляк, Г. «Земля» мандрує Західною Україною [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 11 берез. — С. 4 : фот. — 
(Гастролі). 
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Чернівецький обласний український музично-драматичний театр 
імені Ольги Кобилянської поставив виставу «Земля» за мотивами повісті Ольги 
Кобилянської. 

115. Ванюга, Л. Друга світова війна та Український драматичний театр 
ім. Івана Франка у Тернополі [Текст] / Л. Ванюга // Літературний 
Тернопіль. — 2016. — Чис. 1. — С. 116—123 : фот. — (Театр). 

116. Луків, Н. Михайло Безпалько — Дід Мороз-рекордсмен [Текст] / 
Н. Луків // Свобода. — 2016. — 1 січ. — С. 12 : фот. кольор. 
П’ятдесят вісім років тому актор Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Михайло Безпалько вперше одягнув костюм 
Діда Мороза. 

117. Мосійчук, Я. Ярослава Мосійчук: «Почуваюся наче вільна, стрімка, 
грайлива ріка, яка має надійний берег» [Текст] : [ інтерв’ю з актрисою 
Тернопільського академічного обласного драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Я. Мосійчук] / [записала] М. Юхно-Лучка // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 23—29 берез. — С. 10 : фот. кольор. 
Про тернопільське театральне подружжя Олега та Ярослави Мосійчуків. 

118. Подкович, М. Повернення митця [Текст] / М. Подкович // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 6 січ. — С. 5. — (Пам’ять і шана). 
Минуло десять років, як відійшов у вічність актор Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, народний артист 
України Мирослав Коцюлим. 

119. Садовська, Г. Щемлива магія «Гуцулки Ксені» [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 12 лют. — С. 5 : фот. — 
(Тернопільські театральні вечори). 
Про виставу «Гуцулка Ксеня» за оперетою Ярослава Барнича. 
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120. Смільська, О. «Дитина в дарунок», або На що здатна мати заради своєї 
дитини [Текст] / О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 
2—8 берез. — С. 6 : фот. — (Культура). 
Про виставу «Дитина в дарунок», яка відбулася в Тернопільському обласному 
драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 

121. Чернівецький драмтеатр покаже історію людини, яку перемогла земля 
[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 9—15 берез. — С. 6 : 
фот. 
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася театральна прем’єра за мотивами повісті Ольги 
Кобилянської «Земля» у виконанні Чернівецького обласного українського музично-
драматичного театру імені Ольги Кобилянської. 

122. Четверо тернополян стали Народними Героями України [Текст] // 
Наш день. — 2016. — 20—26 січ. — С. 6 : фот. 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася церемонія нагородження орденом «Народний Герой 
України». 

123. Чубата, Д. Чари прадавнього лісу [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 8. — (Зимова казка). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся показ вистави-казки «Чари прадавнього лісу», за мотивами 
казки Богдана Лепкого.  

124. Шот, М. Коли дитина — в дарунок [Текст] / М. Шот // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 5 : фот. — (Тернопільські театральні 
вечори). 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка 
відбулася прем’єра п’єси «Дитина в дарунок». 

125. Що було б, якби чоловіки й жінки помінялися місцями? [Текст] // 
Нова Тернопільська газета. — 2016. — 30 берез. — 5 квіт. — С. 6 : фот. 
На сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра музичної комедії Олександра Коломійця 
«Фараони».  

Тернопільський академічний  
обласний театр актора і ляльки 

126. Деркач, З. Місце, де народжується казка [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2016. — 23 берез. — С. 4 : фот. — (День лялькаря). 
Про Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки, який завжди навіює 
прекрасні спогади з дитинства.   
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Аматорські театри 

Драматичний театр-студія «Сузір’я» 

127. Ґуґушвілі, Т. Репетиції у... дворі [Текст] / Т. Гугушвілі // День. — 
2016. — 31 берез. — С. 6 : фот. — (Культура). 
Тернопільський театр-студія «Сузір’я» готує нові постановки. 

128. Кульбаба, О. Вертепувала «Писанка» [Текст] / О. Кульбаба // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 13 січ. — С. 3. — (Враження). 
Про мистецьке вертепне дійство «Відчиняйте, люди, двері, іде коляда!», яке 
представили учасники дитячого театрального колективу «Писанка» із с. Мовчанівки 
Підволочиського району. 

129. Маршалок, Г. Мандри з Дюймовочкою [Текст] / Г. Маршалок // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 13 січ. — С. 7 : фот. кольор. — (А що у вас?). 
Про виступ учасників драматичного гуртка Полупанівської ЗОШ I—II ступенів 
Підволочиського району. 

130. Татарський С. У Борщів повернувся театр [Текст] / С. Татарський // 
Свобода. — 2016. — 1 квіт. — С. 4 : фот.  
Аматори народного самодіяльного драматичного театру Борщівського районного 
будинку культури порадували мешканців краю прем’єрою вистави «Украдене щастя» 
за однойменною драмою Івана Франка. 

131. Цебрій, Є. «Сузір’я» не має місця для репетицій [Текст] / Є. Цебрій // 
RIA плюс. — 2016. — 10 лют. — С. 11 : фот. — (Без прописки). 
Актори Тернопільського народного драматичного театру-студії «Сузір’я» просять 
владу виділити хоча б невелике приміщення, де вони могли б проводили репетиції, а 
також зберігати костюми та декорації. 

Філармонія, концерти 

Тернопільська обласна філармонія 

132. Вандзеляк, Г. «Орея» — у Тернополі [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2016. — 26 лют. — С. 4 : фот. — (Концертна діяльність). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт академічної хорової капели 
«Орея» м. Житомир. 

133. Вандзеляк, Г. У філармонії — рівень міжнародний [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 12 лют. — С. 4. — (Неопалима 
купина). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт симфонічного оркестру за 
участю солістів із Швейцарії. 

134. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [у Тернопільській обласній філармонії 
відкрили 76-й сезон концертом симфонічного оркестру та Софії 
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Соловій і Володимира Шагая]. — С. 151 ; [у Тернопільській обласній 
філармонії відбулася презентація книги «Аеропорт» Сергія Лойка]. — 
С. 152. 

135. Золотнюк, А. Любов Ізотова: «Мені це горить» [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 5 : фот. — (Розмова з 
митцем). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся творчий вечір народної артистки 
України Любові Ізотової. 

136. Чайківська, Я. Як хлопець з Донецька Тернопіль прославив [Текст] / 
Я. Чайківська // Вільне життя плюс. — 2016. — 11 берез. — С. 5 : 
фот. — (У вирі танцю). 
У Тернопільській обласній філармонії вшанували пам’ять видатного хореографа 
Олександра Данічкіна. 

137. Чубата, Д. Дивні чудеса різдвяної ночі [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 6 січ. — С. 5. — (Вечори у філармонії). 
У Тернопільській обласній філармонії відбулося музично-хореографічне дійство 
«Вечори на хуторі біля Диканьки» за мотивами творів Миколи Гоголя. 

138. Чубата, Д. Любіть, як Він, страждальну Україну [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 5. — (Вечори у 
філармонії). 
До 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в обласній філармонії звучали 
поетові вірші та пісні на його слова у виконанні солістів, камерного хору та 
симфонічного оркестру під керівництвом Мирослава Кріля. 

139. Чубата, Д. Нова зустріч з «Ореєю» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 19 лют. — С. 5. — (Вечори у філармонії). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт Житомирської академічної 
хорової капели «Орея». 

140. Чубата, Д. Сорок років на сцені [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 5 лют. — С. 5 : фот. — (Ювілей). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся бенефіс солістки філармонії, народної 
артистки України Любові Ізотової, присвячений 40-річчю її творчої діяльності. 

Інші концерти 

141. Вандзеляк, Г. Рік без Кузьми [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 
2016. — 5 лют. — С. 4. — (Щоб пам’ятали). 
На Театральному майдані в м. Тернополі вшанували пам’ять Андрія Кузьменка. 

142. Дутка, Ю. ТОП-5 культурних подій лютого [Текст] / Ю. Дутка // RIA 
плюс. — 2016. — 3 лют. — С. 16 : фот. кольор. — (Анонси). 
У лютому в м. Тернополі відбудуться концерти симфонічного оркестру та віртуозів зі 
Швейцарії, студії «Квартал 95», репера ЯрмаКа, Національного балету Грузії 
«Сухішвілі», а також балет-фантасмагорія «Лускунчик» у постановці хореографа Раду 
Поклітару. 



20 

 

143. Козінчук, І. Бійців зігрівають різдвяні колядки і «буржуйки» [Текст] / 
І. Козінчук // Свобода. — 2016. — 13 січ. — С. 3 : фот. кольор. 
Волонтери Любов Чернецька, Василь Панюс та Олександр Лисак відвідують 
українських захисників у зоні АТО і дарують їм концерти. 

144. Костик, Н. «Забути кров святу не маєм права» [Текст] / Н. Костик, 
Л. Шимків // Вільне життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 3 : фот. — 
(Герої не вмирають). 
У Мишковицькій ЗОШ I—III ступенів Тернопільського району вшанували пам’ять 
Героїв Небесної сотні та воїнів АТО. 

145. Николишин, Д. Ти з нами, друже! [Текст] / Д. Николишин // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 5 лют. — С. 8 : фот. — (Незабутній). 
На Театральному майдані в м. Тернополі вшанували пам’ять лідера гурту «Скрябін» 
Андрія Кузьменка. 

146. Перун, В. «Над вертепом звізда ясна...» [Текст] / В. Перун // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 22 січ. — С. 8 : фот. — (Відлуння свята). 
Про різдвяний концерт «Нова радість стала», який традиційно відбувся в м. Тернополі. 

147. Реквієм Небесній сотні організували волонтери з Тернопілля [Текст] // 
Свобода. — 2016. — 11 берез. — С. 4 : фот. 
У концертній залі столичного Українського дому відбулася героїко-патріотична 
імпреза до Дня пам’яті Небесної сотні, організатором якої була волонтерка із 
Борщівщини Любов Чернецька. 

148. Садовська, Г. Наче зоряним дощем омивається душа [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 16 берез. — С. 6 : фот. 
кольор. — (Шевченкіана). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбувся концерт сестер Тельнюк. 

149. У Тернополі вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні [Текст] // 
Тернопіль вечірній. — 2016. — 17 лют. — С. 2. — (Наше місто). 
Спортивно-патріотичним заходом, концертною програмою «Плаче свічка», 
благодійним вечором арт десанту волонтерів, презентацією фотоальбому, показовими 
військово-патріотичними вишколами  та багатьма іншими заходами вшановуватимуть 
пам’ять Героїв Небесної сотні в м. Тернополі. 

150. Шило, Т. Учні двадцятої школи подарували захисникам Вітчизни 
святковий концерт [Текст] / Т. Шило // Тернопіль вечірній. — 2016. — 
17 лют. — С. 8 : фот. кольор. — (Звитяжці України). 
Учні Тернопільської ЗОШ № 20 підготували концерт для співробітників батальйону 
патрульної служби особливого призначення «Тернопіль», військовослужбовців 44-ї 
окремої артилерійської бригади та своїх батьків-учасників АТО. 
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Клубні заклади 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 

151. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса 
відбувся благодійний творчий вечір Василя Дунця]. — С. 156. 

152. Золотнюк, А. У Тернопіль їде арт-десант [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 17 лют. — С. 9. — (Не прогавте!). 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться благодійний вечір пошани полеглих під 
час Революції гідності, на якому виступить «Арт-десант волонтерів». 

153. Колеснік, Т. Тернополяни проводжали оваціями щурів у пачках 
[Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 2016. — 10 лют. — С. [15] : фот. 
кольор. 
На сцені ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса столичний театрально-хореографічний 
колектив «Київ Модерн-балет» представив фантастичну казку «Лускунчик». 

154. Скеля, П. «Лемківський Йордан» об’єднав лемків Тернопілля [Текст] / 
П. Скеля // Наш день. — 2016. — 3—9 лют. — С. 5 : фот. — (Життя). 
У палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса відбулося святкове дійство 
«Лемківський Йордан». 

155. «Цей світ для тебе!» [Текст] // Вільне життя плюс. — 2016. — 
26 лют. — С. 8 : фот. — (Анонс). 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться вечір українського слова та пісні за 
участю Вадима Крищенка, Дмитра Андрійця, Світлани Весни та гурту «Тріода». 

156. Штокало-Пархомчук, Я. Жеби хлипнути водиці з любові криниці, 
зібралися лемки на Водохреще в «Березолі» [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 січ. — 
С. [1] : фот. — (Духовні обереги). 
У палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса відбулося святкове дійство 
«Лемківський Йордан». 

Український дім «Перемога» 

157. Богданюк, Т. Виставка екслібрису — тернопільській Шевченкіані 
[Текст] / Т. Богданюк // Свобода. — 2016. — 9 берез. — С. 3 : фот. 
В Українському домі «Перемога» відкрито виставку «Екслібрисів пам’яті» заслуженого 
художника України Ярослава Омеляна. 

158. Жулковська, О. Якби не ти, моя Україно [Текст] / О. Жулковська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 20 січ. — С. 5. — (Різдвяна свіча). 
В українському домі «Перемога» відбулася традиційна пластова акція «Різдвяна свіча». 
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159. Савчук, Г. Крізь століття линула музика Моцарта… [Текст] / 
Г. Савчук // Свобода. — 2016. — 26 лют. — С. 4. — (До 260-річчя). 
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт муніципального Галицького 
камерного оркестру, приурочений до 260-річчя від дня народження геніального 
австрійського композитора Вольфганга Амадея Мацарта. 

160. У центрі Тернополя можна побачити півсотні оригінальних різдвяних 
композицій [Текст] // Наш день. — 2016. — 13—19 січ. — С. 7 : фот.  
В Українському домі «Перемога» діє виставка різдвяної атрибутики.   

161. Чубата, Д.  Моцарт і досі найпопулярніший у світі [Текст] / Дарія 
Чубата // Вільне життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 5. — (Світ 
музики).  
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт муніципального Галицького 
оркестру, приурочений до 260-річчя від дня народження Вольфганга Амадея Моцарта. 

Інші клубні заклади 

162. Бандурка, І. «Наші, друже, пісні залишаться...» [Текст] / І. Бандурка // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 8. — (Творчий вечір). 
Про ювілейний творчий вечір поета-пісняра Івана Кушніра, який відбувся в 
Яблунівському будинку культури. 

163. Горлуц, Н. Зазирнули за чарівні двері [Текст] / Н. Горлуц // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 6 січ. — С. 5 : фот. кольор. 
Учасники театрального гуртка будинку культури тернопільського мікрорайону 
«Кутківці» поставили казку-мюзикл «За чарівними дверима». 

164. Гулей, І. Про що мовчить читальня «Просвіти» у Базарі [Текст] / 
І. Гулей // Вільне життя плюс. — 2016. — 3 лют. — С. 6. — (Моє 
краєзнавче дослідження).  
Про будинок культури в с. Базарі Чортківського району. 

165. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [у Чортківському районному будинку 
культури відбулася презентація збірника «Чортків і околиці», 
виданого як спецвипуск журналу «Золота пектораль»]. — С. 152. 

166. Проців, М. Вишивальниці з Луганщини побували в Бережанах 
[Текст] / М. Проців // Номер один. — 2016. — 13 січ. — С. [15] : фот. 
кольор. 
У рамках проекту Української миротворчої школи в м. Бережанах побували учасники 
клубу любителів вишивки «Червона ниточка» з м. Сєверодонецька Луганської області. 

167. Юрса, Г. Храм культури у Застав’ ї [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 22 січ. — С. 3 : фот. — (Сільські обрії). 
У с. Застав’ ї Тернопільського району, урочисто відкрили новозбудований сільський 
клуб. 
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Кіно 

168. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [у тернопільському кінотеатрі 
«Сінема Сіті» відбувся допрем’єрний показ фільму «Брати. Остання 
сповідь»]. — С. 153. 

169. Мацко, І. «Іван Сила» та сила читання [Текст] / І. Мацко // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 6. — (Презентації). 
У м. Тернополі відбулася презентація документального фільму «У пошуках Івана 
Сили» Олександра Гавроша. 

170. Небесна, І. Галичина — замкнута цивілізація [Текст] / І. Небесна // 
RIA плюс. — 2016. — 9 берез. — С. 20 : фот. — (Арт-куток). 
У м. Тернополі відбулася презентація фільму Івана Кравчишина «Політ золотої 
мушки», у якому знімалися актори обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 

171. Небесна, І. «Російський дятел» і Чорнобиль [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2016. — 3 лют. — С. 20 : фот. — (Арт-куток). 
Сценограф Федір Александрович привіз у м. Тернопіль свій фільм «Російський дятел» і 
розповів про сучасний український театр. 

172. Парова, Н.  У «Каменярі» відбулась прем’єра фільму про Героїв 
Небесної Сотні з Тернопільщини [Текст] / Н. Парова // Народне 
слово. — 2016. — 4 берез. — С. [1], 4 : фот. 
У збаразькому кінотеатрі «Каменяр» відбувся прем’єрний показ документального  
фільму телеканалу «ІНТБ» «Люди. Майдан. Герої», присвяченого Героям Небесної 
сотні — вихідцям із Тернопільщини. 

173. Шот, М. Галицьке життя — без гламуру [Текст] : У широкий 
український прокат вийшла кінострічка Івана Кравчишина «Політ 
золотої мушки» / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2016. — 26 берез. — 
С. 7 : фот. — (Екран). 

Навчальні заклади 

Тернопільське обласне державне музичне училище 
ім. С. Крушельницької  

174. Вандзеляк, Г.  Звучала валторна [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 
2016. — 1 квіт. — С. 4 : фот. — (Музичний форум). 
На базі Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької відбувся другий 
форум валторністів. 

175. Мітін, В. Як працювати з учнями-духовиками? [Текст] / В. Мітін // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 3. — (Конференції). 
У Тернопільському музичному училищі ім. С. Крушельницької відбулася конференція 
викладачів відділів духових інструментів шкіл естетичного виховання області. 
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176. Чагарин, М. І барвисто звучала бандура... [Текст] / М. Чагарин // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 3 : фот. — (Конференції). 
У Тернопільському музичному училищі ім. С. Крушельницької відбулася обласна 
методична конференція викладачів-бандуристів початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів, організована навчально-методичним кабінетом 
обласного методичного центру народної творчості. 

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 

Тернопільська музична школа № 1 ім. В. Барвінського 

177. Деркач, З. Тернопільські художники підкорили столицю [Текст] / 
З. Деркач // Свобода. — 2016. — 17 лют. — С. 3 : фот. кольор. — 
(Гордість краю). 
У музеї Лесі Українки (м. Київ) діють виставки Павла Шачка та його наставника, 
учителя Миколи Дмітруха. 

178. Зимненко, А. Змагалися юні піаністи [Текст] / А. Зимненко // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 5 : фот. — (Фотофакт). 
У Тернопільській музичній школі № 1 відбувся XIII обласний конкурс учнів молодших 
класів імені Василя Барвінського.  

179. Ковпак, І. Відвідали однолітків [Текст] / І. Ковпак // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 6 січ. — С. 5. — (Милосердя). 
Учні Тернопільської музичної школи № 1 ім. В. Барвінського, учасники фольклорного 
ансамблю «Віночок» провели акцію милосердя «Поспішай творити добро» у Терно-
пільському обласному навчально-реабілітаційному центрі для дітей. 

180. Несторович, Т. Вона любила музику, дітей, свою сім’ю [Текст] / 
Т. Несторович // Вільне життя плюс. — 2016. — 12 лют. — С. 5 : фот. — 
(Замість квітки на свіжу могилу). 
Про талановиту людину, виховательку юних музикантів, творчу особистість Марту 
Квітко-Семчишин. 

181. Про Шевченка у музиці і по-сучасному [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2016. — 16—22 берез. — С. 6. : фот. — (Культура). 
Про концерт «Пам’яті Тараса Шевченка», який відбувся в Тернопільській музичній 
школі №1 ім. В. Барвінського. 

182. Ткач, А. Майстерність підвищували скрипалі [Текст] / А. Ткач // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 8 : фот. — (Що? Де? 
Коли?). 
У Тернопільській музичній школі № 1 ім. В. Барвінського відбулася методична 
конференція викладачів відділів струнно-смичкових інструментів шкіл естетичного 
виховання області. 
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Тернопільська художня школа ім. М. Бойчука 

183. Авад, Р. Юний тернополянин підкорив столицю [Текст] / Р. Авад // 
Урядовий кур’єр. — 2016. — 20 лют. — С. 6 : фот. — (Культура). 
У Національному музеї Тараса Шевченка відбулася виставка творчих робіт учня 
Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука Павла Шачка та його наставника 
Миколи Дмітруха «Від учителя до учня». 

184. Романська, Г. Задля підвищення майстерності [Текст] / Г. Романська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 3 : фот. — (Що у вас?). 
Про методичну конференцію для викладачів відділів образотворчого мистецтва 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області, яка відбулася 
в Тернопільській художній школі ім. М. Бойчука. 

Інші початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 

185. Блаженко, А. Де мешкає сімейство муз [Текст] / А. Блаженко // Голос 
народу. — 2016. — 18 берез. — С. 7 : фот. — (Творче коло). 
Про Улашківську дитячу музичну школу.  

186. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [у Теребовлянському вищому 
училищі культури відбувся творчий вечір  уродженця с. Милівців 
Чортківського району Мар’яна Пуляка]. — С. 150—151. 

187. Жук, О. Крути: перезавантаження по-могильницьки [Текст] : молоді 
режисери продемонстрували, як відродити село і вибороти перемогу / 
О. Жук // Вільне життя плюс. — 2016. — 5 лют. — С. [1]. — 
(Пробудження). 
Випускники Теребовлянського вищого училища культури провели в с. Старій 
Могильниці Теребовлянського району концерт-реквієм, присвячений Дню пам’яті 
героїв Крут. 

188. Його рукою водить Господь [Текст] // Свобода. — 2016. — 16 берез. — 
С. 12 : фот. — (Таланти). 
Про 9-річного школяра Захара Лабяка, який малює храми м. Тернополя. 

189. Кушнерик, О. Сільський хлопець, що прямує за зіркою щастя, або 
Нові акорди Ромчика Сасанчина [Текст] / О. Кушнерик // Свобода. — 
2016. —  16 берез. —  С. 12 : фот. кольор. 
Про юного вокаліста Ромчика Сасанчина. 

190. Лайко, О. Людмила Стасишен: «Третя школа Тернополя плекає 
дитячі таланти» [Текст] / О. Лайко // Тернопіль вечірній. — 2016. — 
16 берез. — С. 4 : фот. 
Про талановитих учнів Тернопільської ЗОШ № 3. 
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191. Матвіїв, Л. Яскравий штрих у розвитку мистецької освіти [Текст] / 
Л. Матвіїв // Вільне життя плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 8. — (На ниві 
культури).   
Відбулася розширена нарада керівників початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів області, на якій обговорили назрілі проблемні питання стану 
мистецької освіти в Україні та на Тернопіллі. 

192. Наконечна, О. Олімпіада творчості [Текст] / О. Наконечна // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 3. — (Змагання). 
У Почаївському будинку дитячої творчості та спорту відбулася IX Олімпіада творчості. 

193. Попадюк, О. Чи присвоять школі мистецтв ім’я Володимира 
Вихруща? [Текст] / О. Попадюк // Вільне слово. — 2016. — 4 берез. — 
С. 2 : фот. — (Обговорюємо). 
Громадські слухання щодо присвоєння Козівській школі мистецтв імені 
Володимира Вихруща пройшли в смт Козовій. 

194. Пшоняк, І. Музичні школи міста отримали подарунки із Швейцарії 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 17 лют. — С. 5 : 
фот. — (Освіта). 
Музичні школи м. Тернополя отримали в подарунок дві скрипки швейцарського 
виробництва. 

195. Чмиленко, О. Вертепне дійство для школярів зі сходу [Текст] : Мотиви 
найкращих у світі колядок зазвучали голосами скрипок / 
О. Чмиленко // Свобода. — 2016. — 15 січ. — С. 4 : фот. 
У Тернопільській школі мистецтв відбулася зустріч учнів 6-го класу цього навчального 
закладу та їхніх однолітків зі Східної України, під час якої гостям показали вертепне 
дійство. 

196. Штокало-Пархомчук, Я. У школі мистецтв буде свято [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2016. — 23 берез. — 
С. 5. — (Ювілеї). 
Про Козівську школу мистецтв. 

Виставки, пленери 

Картинна галереяТернопільської обласної організації   
Спілки художників України 

197. Костишин, Л. Золоті підкови для... блохи, або Як вмістити у вушко 
голки караван верблюдів? [Текст] / Л. Костишин  // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 30 берез. — С. 5 : фот. — (Дивовижа). 
Про виставку робіт українського мікромініатюриста, киянина Володимира Казаряна. 

198. Олійник, Д. Неможливе робить можливим [Текст] / Д. Олійник // RIA 
плюс. — 2016. — 23 берез. — С. 14 : фот. — (Таланти ). 
У м. Тернополі відкрили виставку мініатюрних скульптур Володимира Казаряна. 
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199. Пацула, А. Шварценеггер на зернятку й караван верблюдів у вушку 
голки [Текст] / А. Пацула // Наш день. — 2016. — 23—29 берез. — 
С. 13 : фот. 
У м. Тернополі відкрили унікальну виставку мініатюрних скульптур Володимира 
Казаряна, яку називають восьмим чудом світу. 

200. Шот, М. Пульсуючий простір «Порталу» [Текст] : Скульптура й 
живопис поєднали на спільній виставці двоє українців — із 
Тернопілля і США / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2016. — 30 січ. — 
С. 9 : фот. — (Вернісаж). 
В артгалереї Тернопільської обласної організації Національної спілки художників 
України діє спільна виставка «Портал» художника Михайла Кузіва та скульптора 
Богдана Гірняка. 

Державний архів Тернопільської області  

201. Гадомська, Л. «Тут запеклася кров мого народу» [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2016. — 1 берез. — С. 6 : фот. — 
(Пам’ять). 
Про виставку «Тут запеклася кров мого народу», яку відкрили в Державному архіві 
Тернопільської області. 

202. Коваль, С. Тут запеклася кров мого народу [Текст] / С. Коваль // 
Свобода. — 2016. — 19 лют. — С. 3. — (Виставка). 
У державному архіві Тернопільської області відкрили виставку, присвячену подіям 
Революції гідності та свободи. 

203. Малиміна-Базиляк, Т. Дарунок архіву [Текст] / Т. Малиміна-
Базиляк // Свобода. — 2016. — 19 лют. — С. 3 : фот. — (Поповнення 
фонду). 
У Державному архіві Тернопільської області відбулася творча зустріч із композитором 
Миколою Чорним, під час якої він передав на державне зберігання документи, які 
доповнять архівний фонд поета Степана Будного. 

204. Наконечна, Л. «Однині воєдино...» [Текст] / Людмила Наконечна // 
Голос України. — 2016. — 22 січ. — С. 4 : іл. — (З Днем соборності!). 
У державному архіві Тернопільської області діє документальна виставка «В єдності 
сила народу», приурочена до 97-ї річниці від часу проголошення Акта злуки УНР і 
ЗУНР. 

205. Полянський, Ф. Дякуємо фондоутворювачам [Текст] / 
Ф. Полянський // Свобода. — 2016. — 18 берез. — С. 3 : фот. 
Працівники Державного архіву Тернопільської області висловили подяку 
фондоутворювачам: Андрієві Климу, Степанові Колодницькому, Ігореві Олещуку, 
Олегові Рудакевичу. 
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206. Сулима, О. Василь Дідюк — журналіст з канадської діаспори [Текст] / 
О. Сулима // Свобода. — 2016. — 19 лют. — С. 3 : фот. — (Поповнення 
фонду). 
Архівний фонд «Дідюк Василь Степанович — журналіст, діяч української діаспори в 
Канаді» поповнився новими документами, які передав на державне зберігання його 
племінник Богдан Дідюк. 

Персональна виставка заслуженого художника України Євгена Удіна 

207. Гадомська, Л. У Тернополі відкрили персональну виставку Євгена 
Удіна [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль  вечірній. — 2016. — 
17 лют. — С. 16 : фот. кольор. — (Арт). 
У Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі діє 
персональна виставка заслуженого художника України Євгена Удіна.  

208. Золотнюк, А. Поетичні картини майстра [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. —19 лют. — С. 5 : фот. — (Виставка). 
У Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі відкрили 
персональну виставку заслуженого художника України Євгена Удіна.   

209. Савчук, Г. Буде змога оглянути графічні роботи Євгена Удіна [Текст] / 
Г. Савчук // Свобода. — 2016. — 12 лют. — С. 4. — (Мистецтво 
зблизька). 
У Тернопільському кооперативному коледжі діятиме виставка заслуженого художника 
України, лауреата премії «Людина року» Євгена Удіна. 

210. Юрса, Г. А було колись і в Україні [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 25 берез. — С. [1] : фот. — (Має право). 
Про виставку графічних робіт художника Євгена Удіна, присвячену 202-й річниці від 
дня народження великого поета Тараса Шевченка. 

Інші виставки, пленери 

211. Балюх, В. «Фотомистецтво — душевна справа, яка додає енергії 
у праці» [Текст] / В. Балюх // Свобода. — 2016. — 9 берез. — С. 12. 
Про першу персональну виставку кандидата в члени Національної спілки 
фотохудожників України Михайла Сапригіна, яку відкрили в Чортківському районному 
будинку культури ім. К. Рубчакової. 

212. Вдовиченко, Г. «Нічого собі! Це все я намалювала!» [Текст] : 
Персональна виставка художниці Наталки Гайди відкрилася у галереї 
Гері Боумена / Г. Вдовиченко // Високий замок. — 2016. — 26 січ. — 
С. 8 : фот. кольор. 
У львівській галереї Гері Боумена, діє персональна виставка «unSerious» тернопільської 
художниці Наталки Гайди. 

213. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [у Державному історико-
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архітектурному заповіднику (м. Бережани) діє виставка Богдана 
Ткачика «Дорога з дитинства — дорога до себе»]. — С. 148 ; [з нагоди 
Дня художника на Театральному майдані м. Тернополя відбувся 
художній пленер]. — С. 156. 

214. Золотнюк, А. Диво-художник завойовує столицю [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 9 берез. — С. 5 : фот. — 
(Молоді таланти). 
У Національному музеї Тараса Шевченка відкрилася персональна виставка художника 
Павла Шачка «Мій Шевченко» та його вчителя Миколи Дмітруха «Від учителя до 
учня». 

215. Золотнюк, А. Сучасне і сакральне [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 8 : фот. — (Виставка). 
У тернопільській артгалереї «Бункермуз» діє виставка сучасного іконопису, яку 
представили львів’яни в рамках проекту «Вихід, 5». 

216. Золотнюк, А. Фотолітопис краси [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 8 : фот. — (Виставка). 
Виставку світлин «Земля, що натхнення дала Самчуку» Віктора Смоляка відкрили в 
Шумському районному будинку культури в рамках фестивалю «На білому коні». 

217. Марухняк, Й. Стара хоругва і скульптури Пінзеля… [Текст] : 
У Львові показують скарби княжої церкви святого Миколая / 
Й. Марухняк // День. — 2016. — 17 лют. — С. 12 : фот. кольор. — 
(Враження). 
На виставці «Скарби княжої церкви св. Миколая у Львові», що діє в Музеї історії 
релігії, представлено скульптури Іоанна Георгія Пінзеля. 

218. Смільська, О. Українські строї в «Листах на фронт» [Текст] / 
О. Смільська // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 9—15 берез. — 
С. 3 : фот. 
Про фотопроект українського режисера Івана Кравчишина «Листи на фронт». 

219. Учімося мистецтву в природи [Текст] // Вільне життя плюс. — 2016. — 
2 берез. — С. 9 : фот. — (Вернісажі). 
Про фотовиставку «Персоналка» Михайла Сапригіна, відкриття якої відбулося 
в Чортківському районному будинку культури ім. К. Рубчакової. 

Всеукраїнський міжконфесійний живописний пленер у с. Зарваниці 
Теребовлянського району «Вікно у небо. Зарваниця — 2016» 

220. Мичко, С. Вікно у небо [Текст] : Так називається всеукраїнський 
пленер іконопису / С. Мичко // Україна молода. — 2016. — 27 січ. — 
С. 3 : іл. — (Сакральне мистецтво). 
У Марійському духовному центрі в с. Зарваниці Теребовлянського району відбувся 
перший в Україні пленер іконопису. 
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221. Шот, М. «Вікно у небо» відчинили в Зарваниці [Текст] / М. Шот // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 5 : фот. — 
(Всеукраїнський пленер). 
Про Всеукраїнський пленер під назвою «Вікно у небо. Зарваниця — 2016». 

222. Шот, М. Художники писали обереги для бійців АТО [Текст] / 
М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2016. — 3 берез. — С. 10 : фот. 
Про Всеукраїнський пленер «Вікно у небо. Зарваниця — 2016». 

Фестивалі, конкурси, масові заходи 

Свята зимово календарно-обрядового фольклору 

223. Брухаль, Г. На фестиваль зібралися і професіонали, і аматори [Текст] / 
Г. Брухаль // Голос України. — 2016. — 12 січ. — С. 6. 
Аматорські та професійні колективи з Тернопільської області взяли участь у VII 
Різдвяному фестивалі «Коляда на Майзлях», що відбувся в м. Івано-Франківську. 

224. Дідик, В. Коляда у Вишнівці [Текст] / В. Дідик // Вільне життя плюс. — 
2016. — 22 січ. — С. 5 : фот. — (Відлуння свята). 
У селищі Вишнівці Збаразького району відбулося свято коляди. 

225. Дідик, В. Коляда у Вишнівці [Текст] / В. Дідик // Наш день. — 2016. — 
20—26 січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Традиції). 
У селищі Вишнівці Збаразького району відбулося свято коляди. 

226. Синенька, Б. Хвилювала серця коляда [Текст] / Б. Синенька // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 22 січ. — С. [1] : фот. — (Враження). 
У м. Тернополі відбулося традиційне обласне свято зимового календарно-обрядового 
фольклору «Нова радість стала». 

227. Томчишин, Ю. У Горошовій на Маланки кинули за грати Путіна 
[Текст] : Традиційне свято відродили на Тернопільщині / 
Ю. Томчишин // Наш день. — 2016. — 20—26 січ. — С. 3 : фот. 
кольор. — (Традиції). 
На Борщівщині відбувся традиційний зимовий фестиваль-карнавал. 

228. Томчишин, Ю. У Тернополі — найбільша різдвяна шопка України 
[Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2016. — 13—19 січ. — С. 3 : 
фот. кольор. — (Життя). 
Біля шопки, яку встановлено в церкві Святого Петра відбудеться перший парафіяльний 
фестиваль колядок «Возвеселімося всі разом нині». 

229. Шот, М. Тут ангели грають і дзвони гудуть [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 20 січ. — С. 5 : фот. — (Найбільша шопка 
в Україні). 
Біля найбільшої шопки в Україні, яку впродовж багатьох років встановлюють у церкві 
Святого апостола Петра в м. Тернополі, відбувся фестиваль колядок «Возвеселімся всі 
разом нині». 
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230. Юрса, Г. Посланці із Віфлеєму у Товстолузі [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 5 лют. — С. 3 : фот. — (Відгомін свята). 
Різдвяні колядки, віншування дарували мешканцям с. Товстолуга Тернопільського 
району діти з вівтарної дружини церкви Святого Юрія Побідоносця. 

Інші фестивалі та конкурси 

231. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень – листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [на горі Лисоні поблизу м. Бережан 
відбувся фестиваль стрілецької та повстанської пісні «Дзвони 
Лисоні»]. — С. 150. 

232. Небесна, І. Культурна весна у Тернополі [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2016. — 17 лют. — С. 20 : фот. — (Фести). 
У м. Тернополі відбудуться конкурс молодих гуртів «Koza Music Battle» та мистецький 
фестиваль «Ї». 

233. Талановиті діти шукали «Надію» [Текст] // Свобода. — 2016. — 
25 берез. — С. [1] : фот. 
У м. Теребовлі відбувся обласний фестиваль-конкурс для талановитих дітей 
«Надія 2016». 

234. Шкіра, В. Тернопіль збере митців [Текст] / В. Шкіра // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 12 лют. — С. 3. — (Фестиваль ). 
У м. Тернополі відбудеться  IV мистецький фестиваль «Ї». 

Учасники та переможці міжнародних,  
всеукраїнських фестивалів, конкурсів 

235. Бобрівець, М. Серед переможців — наш краянин [Текст] / 
М. Бобрівець // Вільне життя плюс. — 2016. — 17 лют. — С. 7. — 
(Вітаємо). 
Учень Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну Димитрій 
Шіхов здобув III місце на Міжнародному українсько-литовському конкурсі малюнків 
«Здай кров заради життя». 

236. Від Ліги сміху — до «Євробачення — 2016» [Текст] // Свобода. — 
2016. — 3 лют. — С. 12 : фот. кольор. 
Співак Аркадій Войтюк узяв участь у конкурсному відборі на «Євробачення — 2016». 

237. Віктор Смоляк популяризує Україну [Текст] // Свобода. — 2016. — 
24 лют. — С. 12 : фот. кольор. 
Фотограф-аматор із Шумщини Віктор Смоляк став одним із переможців 
Всеукраїнського фотоконкурсу «Країна моя». 

238. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [переможницею Всеукраїнського 
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конкурсу естрадного мистецтва «Осінні зорі —2015» (м. Київ) стала 
Віталіна Гуцуляк із м. Бучача]. — С. 157. 

239. Костишин, Л. Зоряний старт Віталіни Гуцуляк [Текст] / Л. Костишин // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 6 січ. — С. 5 : фот. кольор. — (Знай 
наших!). 
П’ятикласниця Бучацької ЗОШ I—III ступенів № 2 Віталіна Гуцуляк перемогла 
у Всеукраїнському конкурсі естрадного мистецтва «Осінні зорі — 2015».  

240. Мельничук, Б. Озорені музикою [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 2. — (Знай наших!). 
Про Всеукраїнську музичну олімпіаду «Голос країни», у якій узяли участь 
представники Тернопілля: фольклорно-обрядовий ансамбль «Горинка», зразковий 
ансамбль флейтистів «Dolce», Володимир Кардинал, Руслана Копоть та ін. 

241. Михлик, З. Дім, у якому завжди тепло [Текст] / З. Михлик // 
Свобода. — 2016. — 1 січ. — С. 10 : фот. кольор. 
Десятирічна Галина Вакуленко із с. Більче-Золотого Борщівського району здобула 
третю премію Всеукраїнського конкурсу серед вихованців дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей за оригінальне виконання Державного Гімну України. 

242. Овчаренко, Е. Україна єдина [Текст] / Е. Овчаренко // Слово 
Просвіти. — 2016. — 28 січ. — 3 лют. — С. 3 : фот. 
Творчі колективи комунального закладу обласної ради «Чортківський гуманітарно-
педагогічний коледж ім. О. Барвінського» узяли участь у літературно-мистецькому 
вечорі, організованому Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка. 

243. «Україна єдина» — підтвердили чортківські студенти [Текст] // 
Свобода. — 2016. — 5 лют. — С. 2. 
Творчі колективи комунального закладу обласної ради «Чортківський гуманітарно-
педагогічний коледж ім. О. Барвінського» виступили в столиці України на мистецькому 
святі «Україна єдина». 

244. Червінська, Л. «Пшеничне перевесло» в Острозі [Текст] / 
Л. Червінська // Вільне життя плюс. — 2016. — 5 лют. — С. 5 : фот. — 
(Фестивалі). 
Гурт «Пшеничне перевесло» узяв участь у Всеукраїнському фестивалі колядок і 
щедрівок, який відбувся в м. Острозі Рівненської області. 

Аматорські, мистецькі колективи  

та творчі об’єднання Тернопільщини 

Гурт «Тріода» 

245. Алексєєв, О. Екс-соліст «Тріоди» Олександр Алексєєв: «Колектив 
розпався, бо його «з’ їла» популярність» [Текст] : [ інтерв’ю з колишнім 
учасником тернопільського гурту «Тріода»] / О. Алексєєв, А. Луків // 
Свобода. — 2016. — 27 січ. — С. 5 : фот. — (Ексклюзивне інтерв’ю). 



33 

 

246. Рибак, А. Хлопчик Помагай, народжений «Тріодою» [Текст] / 
А. Рибак // Свобода. — 2016. — 10 лют. — С. 5 : фот. — (Резонанс). 
Про колишнього учасника гурту «Тріода» Олександра Алєксєєва. 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 

247. Коляда, А. Зорі для воїнів АТО [Текст] / А. Коляда // Наш день. — 
2016. — 17—23 лют. — С. 3 : фот. кольор. — (Соціум). 
Учителі та вихованці дитячої хорової школи «Зоринка» провели благодійний концерт 
на підтримку воїнів АТО. 

248. Костишин, Л. Співала «Зоринка» своїм оберегам [Текст] / Л. Кости-
шин  // Вільне життя плюс. — 2016. — 17 лют. — С. 7 : фот. кольор. — 
(Враження). 
У Тернопільському обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка 
відбувся благодійний концерт «Оберегам зоряних мелодій» викладачів і вихованців 
Тернопільської дитячої хорової школи «Зоринка». 

Народний аматорський гурт «Долг» 

249. Касіян, В. Болить душа за рідну землю [Текст] : Ветерани війни 
в Афганістані піснею і коштами підтримують сьогоднішніх захисників 
Батьківщини / В. Касіян // Вільне життя плюс. — 2016. — 24 лют. — 
С. 5 : фот. кольор. — (Хто, як не ми?). 
Народний аматорський гурт «Долг» концертує населеними пунктами Тернопілля, 
збираючи кошти на потреби бійців АТО.   

250. Олійник, Д. Група «Долг»: «Де є солдати, там і ми...» [Текст] / 
Д. Олійник // RIA плюс. — 2016. — 24 лют. — С. 10 : фот. 
Про народний аматорський гурт «Долг», який концертує населеними пунктами 
Тернопілля, збираючи кошти на потреби бійців АТО. 

Команда «VIP Тернопіль» 

251. Верста, М. Жінки піднімаються від... сміху [Текст] / М. Верста // 
Свобода. — 2016. — 3 лют. — С. 12 : фот. кольор. 
Команда «VIP Тернопіль» потрапила в другий сезон розважального шоу «Ліга сміху». 

252. Деркач, З. «Мала стати співачкою, та сусіди були проти» [Текст] / 
З. Деркач // Свобода. — 2016. — 2 берез. — С. 3 : фот. — (Цікаві 
знайомства). 
Про тернопільську команду «V.I.P.» та незмінного її талісмана — Таню Песик.  

253. Дохват, М. Тетяна Песик розказала про «Лігу сміху» і свою перемогу 
[Текст] / М. Дохват // RIA плюс. — 2016. — 13 січ. — С. 6 : фот. 
У гумористичному проекті «Ліга сміху» команда «VIP Тернопіль» здобула нагороду за 
найкращу пісню, а Тетяна Песик — звання найкращої актриси. 
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Інші мистецькі колективи та творчі об’єднання 

254. Аверкієв, В. Народному аматорському ансамблю «Трембовляни» — 
25 років [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2016. — 16 берез. — 
С. 15 : фот. кольор. 
Про Теребовлянський аматорський ансамбль «Трембовляни». 

255. Аверкієв, В. Струсівська капела бандуристів для війська зібрала 
понад 34 тисячі гривень [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2016. — 
20 січ. — С. [15] : фот. кольор. 

256. Білик, І. Спів хор-ланки дзвенів на увесь край! [Текст] / І. Білик // 
Свобода. — 2016. — 15 січ. — С. [1]. 
Згадка про хор-ланку із с. Виноградного Заліщицького району, яка була однією з кра-
щих на теренах Тернопілля.  

257. Брик, А. Унікальний цирковий колектив — у Микулинцях на 
Тернопільщині [Текст] / А. Брик // Наш день. — 2016. — 9—
15 берез. — С. 8 : фот. — (Захоплення). 
Про цирковий колектив, який діє при Микулинецькому будинку культури. 

258. Костишин, Л. Від ансамблю ложкарів — до оркестру! [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2016. — 16 берез. — С. 7 : 
фот. кольор. — (Фанати своєї справи). 
Про музичні фестини, які відбулися в навчально-виховному комплексі «ЗОШ I—
III ступенів № 1-гімназія», що в м. Копичинцях на Гусятинщині.  

259. Лідер гурту «С.К.А.Й.» знявся у комедії [Текст] // Свобода. — 2016. — 
10 лют. — С. 12 : фот. кольор. 
Відомий музикант і автор пісень, тернополянин Олег Собчук виконав одну з головних 
ролей у романтичному фільмі «Ніч святого Валентина». 

260. Николишин, Д. Порушили закони гравітації [Текст] / Д. Николишин // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 8. — (Концерт). 
В артбарі «Коза» відбувся концерт тернопільського гурту «Ті, що падають вгору». 

261. Николишин, Д. Як народився тернопільський «Новий день»  [Текст] / 
Д. Николишин // Вільне життя плюс. — 2016. — 4 берез. — С. 8. — (На 
повен голос). 
Про тернопільський гурт «Новимний Кудень», який відсвяткував свій перший день 
народження. 

262. Романів, А. Тернополяни підкорюють Америку [Текст] / А. Романів // 
Свобода. — 2016. — 27 січ. — С. 5. — (Знай наших!).  

263. Садовська, Г. І Український дім, і вокзал — з оркестром [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 2. — 
(Музика Різдва). 
Галицький камерний оркестр  під орудою Василя Феленчака із святковою новорічною-
різдвяною програмою виступив в Українському домі «Перемога» і залізничному 
вокзалі м. Тернополя. 
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264. Сасанчин, Н. Повернулися із гран-прі [Текст] / Н. Сасанчин // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 6 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (Знай наших!). 
Учнівський ансамбль народного танцю «Юність» державного навчального закладу 
«Чортківське вище професійне училище» здобув гран-прі на Міжнародному конкурсі-
фестивалі мистецтв «Зірка України — 2015». 

265. Тернополяни підкорили американський хіт-парад [Текст] // Наш 
день. — 2016. — 27 січ. — 2 лют. — С. 20. 
Пісня тернопільського гурту «Omodadа» потрапила до списку найкращих композицій 
2015 року в США. 

266. Ухман, М. Мета — творити і радувати людей [Текст] / М. Ухман // 
Свобода. — 2016. — 25 берез. — С. 4 : фот. — (Зустріч для вас). 
Про гурт «Біла Вежа». 

267. Фук, Р. Ростислав Фук: «Взагалі не любив музику, а тим паче — 
піаніно» [Текст] : [ інтерв’ю з музикантом Р. Фуком] / [провела] 
Х. Слота // Вільне життя плюс. — 2016. — 11 берез. — С. 8 : фот. — 
(Талановите Тернопілля). 
Про музиканта, засновника гурту «Los Colorados» Ростислава Фука. 

268. Юрса, Г. Святкове намисто «Журавки» [Текст] / Г. Юрса // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 8. — (Ювілей).  
Про народний хор «Журавка» із с. Острова Тернопільського району. 

269. Ярема, Г. Як гурт Кульчицького разом із «Ватрою» колядував 
[Текст] : Усі п’ять концертів у Львівській філармонії — з аншлагом / 
Г. Ярема // Високий замок. — 2016. — 26 січ. — С. 10 : фот. — 
(Культура).  

Творчі спілки 

Тернопільська обласна організація  
Національної спілки письменників України 

270. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [cерпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [на XXII Міжнародному форумі 
видавців (м. Львів) Лесю Коковську-Романчук нагороджено відзнакою 
«Золотий письменник України» від «Коронації слова»]. — С. 151—152. 

271. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [cерпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [почесне звання «Заслужений діяч 
мистецтв України» присвоєно письменникові Сергію Лазо]. — С. 148. 

272. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [cерпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
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2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [з нагоди 65-річчя від часу створення 
літературного об’єднання при Тернопільській обласній організації 
Національної спілки письменників України пам’ятну медаль вручено 
керівникові об’єднання Зіновію Кіпибіді]. — С. 150. 

273. Золотнюк, А. Літбат у Кременці [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 6 : фот. — (А що у вас?).  
Літературний батальйон побував на Кременеччині. 

274. Золотнюк, А. Олександр Смик: «Ми повинні бути першими» [Текст] / 
А. Золотнюк // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис. 1. — С. 9—11 : 
фот. — (Актуальне інтерв’ю). — Із змісту: [поезія] / О. Смик. — С. 11. 
Про проблеми та перспективи Тернопільської обласної організації Національної спілки 
письменників України. 

275. Ковальчук, І. Словом будував мости порозуміння [Текст] / І. Коваль-
чук // Свобода. — 2016. — 18 берез. — С. 4 : фот. — (Наші незабутні). 
Про Петра Ковальчука — публіциста, редактора, члена Національної спілки 
письменників України. 

276. Мельничук, Б. У родині письменників — поповнення [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 6. — 
(Новини). 
Новими членами Національної спілки письменників України із Тернопілля стали: 
Микола Базів, Юрій Вітяк, Неоліна Дригуш, Василь Погорецький, Іван Стронський, 
Ігор Топоровський, Петро Федоришин, Ніна Фіалко. 

277. Осадчук, Л. Посіяне слово проростає добром [Текст] / Л. Осадчук // 
Свобода. — 2016. — 18 берез. — С. 4 : фот. — (Зустрічі). 
Письменницька спільнота Тернопільщини в складі літературного батальйону 
організовує зустрічі із шанувальниками слова в різних куточках області. 

278. Сидоржевський, М. Михайло Сидоржевський «Чи не перетвориться 
Україна у східно-європейське Сомалі?..» [Текст] : [ інтерв’ю з головою 
Національної спілки письменників України М. Сидоржевським] / 
[провела] Г. Вандзеляк. // Свобода. — 2016. — 26 лют. — С. 4 : фот. — 
(Неопалима купина). 

Тернопільська обласна організація  
Національної спілки художників України 

279. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [cерпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [у Тернопільській обласній організації  
Національної спілки художників України діє виставка екслібрисів 
Ярослава Омеляна]. — С. 154. 
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Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка 

280. Головин, Б. Історія, що вчить любити Україну [Текст] / Б. Головин // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 5 : фот. — (Обрії 
«Просвіти»). 
Про просвітницьку діяльність Лілії Следзінської — голови Кременецького районного 
об’єднання «Просвіти». 

281. Головин, Б. Присвячено Кременецькій «Просвіті»  [Текст] / Б. Голо-
вин // Вільне життя плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 4. — (Рядок з біогра-
фії краю). 
У м. Почаєві відбулося виїзне засідання Кременецького районного об’єднання Всеукра-
їнського товариства «Просвіта», присвячене 147-й річниці від часу створення 
товариства.  

282. Головин, Б. Такого змістовного дійства давно не було [Текст] / 
Б. Головин // Слово Просвіти. — 2016. — 21—27 січ. — С. 4 : фот. — 
(Тернопільська «Просвіта»). 
У м. Почаєві відбулося виїзне засідання Кременецького районного об’єднання Всеукра-
їнського товариства «Просвіта», присвячене 147-річчю від часу створення товариства. 

283. Ярема, К. Від 1876-го до 2016-го [Текст] / К. Ярема // Слово Просві-
ти. — 2016. — 21—27 січ. — С. 4 : фот. — (Тернопільська «Просвіта»). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися урочисті заходи з нагоди 
147-ї річниці від створення Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, 
організовані членами Тернопільського районного відділення. 

*** 

284. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [cерпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [новим головою Тернопільської 
обласної організації Української асоціації творчої інтелігенції «Світ 
культури» обрано Віктора Уніята]. — С. 152. 

Персоналії працівників культури, митців, народних умільців, 

виконавців та письменників Тернопільщини 

285. Андрушків, Б. Єдиний вибір — шабля чи сонет [Текст] / 
Б. Андрушків // Вільне життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 6 : фот. — 
(Спогад). 
Спогади про Бориса Демківа з нагоди 80-річчя від дня народження. 

286. Бандурка, І. Рідний край — джерело душі поета [Текст] / І. Бандурка // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 19 лют. — С. 6 : фот. — (Ювілей). 
Про педагога, диригента, літератора, громадського діяча Михайла Тарабія. 
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287. Басюк, І. Із поезією в серці [Текст] / І. Басюк // Вільне життя плюс. — 
2016. —  4 берез. — С. 5. — (Творчий захід). 
Про письменницю Марію Маланчук. 

288. Бобрівець, М. Коли мама має талант [Текст] / М. Бобрівець // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 17 лют. — С. 9 : фот. кольор. — (Захоплення). 
Про тернополянку Ольгу Захарчук, яка створює рукотвори в техніці скрапбукінгу. 

289. Вандзеляк, Г. Вишивання з... математичним розрахунком [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 23 берез. — С. 12 : фот. 
Про картини вишивальниці Людмили Стельмащук із смт Гусятина. 

290. Вандзеляк, Г. Він народився, щоб народити гімн України... [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 18 берез. — С. 4 : фот. — (Постать). 
У березні минув 201-й рік від дня народження композитора, диригента, педагога, 
громадського діяча, автора музики Державного Гімну України Михайла Вербицького. 

291. Вандзеляк, Г. Згадали Іванну Блажкевич [Текст] / Г. Вандзеляк // 
Свобода. — 2016. — 11 берез. — С. 3. — (Пам’ять). 
Про українську письменницю Іванну Блажкевич. 

292. Василишин, О. Борець за національну ідею та культуру [Текст] / 
О. Василишин // Вільне життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 6 : 
фот. — (Незабутні). 
Про громадського та політичного діяча, режисера Леся Танюка. 

293. Волинська, О. Дві музи Христини Бас  [Текст] / О. Волинська // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 8 : фот. — (Світ захоплень). 
Про виконавицю пісень, юну поетесу Христину Бас із с. Клебанівки. 

294. Гунька, П. Уперше — у Києві та Львові [Текст] : Британський 
оперний співак Павло Гунька, чий батько родом із Тернопільщини, 
уже 35 років збирає, виконує, записує і пропагує в різних країнах 
українські пісні : [інтерв’ю зі співаком] / [розмовляла] О. Найдюк // 
День. — 2016. — 30 берез. — С. 7 : фот. — (Ексклюзив). 

295. Деркач, З. Поезія, написана в окопі [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 
2016. — 17 лют. — С. 10 : фот. кольор. — (Цікаві знайомства). 
Про поета з Козівщини Володимира Базара. 

296. Деркач, З. «Фотографія — частина мого життя» [Текст] / З. Деркач // 
Свобода. — 2016. — 30 берез. — С. 12 : фот. кольор. 
Про фотографа Володимира Бурдяка. 

297. Дяченко, М. Таке свято на душі... [Текст] : Відкритий лист-
поздоровлення Петрові Сороці з нагоди його 60-річчя / М. Дяченко // 
Слово Просвіти. — 2016. — 28 січ. — 3 лют. — С. 11 : фот. — 
(Літературні денники). 

298. Жук, Г. «То поезія не роблена, не вчена, а вижбурляна з себе серед 
сільської самоти» [Текст]  : До 170-ліття від дня народження 
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Сильвестра Лепкого (Марка Мурави) / Г. Жук // Свoбода. — 2016. — 
15 січ. — С. 4 : фот. 

299. Касіян, В. Він випромінював добро і світло [Текст] / В. Касіян // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 9 берез. — С. 5 : фот. — (Історія одного 
знайомства). 
Про поета, громадського діяча Володимира Вихруща. 

300. Касіян, В. Уроки музики, що стала життям [Текст] / В. Касіян // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 17 лют. — С. 7 : фот. кольор. — (Постаті). 
Про українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України Юрія 
Кіцилу. 

301. Кошак, Л. Очищає душі музичним одкровенням [Текст] / Л. Кошак // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 30 берез. — С. 7. — (Є така жінка). 
Про багаторічну очільницю церковного хору храму Пресвятої Трійці смт Вишнівців 
Збаразького району Аллу Кошак. 

302. Левченко, А. Янгол Марії [Текст] / А. Левченко // Наш день. — 2016. — 
3—9 лют. — С. 11 : фот. кольор. — (Неймовірна історія життя). 
Неймовірна історія з життя відомої тернопільської художниці Марії Ділай. 

303. Ліберний, О. Національне відродження і Володимир Колінець [Текст] / 
 О. Ліберний // Свобода. — 2016. — 25 берез. — С. 3 : фот.  
Про уродженця Зборівського району Володимира Колінця та його книжку «Моє життя 
у світлинах», яка нещодавно побачила світ у видавництві «Терно-граф».  

304. Лівінський, О. Щоб не згасла пам’ять тернопільської громади про 
Ярослава Бензу [Текст] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 
2016. — 1 берез. — С. 5 : фот. 
Про українського поета, журналіста Ярослава Бензу. 

305. Мамчур, С. Коли колір — звучить [Текст] : Інтерв’ю Ігоря Дуди зі 
Степаном Мамчуром / [провів]  Ігор Дуда  // Літературний 
Тернопіль. — 2016. — Чис. 1. — С. 73—75 : фот., [2] арк. іл. кольор. — 
(Художник номера). 

306. Мельничук, Б. «Наша дума, наша пісня!» [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 5 лют. — С. [1]. — (Новинка). 
Про перекидний календар на 2016 рік від видавництва «Навчальна книга — Богдан», 
проілюстрований репродукціями високомистецьких робіт художника з м. Бережан 
Олега Шупляка. 

307. Мельничук, Б. Тільки він... [Текст] : Пам’яті поета-політв’язня 
Григорія Радошівського : [поезія] / Б. Мельничук // Свобода. — 
2016. — 19 лют. — С. 4. — (Творчість наших читачів). 

308. Мороз, В. Агнон, Бучач, Язловець... [Текст] / В. Мороз // RIA плюс. — 
2016. — 9 берез. — С. 19 : фот. — (Ретро). 
Про письменника, уродженця м. Бучача, лауреата Нобелівської премії Шмуеля Йосефа 
Агнона. 
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309. Мороз, В. Уродженець Буданова — учитель Монро, Аль Пачіно, Де 
Ніро... [Текст] / В. Мороз // RIA плюс. — 2016. — 27 січ. — С. 19 : 
фот. — (Ретро). 
Про голлівудського режисера й теоретика театру Лі Страсберга, уродженця с. Буданова 
Теребовлянського району. 

310. Мороз, В. Strongman із Купчинців [Текст] / В. Мороз // RIA плюс. — 
2016. — 2 берез. — С. 19 : фот. — (Ретро). 
Про уродженця с. Купчинців теперішнього Козівського району Михайла Мазуркевича. 

311. Мороз, В. Тернополянин читав книги 20 мовами [Текст] / В. Мороз // 
RIA плюс. — 2016. — 16 берез. — С. 10 : фот. — (Знай наших). 
У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» діють  музей, бібліотека 
та архів вихідця із м. Тернополя Омеляна Пріцака. 

312. Муквич, М. Забобони Олександра Вільчинського [Текст] / 
М. Муквич // Вільне життя плюс. — 2016. — 11 берез. — С. 6 : фот. — 
(Презентація). 
У тернопільській книгарні «Є» відбулася зустріч із письменником, журналістом 
Олександром Вільчинським. 

313. Недописана книга Миколи Ротмана [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2016. — 23—29 берез. — С. [1] : фот. 
Про заслуженого журналіста України Миколу Ротмана. 

314. Палій, А.-В. Письменник Олександр Вільчинський зустрівся з терно-
пільською молоддю [Текст] / А.-В. Палій // Тернопіль вечірній. — 
2016. — 16 берез. — С. 6 : фот. 
Про зустріч тернопільської молоді з українським прозаїком Олександром 
Вільчинським. 

315. Перестало битися серце Остапа Черемшинського [Текст] / Б. Хава-
рівський [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис. 1. — С. 8 : 
фот. — (Замість квітки на свіжу могилу). 

316. Подаленіла за обрій дорога [Текст] : Пам’яті Романа Лубківського / 
В. Бурма [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис. 1. — С. 5—
 7 : фот. — (Замість квітки на свіжу могилу). 

317. Садовська, Г. «Хай буде вічно. Спомином пресвітлим» [Текст] / 
Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. [1] : 
фот. — (Славетний тернополянин). 
У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка відбувся 
вечір пам’яті відомого вченого, громадсько-політичного діяча, професора Романа 
Гром’яка. 

318. Садовська, Г. Щоб не впало українське небо [Текст] / Г. Садовська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 23 берез. — С. 5 : фот. — (Читаймо!). 
Про письменницю Ліну Костенко. 
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319. Самодала, В. «Дати народові силу предків його» [Текст] / 
В. Самодала // Вільне життя плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 5. : фот. — 
(Наші славні земляки). 
У 2015 році минуло 145 років від народження та 75 років від дня смерті українського 
письменника, етнографа, перекладача Володимира Герасимовича. 

320. Смільська, О. Мар’ян Вархолік: «Допоки не поїхав до Канади, навіть 
не думав про пластичну операцію» [Текст] / О. Смільська // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 30 берез. — 5 квіт. — С. 7 : фот. 
Про Мар’яна Вархоліка, який створює різноманітні речі із сірників. 

321. Сорока, П. Жбан, розкручений назад [Текст] / П. Сорока // Слово 
Просвіти. — 2016. — 11—17 лют. — С. 10—11 : фот. — (Літературні 
денники). 
Про учасників дубенської школи поетів, в тому числі Миколу Тимчука. 

322. Тернополянка претендує на Нобелівську премію [Текст] // Свобода. — 
2016. — 24 лют. — С. 12 : фот. кольор. — (Знай наших). 
Одним із кандидатів на здобуття Нобелівської премії з літератури 2016 року 
є тернопільська поетеса Наталя Пасічник. 

323. Уже «залізних» 65! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 
10—16 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Виповнюється 65 років від дня народження тернопільського поета, художника, 
громадського діяча Валерія Залізного. 

324. Шибистий, О. Ви в пам’яті залишитесь, Маестро! [Текст] / 
О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2016. — 16 берез. — С. 20 : фот. 
У Тернопільському національному економічному університеті відбувся вечір пам’яті 
народного артиста України Анатолія Горчинського «Ви в пам’яті залишитесь, 
Маестро!». 

325. Шот, М. Закохалась пісня у дорожника [Текст] / М. Шот // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 12 лют. — С. 5 : фот. — (Захоплення). 
Про творчий доробок автора та виконавця пісень Василя Дунця. 

326. Шот, М. З Україною в серці [Текст] / М. Шот // Вільне життя плюс. — 
2016. — 5 лют. — С. 5 : фот. — (Нашого цвіту по всьому світу). 
Про творчість скульптора Богдана Гірного, уродженця с. Супранівки Підволочиського 
району. 

327. Шот, М. У піснях Василя Дунця лірика й патріотизм нероздільні 
[Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2016. — 9 лют. — С. 16. 
Про творчість тернопільського автора та виконавця пісень Василя Дунця. 

328. Штангей, В. «Ви в пам’яті залишитесь, Маестро!» [Текст] / 
В. Штангей // Свобода. — 2016. — 25 берез. — С. 4 : фот. 
У Тернопільському національному економічному університеті відбувся вечір пам’яті 
народного артиста України Анатолія Горчинського «Ви в пам’яті залишитесь, 
Маестро!». 
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329. Юрса, Г. Левко Крупа: погляд через десятиліття [Текст] / Г. Юрса // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 13 січ. — С. 4 : фот. кольор. — (Славні 
земляки). 
Про українського письменника, журналіста, громадсько-політичного діяча, педагога 
Левка Крупу. 

330. Юхно-Лучка, М. «Вертепи долі» Романа Гром’яка [Текст] : 21 березня 
йому виповнилося б 79… / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська 
газета. — 2016. — 23—29 берез. — С. 6 : фот. 
На філологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка відбулася презентація книжки спогадів про Романа 
Гром’яка «Вертепи долі». 

До 202-річчя від дня народження Тараса Шевченка 

331. Бобрівець, М. Демократ, поет, художник [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 11 берез. — С. 8. — (Враження). 
В Українському домі «Перемога» тернопільські школярі вшанували пам’ять Великого 
Кобзаря. 

332. Будар, Т. «І лише над землею святеє слово» [Текст] / Т. Будар // Слово 
Просвіти. — 2016. — 17—23 берез. — С. 8 : фот. 
У м. Бережанах відбулися заходи з відзначення 202-ї річниці від дня народження 
Тараса Шевченка. 

333. Бурлак, М. Шевченка треба відчувати серцем [Текст] / М. Бурлак // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 3 : фот. — (Враження). 
У Циганській ЗОШ Борщівського району провели захід, присвячений річниці від дня 
народження Тараса Шевченка. 

334. Ваврик, О. «Не забудьте пом’янути...» [Текст] / О. Ваврик // 
Свобода. — 2016. — 11 берез. — С. 4. — (На пошану Кобзаря). 
Виставку «І мене в сім’ ї великій...», приурочену до 202-ї річниці від дня народження 
Тараса Шевченка, відкрили в Тернопільському обласному художньому музеї. 

335. Гураль, В. Проймаємося гордістю за український народ [Текст] / 
В. Гураль // Свобода. — 2016. — 25 берез. — С. 3 : фот. 
З нагоди 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка відбувся концерт хору 
обласної філармонії для школярів м. Тернополя.  

336. Двовзори Шевченкіани Олега Шупляка [Текст] // Свобода. — 2016. — 
9 берез. — С. 3 : фот. — (На шану Кобзареві). 
Про серію двовзорів — картин із подвійним сюжетом бережанського художника Олега 
Шупляка. 

337. Іваніцька, Т. Тарасове слово крізь призму століть [Текст] / 
Т. Іваніцька // Вільне життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. [1] : 
фот. — (Вшанували Кобзаря). 
У Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського 
провели літературно-музичний вечір «Шевченкові думи». 
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338. Лівінський, О. Невмирущий «Заповіт» Великого Кобзаря знову линув 
над Тернополем [Текст] / О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 
2016. — 16 берез. — С. 3 : фот. — (Постаті). 
У м. Тернополі відзначили 202-гу річницю від дня народження Тараса Шевченка. 

339. Луків, Н. Тернопільщина вшанувала Великого Кобзаря [Текст] / 
Н. Луків // Свобода. — 2016. — 11 берез. — С. [1] : фот. 
У м. Тернополі відзначили 202-гу річницю від дня народження поета, художника та 
філософа Тараса Шевченка. 

340. Мавдюк, М. Що малював Шевченко на Тернопіллі? [Текст] / 
М. Мавдюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 11 берез. — С. 8. — 
(У вінок шани). 
Про Тараса Шевченка як художника. 

341. Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2016. — 11 берез. — С. [1] : фот. — (Березнева шевченкіана). 
У м. Тернополі відзначили 202-гу річницю від дня народження Тараса Шевченка. 

342. Проців, М. «Срібло»  всесвітньої виставки у філателіста з Бережан! 
[Текст] / М. Проців // Номер один. — 2016. — 13 січ. — С. 3. 
Каталог «Тарас Шевченко у філателії» Олександра Караневича з м. Бережан здобув 
срібну медаль на III Всесвітній філателістичній виставці «Сінгапур — 2015». 

343. Смільська, О. Портрет Шевченка з... сірників [Текст] / О. Смільська // 
Нова Тернопільська газета. — 2016. — 16—22 берез. — С. 6 : фот. — 
(Культура). 
Портрет Тараса Шевченка в техніці «сірникової вишивки» створив Мар’ян Вархолік. 

344. Собкович, Н. Образотворча шевченкіана Богдана Лепкого [Текст] / 
Н. Собкович // Вільне життя плюс. — 2016. — 11 берез. — С. 6. — 
(Музейні скарби). 
Про особливе місце шевченкіани як у літературній, так і в образотворчій спадщині 
видатного українського письменника Богдана Лепкого. 

345. Сулима, О. «Я так її, я так люблю мою Україну убогу...» [Текст] / 
О. Сулима // Свобода. — 2016. — 18 берез. — С. 3 : фот. 
У Державному архіві Тернопільської області відбулося відкриття виставки «Я так її, 
я так люблю мою Україну убогу...», приуроченої до 202-ї річниці від дня народження та 
155-ї річниці від дня смерті Тараса Шевченка. 

346. Тернополяни вшановують Шевченка і борються за Надію Савченко 
[Текст] // Наш день. — 2016. — 16—22 берез. — С. 2 : фот. 
У м. Тернополі відзначили 202-гу річницю від дня народження Тараса Шевченка. 

347. Тернополяни вшановують Шевченка і борються за Савченко [Текст] // 
Номер один. — 2016. — 16 берез. — С. 4 : фот. 
У м. Тернополі відзначили 202-гу річницю від дня народження Тараса Шевченка. 
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348. Українців знову об’єднав Шевченко [Текст] // Наш день. — 2016. — 
23—29 берез. — С. 13 : фот. — (Захоплення). 
Родинне свято у пам’ять про Кобзаря влаштували мешканці с. Малого Ходачкова 
Тернопільського району. 

349. Фарина, І. Ігор Фарина: «Замислившись наодинці зі  світом» [Текст] : 
[інтерв’ю з письменником, журналістом, краєзнавцем, уродженцем 
м. Шумська І. Фариною] / [записав] О. Василишин // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 6. — (Поетичний діалог). 

350. Цебрій, Є. «Намалював» портрет Шевченка з сірників [Текст] / 
Є. Цебрій // RIA плюс. — 2016. — 23 берез. — С. 14. 
Портрет Тараса Шевченка в техніці «сірникова вишивка» представив Мар’ян Вархолік. 

До 120-річчя від дня народження Володимира Ґжицького 

351. Різник, Л. Утрачені ілюзії [Текст] : Слово про Володими-
ра Ґжицького / Л. Різник // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 1. — С. 89—93 : фот. — (Подвижники нації). 

352. Семеняк, В.  «Подільський карб»  знову зібрав друзів [Текст] / В. Семе-
няк // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис. 1. —  С. 94—95 : 
фот. — (Ювілеї). 
У с. Острівці Теребовлянського району відбувся літературно-мистецький фестиваль 
«Подільський карб», приурочений до 120-річчя від дня народження Володимира 
Гжицького. 

До 80-річчя від дня народження  
та Року Івана Марчука на Тернопільщині 

353. Бобкова, С. «Не знаю, що таке муза. Працюю за «чорним календарем», 
без вихідних...» : Роботи знаменитого художника Івана Марчука — 
у Національному музеї [Текст] / С. Бобкова // Високий замок. — 
2016. — 15 берез. — С. 12 : фот. кольор. — (Культура). 

354. Веремійчик, О. «Генотип вольності». Ретроспективна виставка 
доробку Івана Марчука [Текст] / О. Веремійчик // Українське слово. — 
2016. — 20—26 січ. — С. 5 : фот. — (Це треба бачити). 
У «Мистецькому арсеналі» (м. Київ) відкрилася ювілейна виставка Івана Марчука. 

355. Волинська, О. «Генотип вольності» від Івана Марчука [Текст] / 
О. Волинська // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 січ. — С. 8. — (Знай 
наших!). 
У «Мистецькому арсеналі» (м. Київ) відбулося відкриття виставки художника Івана 
Марчука. 

356. Зварич, М. У Тернополі ініціюють створення картинної галереї генія 
сучасності Івана Марчука [Текст] / М. Зварич // Тернопіль вечірній. — 
2016. — 3 лют. — С. 12. фот. кольор. — (Арт). 
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357. «Іван Марчук. Генотип вільності» [Текст] : Виставку під такою 
назвою відкриють у Мистецькому Арсеналі в Києві // Свобода. — 
2016. — 22 січ. — С. 4: фот. 

358. Красна, Д. Генотип вольності [Текст] / Д. Красна // Культура і жит-
тя. — 2016. — 15—21 січ. — С. 5 : фот. — (Арт-проект). 
Про ретроспективну виставку українського художника Івана Марчука, що функціонує 
в столичному «Мистецькому арсеналі». 

359. Красніченко, Є. Катарсис від Марчука [Текст] / Є. Красніченко // 
Культура і життя. — 2016. — 22—28 січ. — С. 7 : фот. кольор. — 
(Мистецтво). 
Про виставку «Генотип вольності» Івана Марчука, що діє в м. Києві. 

360. Красуляк, І. Рік художника [Текст] : Обласна рада проголосила 2016-й 
Роком Івана Марчука в області / І. Красуляк // Експрес. — 2016. — 
18—25 лют. — С. 19. — (Тернопільські новини). 

361. Кривда, М. «Пльонтанізм» Івана Марчука [Текст] : У Мистецькому 
Арсеналі відкрилася виставка всесвітньо відомого художника / 
М. Кривда // Голос України. — 2016. — 15 січ. — С. 7 : фот. 

362. Марчук, І. Вільна людина Іван Марчук [Текст] : [ інтерв’ю з худож-
ником І. Марчуком] / [записала] К. Константинова // Дзеркало 
тижня. — 2016. — 16—22 січ. — С. 16 : фот. кольор.  
Про виставку Івана Марчука «Генотип вольності», що діє в «Мистецькому арсеналі» 
(м. Київ). 

363. Марчук, І. Іван Марчук: «Все моє життя — на полотні, а я ще і не 
жив...» [Текст] : [ інтерв’ю із всесвітньо відомим художником 
І. Марчуком] / [розмовляла] С. Бобкова // Високий замок. — 2016. — 
17—23 берез. — С. 16 : фот. кольор. — (Гість). 

364. Павличко, Д. Іван Марчук — «Генотип вольності» [Текст] / 
Д. Павличко // Слово Просвіти. — 2016. — 21—27 січ. — С. 2 : фот. 
Про виставку творів Івана Марчука, що діє в «Мистецькому арсеналі» (м. Київ). 

365. Прокопенко, М. Ода свободі Івана Марчука [Текст] : У «Мистецькому 
Арсеналі» представили ретроспекцію творів славетного художника / 
М. Прокопенко // День. — 2016. — 15—16 січ. — С. 24 : фот. кольор. — 
(Культура). 

366. «Український геній Марчук: історії» [Текст] // Порадниця. — 2016. — 
31 берез. — С. 2 : фот. — (Нове видання). 
У холдингу «COOP Media» вийшла з друку книжка про життя й творчість відомого 
українського художника Івана Марчука. 
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367. Устиловська, І. Людина-музей [Текст] : На виставці Івана Марчука в 
Києві представлено 150 його робіт із близько п’яти тисяч / 
І. Устиловська // Україна молода. — 2016. — 19 січ. — С. 12 : іл. — 
(Арт-простір). 
У столичному «Мистецькому арсеналі» діє виставка «Генотип вольності» знаного за 
межами України художника Івана Марчука. 

До 111-річчя від дня народження Уласа Самчука 

368. Золотнюк, А. Улас Самчук повернувся на білому коні [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 2 берез. — С. 6 : фот. — 
(Культурне життя). 
Літератори Тернопільщини разом із племінницею Уласа Самчука побували біля 
будинку, де минули дитячі та юнацькі роки письменника. 

369. Нагорна, І. Ще одна грань діяльності Самчука [Текст] / І. Нагорна // 
Голос України. — 2016. — 6 лют. — С. 10 : фот. — (Культура). 
Штрих до біографії українського письменника, журналіста, публіциста, редактора 
Уласа Самчука. 

370. Фарина, І. У Волинь залюблений назавжди [Текст] / І. Фарина // 
Свобода. — 2016. — 4 берез. — С. 4. 
Про життєвий і творчий шлях українського письменника Уласа Самчука. 

 
До 80-річчя від дня народження Василя Бурми 

371. Богданюк, Т. Ювілейні шедеври світлотіней — від маестро Бурми 
[Текст] / Т. Богданюк // Свобода. — 2016. — 27 січ. — С. 12 : фот. 
кольор. — (Презентації). 
В Українському домі «Перемога» урочисто відкрили персональну виставку світлин 
тернопільського фотохудожника Василя Бурми «Замки та лицарі». 

372. Бурма, В. Лицар Василь Бурма і привиди його замку [Текст] : 
[інтерв’ю із заслуженим журналістом України В. Бурмою] / 
[розмовляла] Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2016. — 27 січ. — 
С. 5 : фот. кольор. — (Світ захоплень). 
В Українському домі «Перемога» діє персональна виставка світлин тернопільського 
фотохудожника Василя Бурми «Замки та лицарі». 

373. Крочак, І. Василь Бурма — це яскравий і своєрідний світ фотографії... 
[Текст] / І. Крочак // Тернопіль вечірній. — 2016. — 3 лют. — С. 6. : 
фот. кольор. — (Особистості). 
В Українському домі «Перемога» діє виставка «Замки і лицарі» члена Національної 
спілки фотохудожників України, заслуженого журналіста України Василя Бурми.  
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До 75-річчя від дня народження Григорія Штоня 

374. Кузан, В. Григорій Штонь — почесний доктор [Текст] / В. Кузан // 
Літературна Україна. — 2016. — 24 берез. — С. 3 : фот. — (Визнання). 
Григорій Штонь став почесним доктором Дрогобицького педагогічного університету 
ім. І. Франка. 

375. Сидоржевський, М. Григорій Штонь: «Тільки сама віра, сама любов. 
До квітки, до сонця...» [Текст] / М. Сидоржевський // Українська літе-
ратурна газета. — 2016. — 11 берез. — С. [1], 8 : фот. — (Віч-на-віч). 
Український письменник, літературознавець, лауреат Державної премії України 
ім. Т. Г. Шевченка (1996) Григорій Штонь відзначив 75-річчя від дня народження. 

До 75-річчя від дня народження Василя Фольварочного 

376. Романюк, О. Життєвий та творчий нажинок Василя Фольварочного 
[Текст] / О. Романюк // Слово Просвіти. — 2016. — 18—24 лют. — 
С. 7 : фот. — (З роси й води!). 
Виповнилося 75 років від дня народження прозаїка, поета, драматурга, заслуженого 
діяча мистецтв України Василя Фольварочного та 50 років його творчої діяльності. 

377. Фольварочний, В. Василь Фольварочний: «Моя найбільша мрія — 
згуртування інтелігенції» [Текст] : [ інтерв’ю з поетом, прозаїком, 
драматургом, публіцистом, громадським діячем В. Фольварочним] / 
[розмовляла] В. Коскін // Літературна Україна. — 2016. — 11 лют. — 
С. 6 : фот. 
У Київському будинку письменників відбувся творчий вечір уродженця Лановеччини 
письменника Василя Фольварочного з нагоди його 75-річчя. 

До 65-річчя від дня народження Степана Сапеляка 

378. Мельничук, Б. «Алею зірок» хочуть поповнити ще одним іменем 
[Текст] : 1 лютого минуло чотири роки, як зупинилося серце Степана 
Сапеляка / Б. Мельничук // Номер один. — 2016. — 24 лют. — С. 12 : 
фот. — (Соціум). 
Про українського поета, прозаїка, публіциста, літературознавця, громадського діяча 
Степана Сапеляка. 

379. Погорецький, В.  З нагоди ювілею Степана Сапеляка [Текст] / 
В. Погорецький // Літературна Україна. — 2016. — 24 берез. — С. 3. — 
(Пошанування). 
У с. Росохачі Чортківського району відбудеться відкриття меморіальної дошки 
Степанові Сапеляку. 

380. Сасанчин, Н. «Відлітають найближчі. А ми кажемо — журавлі»... 
[Текст] / Н. Сасанчин // Свобода. — 2016. — 1 квіт. — С. [1]. 
У с. Росохачі Чортківського району відбулося відкриття меморіальної дошки 
українському письменнику Степанові Сапеляку. 
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381. Сасанчин, Н. Правдивий бандерівець, свобідна у всіх сенсах людина 
[Текст] / Н. Сасанчин // Свобода. — 2016. — 23 берез. — С. 5 : фот. — 
(Пам’ять). 
Про видатного українського поета й прозаїка, публіциста, літературознавця Степана 
Сапеляка. 

382. Фарина, І. Його прапор майорітиме [Текст] / І. Фарина // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 25 берез. — С. [1] : фот. — (Пошанування). 
Про письменника, уродженця с. Росохача Чортківського району Степана Сапеляка. 

До 50-річчя від дня народження Віктора Павліка 

383. Касіян, В. Без ансамблю, зате з оркестром [Текст] / В. Касіян // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 17 лют. — С. 9. — (Свято вдалося). 
У столичному палаці культури «Україна» відбувся концерт заслуженого артиста 
України, уродженця Тернопільщини Віктора Павліка. 

384. Касіян, В. «Золотий» ювілей «золотого» артиста [Текст] / В. Касіян // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 6 січ. — С. 5. — (Вітаємо!). 
Заслужений артист України Віктор Павлік відзначив 50-річчя від дня народження. 

385. Павлік, В. Віктор Павлік: «Прикро, що більш як половина 
українських артистів співає російською. Але чи варто цькувати їх за 
це?» [Текст] : [ інтерв’ю зі співаком, уродженцем м. Теребовлі 
В. Павліком] / [розмовляла] Г. Гузьо // Високий замок. — 2016. — 10—
16 берез. — С. 10 : фот. — (Постать). 

386. Павлік, В. Співак Віктор Павлік: «Заради коханої жінки відмовився 
від виступу з легендарною рок-групою Smokie» [Текст] : [ інтерв’ю зі 
співаком] / [провела] В. Кулаковська // Урядовий кур’єр. — 2016. — 
2 квіт. — С. 6 : фот. — (Суботні зустрічі). 
Віктор Павлік відзначив подвійний ювілей: 50 років від дня народження й 30 — 
професійної діяльності. 

387. Павлік, В. «Я — першоквітневий жарт!» [Текст] : Віктору Павліку — 
50! : [інтерв’ю із заслуженим артистом України В. Павліком] // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 27 січ — 2 лют. — С. 6 : фот. — 
(Kultura). 

«40 особистостей, які змінюють країну» (за версією газети «Бизнес»): 
Мар’яна Савка 

388. Вдовиченко, Г. Ольга Герасим’юк обрала рівність [Текст] : Стартував 
новий проект головного редактора «Видавництва Старого Лева» 
Мар’яни Савки — цикл публічних інтерв’ю «12 неймовірних жінок 
про цінності, які творять людину» / Г. Вдовиченко // Високий замок. — 
2016. — 1 берез. — С. 2 : фот. — (Акценти). 
У м. Львові стартував новий проект письменниці, уродженки м. Копичинців 
Гусятинського району Мар’яни Савки «12 неймовірних жінок…». 
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389. Волинська, О. І знову — Мар’яна Савка [Текст] / О. Волинська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 5 лют. — С. 6. — (Знай наших!). 
«Видавництво Старого Лева» (м. Львів, головним редактором і співвласником якого є 
уродженка Тернопільщини Мар’яна Савка, зайняло перше місце в «Рейтингу 
видавничих брендів». 

390. Мельничук, Б. І знову — Мар’яна Савка [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 6. — (Знай наших!). 
Про успіхи уродженки м. Копичинців Мар’яни Савки. 

Інше 

391. Гадомська, Л. Віктор Стефанович житиме вічно [Текст] / 
Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2016. — 16 берез. — С. 7 : фот. 
Меморіальну дошку пам’яті бійця добровольчого українського корпусу «Правий 
сектор» Віктора Стефановича встановили на фасаді школи-економічного ліцею № 9 
імені І. Блажкевич. 

392. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] : [серпень — листопад 
2015 р.] / підгот.: Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 1. — С. 148—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: 
події, факти, імена). — Із змісту: [у м. Тернополі відбулися урочисті 
заходи з нагоди 475-річчя від часу першої письмової згадки про 
місто]. — С. 149. 

393. Дзісяк, Я. На вісі оберту Землі [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 15 січ. — С. 6. — (Новини). 
У мистецькому кафе «Круасанко» (м. Чортків) відбулася творча зустріч «На вісі оберту 
Землі». 

394. Єжи Гоффману в Тернополі встановлять пам’ятну дошку [Текст] // 
Номер один. — 2016. — 9 берез. — С. 2. 
Відомому польському кінорежисерові та сценаристу Єжи Гоффману в м. Тернополі 
встановлять пам’ятну дошку. 

395. Жук-Андріяшик, І. Борщівській «Лірі» — 10! [Текст] / І. Жук-
Андріяшик // Свобода. — 2016. — 22 січ. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина). 
Виповнилося 10 років від часу створення Борщівського районного літературно-
мистецького об’єднання «Ліра». 

396. Золотнюк, А. Бучач літературний [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 12 лют. — С. 6. — (Культпроект). 
У м. Бучачі діє «Літературний центр імені Агнона». 

397. Іваніцька, Т. Нобелівський лауреат з Бучача, або Нова точка на 
літературній карті України [Текст] / Т. Іваніцька// Домашня газета. — 
2016. — 25 лют. — С. 8 : фот.  — (А ви знали?) 
У м. Бучачі діє літературний центр імені Шмуеля Йосефа Агнона. 
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398. Іванишин, В. Від Другої світової — до героїчного АТО [Текст] / 
В. Іванишин // Свобода. — 2016. — 11 берез. — С. 3 : фот. — (Ювілей 
мандрівного зцілення). 
Напередодні святкування 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка обласний 
комунальний госпіталь інвалідів та реабілітованих, що знаходиться в м. Заліщиках, 
відзначив 70-річчя від дня заснування. 

399. Колеснік, Т. Андрій Підлужний: про вкрадені пісні, жінок та містеч-
кове ТБ [Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 2016. — 2 берез. — С. 8 : 
фот. — (Персона). 
Про творчість українського співака, композитора, музиканта Андрія Підлужного. 

400. Луцик, Х. Вони зупиняють час [Текст] / Х. Луцик // Вільне життя 
плюс. —2016. — 18 берез. — С. 8 : фот. — (Улюблена справа). 
Про тернопільських фотографів Анатолія Черкаса, Олексія Таксомоліка, Юлію Версту 
та Дмитра Шеремету. 

401. Мадзій, І. Хресна дорога на полотні [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 30 берез. — С. [1] : фот. — (Унікальний дарунок). 
Про вишиті ікони із зображенням страстей Христових. 

402. Пшоняк, І. У Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола 
відкрили стіну пам’яті [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 
2016. — 1 берез. — С. 6 : фот. 
У пам’ять про другу річницю трагічних подій на Майдані та російсько-українську війну 
в Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола відкрили меморіальну стіну. 

403. Художниця створила картину з 7 тисяч гільз, привезених із зони АТО 
[Текст] // Наш день. — 2016. — 23—29 берез. — С. 20 : фот. 
Про інсталяцію художниці Галини Назаренко «Мамай — український Будда». 

404. Цебрій, Є. Хочуть намалювати Скрябіна на стіні будинку [Текст] / 
Є. Цебрій // RIA плюс. — 2016. — 2 берез. — С. 11.  
Портрет Андрія Кузьменка художники хочуть зобразити на стіні будинку на вул. 
А. Брюкнера в м. Тернополі. 

405. Чайківська, Я. Студенти-медики вивчали невідомі сторінки історії 
нашого міста [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. — 2016. — 
1 берез. — С. 11 : фот. 
У Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського 
відбулася зустріч студентської молоді з журналістом, краєзнавцем Ярославом Гульком, 
автором книжки «Невідомий Тернопіль». 

406. Чубата, Д. Що в серці квітне, те в слові й пісні [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 5. — (Творчі зустрічі). 
У Тернопільському національному економічному університеті провели вечір-зустріч із 
членом Національної спілки журналістів України, українською письменницею Ніною 
Бай «Я народилась українкою на світі». 
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Друк. Огляди. Презентації. Рецензії 

407. Василишин, О. Поет знайшов троянду під снігом [Текст] / 
О. Василишин, І. Фарина // Вільне життя плюс. — 2016. — 12 лют. — 
С. 6. — (Рецензія). 
Про поетичну книжку «Троянда під снігом» Петра Остап’юка з Монастирищини. 

408. Вийшла друком поетична збірка лауреата «Книги року — ВВС» 
Василя Махна [Текст] // Українська літературна газета. — 2016. — 
26 лют. — С. 3. 
Про книжку Василя Махна «Єрусалимські вірші», яка побачила світ у видавництві 
«Критика». 

409. Волинець, Н. До ювілею міста — нові видання [Текст/ Н. Волинець // 
Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис. 1. — С. 69—70 : іл. — 
(Прочитане). 
До ювілею м. Бережан вийшли з друку видання «Бережани, Бережани…» та 
«Бережани». 

410. Волинська, О. Вісімнадцята збірка землячки [Текст] / О. Волинська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 6. — (На книжкову 
полицю). 
Про нову книжку уродженки с. Горинки Кременецького району, лауреатки премії 
ім. Ф. Потушняка Надії Панчук. 

411. Волинська, О. Два «Д»: від Дарвіна до Дністрового [Текст] / 
О. Волинська // Вільне життя плюс. — 2016. — 22 січ. — С. 6. — 
(Земляки). 
Про нову книжку Анатолія Дністрового «Черепаха Чарльза Дарвіна». 

412. Волинська, О. Заліщики: роки, події, люди [Текст] / О. Волинська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 6. — (Щойно з друку). 
У тернопільському видавництві «Терно-граф» вийшов із друку перший том праці 
Михайла Сопилюка та Миколи Бачинського «Заліщики: роки, події, люди». 

413. Волинська, О. «Найкраща в нації дочка» [Текст] / О. Волинська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 19 лют. — С. 6. — (Прочитане). 
Про книжку «Найкраща в нації дочка» Богдана Мельничука, присвячену Ользі 
Кобилянській. 

414. Зимненко, А. Дізналися про цікавинки з минувшини Файного міста 
[Текст] / А. Зимненко // Вільне життя плюс. — 2016. — 26 лют. — 
С. [1] : фот. — (Враження). 
У Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського 
відбулася зустріч із краєзнавцем, журналістом, автором книжки «Невідомий 
Тернопіль» Ярославом Гульком. 

415. Золотнюк, А. Легке шлункове нездужання  [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 22 січ. — С. 6. — (Прочитане). 
Про книжку «Провінційний роман» колишнього тернополянина Корнеля Філіповича. 
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416. Золотнюк, А. Хто фарисеї, а хто — герої? [Текст] / А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 11 берез. — С. 6 : фот. — (На книжкову 
полицю). 
Письменник Михайло Сидоржевський представив свою найновішу книжку «Час 
фарисеїв та героїв». 

417. Клим’юк, М. Іван Франко про різдвяну шопку [Текст] / М. Клим’юк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 22 січ. — С. 8. — (Звичаї). 
Подано опис різдвяної шопки із смт Скали-Подільської Борщівського району, 
зроблений на основі матеріалів Володимира Гнатюка та Івана Созанського, які 
використав у своїй роботі «До історії українського вертепу XVIII в.» Іван Франко. 

418. Клим’юк, М. Світ сатири та гумору народного майстра [Текст] / 
М. Клим’юк // Вільне життя плюс. — 2016. — 5 лют. — С. 6. — (Щойно 
прочитане). 
Про збірку байок, сатири й гумору «Лохотрон» тернопільського художника, дослідника 
народної творчості, заслуженого майстра народної творчості України Антона Гриба. 

419. Кучер, Н. Микола Горбаль. Повернення [Текст] / Н. Кучер // Наша 
віра. — 2016. — № 1. — С. 14—15. : фот. 
У Національному музеї літератури України відбулася презентація нового роману 
письменника, дисидента, правозахисника Миколи Горбаля. 

420. Кучер, М. Ще одна краплина [Текст] / М. Кучер // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 3 лют. — С. 9. — (Наші земляки). 
Про книжку «Розвіяні над океанами» поета Степана Лисого. 

421. Лицар галицької сцени [Текст] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 1. — С. 123 : фот. — (Поличка бібліофіла). — Рец. на кн. 
Ванюга, Л. Богдан Антків — лицар галицької сцени / Л. Ванюга. — 
Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2015. 

422. Ліберний, О. Від пам’ятника Степану Бандері — до Маріуполя 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2016. — 27 січ. — С. 3 : фот. 
кольор. — (На передову). 
Вертеп із с. Великих Гаїв Тернопільського району з виступом побував у зоні 
проведення АТО. 

423. Майстриня пера і пензля [Текст] // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис 1. — С. 54 : фот. — (Поличка бібліофіла). — Рец. на кн. 
Денега, Г. Серпневі роси / Г. Денега. — Тернопіль : Терно-граф, 
2015. — 312 с. 

424. Мельничук, Б. Від філософії до гумору [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 5 лют. — С. 6. — (Новинка). 
Про нову книжку Валентини Семеняк-Штангей — роман «Об’явник». 

425. Мельничук, Б. Двокрилля таланту Галини Денеги [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 22 січ. — С. 6. : іл. — 
(Щойно з друку). 
Про нову книжку Галини Денеги «Серпневі роси». 



53 

 

426. Мельничук, Б. Молодим — про Івана Пулюя [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 29 січ. — С. 6 : іл. — (Щойно з друку). 
Про книжку Ольги Збожної та Романа Пляцка «Іван Пулюй: «Лампаду одні другим 
передадуть». 

427. Небесна, І. Основи контрабанди від письменника Андрія Любки 
[Текст] / І. Небесна // RIA плюс. — 2016. — 13 січ. — С. 20 : фот. — 
(Автори). 
Андрій Любка презентував свій новий роман «Карбід» у м. Тернополі. 

428. Николишин, Д. Трохи космосу [Текст] / Д. Николишин // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 19 лют. — С. 6. — (Що у вас?). 
У тернопільській галереї «Бункермуз» відбулася вечірка-розпродаж книжок місцевого 
видавництва «Крок». 

429. Небесна, І. 777 «Віддзеркалень» Боднарука [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2016. — 10 лют. — С. 20 : фот. — (Автори). 
Про книжку Руслана Боднарука «Віддзеркалення». 

430. Савчук, Г. «Кривава боротьба за волю України» [Текст] / Г. Савчук // 
Свобода. — 2016. — 25 берез. — С. 4. — (Нова книга). 
Про книжку «Кривава боротьба за волю України» Казимира Яреми. 

431. Савчук, Г. Славне стрілецтво України [Текст] / Г. Савчук. // 
Свoбода. — 2016. — 26 лют. — С. 4 : іл. — (Нова книга) 
У видавництві «Терно-граф» вийшла у світ книжка «За волю й славу України» Миколи 
Лазаровича, Богдана Мельничука та Романа Матейка. 

432. Сагайдак, І. Щоб не стати яничарами, ми повинні пам’ятати своє пра-
батьківське коріння [Текст] / І. Сагайдак, О. Матійчук // Свобода. — 
2016. — 12 лют. — С. 4 : фот. — (Зворушливий життєпис про перлину 
Тернопілля). 
У Заліщицькому агроколеджі відбулася презентація книжки «Заліщики: роки, події, 
люди» авторів М. Сопилюка та М. Бачинського. 

433. Салко, М. Данина стрілецькій славі [Текст] / М. Салко // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 26 лют. — С. 6. — (На книжкову полицю). 
Вийшло з друку третє, доповнене видання нарисів з історії українського січового 
стрілецтва та Української галицької армії авторства Миколи Лазаровича, Богдана 
Мельничука та Романа Матейка. 

434. Салко, М. Для тих, хто живе Батьківщиною [Текст] / М. Салко // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 11 берез. — С. 5. — (Новий пісенник). 
Про пісенну збірку Ярослава Злонкевича «Живу тобою, Україно!». 

435. Сорока, П. Моральні уроки життя [Текст] / П. Сорока // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 20 січ. — С. 4 : іл. — (Рецензія). 
Про книжку Василя Погорецького «Синдром милосердя». 

436. Фарина, І. Картини з життя, намальовані словами [Текст] / І. Фари-
на // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис. 1. — С. 63—65 : фот. — 
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(Літературна критика). — Рец. на кн.: Яворська, О. Незабуте / 
О. Яворська. — Львів : Сполом, 2014. — 376 с. 

437. Forbes склав рейтинг найуспішніших українських видавництв 
[Текст] // Українська літературна газета. — 2016. — 29 січ. — С. 3. 
Тернопільське видавництво «Навчальна книга — Богдан» увійшло у двадцятку 
українських видавничих брендів. 

438. Христюк, Т. «Мудра ворона» Андрія Фаріона [Текст] / Т. Христюк // 
Свобода. — 2016. — 25 берез. — С. 4. 
Про нову книжку байок, гуморесок та перекладів «Мудра ворона» Андрія Фаріона. 

439. Цимбровська, О. Другий сплеск «Мистецької хвилі» [Текст] / 
О. Цимборська // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис. 1. — 
С. 71—72 : фот. — (Щойно з друку). — Рец. на кн. «Мистецька хвиля» 
: літ.-муз. альманах № 2 / Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль : 
ТНЕУ, 2015. — 108 с. 

440. «Черепаха Чарльза Дарвіна» [Текст] / підгот. Т. Поліщук // День. — 
2016. — 11 лют. — С. 7 : іл. — (Книжка тижня). 
У видавництві «Книги — XXI» вийшла з друку поетична збірка вибраних творів 
Анатолія Дністрового. 

441. Чубата, Д. Він перетворює мовчання в слово [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 25 берез. — С. 5 : фот. — (Поетичні зустрічі). 
Про презентацію книжки Анатолія Кичинського «Вполювання вітру». 

Презентація книжки Миколи Лазаровича «Легіон Українських січових 
стрільців: формування, ідея, боротьба» 

442. Ліберний, О. Микола Лазарович — науковець, патріот, герой АТО 
[Текст] / О. Ліберний // Свобода. — 2016. — 18 берез. — С. 4 : фот. — 
(Форум патріотизму). 
У Тернопільській обласній філармонії відбулася презентація перевиданої та доповненої 
книжки професора Миколи Лазаровича «Легіон Українських січових стрільців: 
формування, ідея, боротьба». 

443. Мельничук, Б. Гей, там на горі січ іде [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 5 : фот. — (До сторіччя битви на 
Лисоні). 
У Тернопільській обласній філармонії відбулася презентація книжки Миколи 
Лазаровича «Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба». 

444. Микола Лазарович: «Січові стрільці — найморальніше і найпатрі-
отичніше військо упродовж всієї історії України» [Текст] // Тернопіль 
вечірній. — 2016. — 16 берез. — С. 7 : фот. 
Про книжку Миколи Лазаровича «Легіон Українських січових стрільців: формування, 
ідея, боротьба». 
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445. Небесна, І. Січові стрільці і сьогодення [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2016. — 23 берез. — С. 20 : фот. — (Арт-куток). 
Про книжку «Легіон Українських січових стрільців» Миколи Лазаровича. 

446. Осадчук, Л. «Я просто не міг підвести героїв моїх книжок...» [Текст] : 
Тернопільський науковець, автор досліджень про Українських січо-
вих стрільців — про свою участь в АТО та історичні паралелі / 
Л. Осадчук // День. — 2016. — 12—13 лют. — С. 18 : фот. — 
(Суспільство). 
Про книжку «Легіон Українських січових стрільців» та ілюстровану «Історію України» 
Миколи Лазаровича. 

Презентація книжки «100 днів полону, або Позивний 911» 
 Валерія Макеєва 

447. Гадомська, Л. Валерій Макеєв презентував «Сто днів у полоні» 
[Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. — 2016. — 16 берез. — 
С. 6 : фот. 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки «100 
днів полону, або Позивний 911» Валерія Макеєва. 

448. Небесна, І. Полон — це не сумна історія [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2016. — 16 берез. — С. 20 : фот. — (Арт-куток). 
Про книжку черкаського волонтера Валерія Макеєва «100 днів полону, або Позивний 
911». 

449. Присяжнюк, О. Як це — бути в полоні? [Текст] / О. Присяжнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 18 берез. — С. 6. — (На книжкову 
полицю). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували книжку «100 днів 
полону, або Позивний 911» Валерія Макеєва. 

450. Томчишин, Ю. «У полоні зрозумів, що жити потрібно з любов’ю» 
[Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2016. — 9—15 берез. — С. 4 : 
фот. — (Життя). 
Валерій Макеєв із м. Черкас презентував у м. Тернополі книжку «100 днів полону, або 
Позивний 911». 
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