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ПРЕМІЇ, ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 

1. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [26 березня Указом Президента України 
П. Порошенка з нагоди Міжнародного дня театру звання «Народний 
артист України» присвоєно Івану Ляховському, «Заслужений артист 
України» — Тарасу Іванківу]. — С. 152 : фот. 

 
2. Державні нагороди — до Дня Конституції [Текст] // Вільне життя 

плюс. — 2016. —  29 черв. — С. 1.  
Опубліковано Указ Президента України «Про відзначення державними нагородами з 
нагоди Дня Конституції України». Серед нагороджених: Іван Марчук, Антон Білик, 
Любомир Білик, Ігор Дуда, Віктор Павлик, Микола Бажан, Марія Бежук, Михайло 
Рудзінський та інші. 

 
3. Лівінський,  О. Ігоря Дуду глава держави відзначив орденом «За 

заслуги» [Текст] /  О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2016. — 
12 лип. — С. 7 : фот. кольор.  

 
4. Наші краяни отримали державні нагороди [Текст] // Свобода. — 

2016. — 26 серп. — С. 1 : фот. — (Вітаємо!).  
З нагоди 25-ї річниці незалежності України Президент Петро Порошенко вручив 
державні нагороди художнику Богданові Ткачику, Ігореві Брухалю — викладачеві 
Тернопільського обласного державного музичного училища імені С. Крушельницької, 
Ярославі Луків  — майстрові художньої вишивки та ін. 

 
*** 

5. Богдан Мельничук очолив Громадську раду Всеукраїнської 
літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких [Текст] // Свобода. — 
2016. — 5 серп. — С. 1.  
Тимчасово виконуючим обов'язки Голови Громадської ради  Всеукраїнської 
літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких обрали письменника, драматурга, 
редактора, журналіста, краєзнавця Богдана Мельничука.   
 

6. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [Указом Президента України П. Порошенка 
про нагородження з нагоди Міжнародного жіночого дня присвоєно 
звання «Заслужений майстер народної творчості України» — Людмилі 
Павловій, «Народний артист України» — Ярославі Мосійчук]. — С. 149 
: фот. 
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7. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 

2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [23 березня оприлюднено імена лауреатів 
Всеукраїнської премії ім. Р. Завадовича. У номінації «Кращі твори для 
дітей та юнацтва» та з нагоди 40-річчя творчої діяльності премією 
відзначено Б. Мельничука]. — С. 152. 
 

8. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту:  [24 березня на сторінках газети 
«Літературна Україна» опубліковано положення про Всеукраїнську 
літературно-мистецьку премію ім. Степана Сапеляка]. — С. 152. 

 
9. Дмитрук, Г. Вшанування лауреатів обласних премій у галузі культури 

[Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя плюс. — 2016. — 2 верес. — С. 5 : 
фот. — (Вітаємо!).  
Відзначено лауреатів обласних премій в галузі культури за 2015 рік: Наталію Собкович, 
мистецтвознавця, художника ювілейних мистецьких видань до 100-річчя українсько-
американського художника Якова Гніздовського, рецензентів енциклопедичного 
видання — трьохтомника «Тернопільщина: історія міст і сіл» Віктора Уніята, Богдана 
Мельничука, Михайла Ониськіва, Ярославу Мосійчук за роль Подорожньої у виставі 
«Наречена світанкової зорі» А. Касона, Тетяну та Михайла Витягловських за мистецькі 
проекти «Вади цивілізації», «Свято неба і землі», Володимира Семчишина, автора 
аранжування музичних творів для оркестру, хору, вокальних та інструментальних 
ансамблів та гармонізацію духовних творів, Дарію Чубату, автора книги «Камертон 
чистих дум», Богдана Хаварівського, Олега Снітовського — авторів-упорядників 
фотокниги «Я — серед вас... Іван Марчук і Тернопільщина» та ін.   

 
10. Лауреати обласних премій у галузі культури [Текст] // Свобода. — 

2016. —  2 верес. — С. 1.  
Премії у галузі культури отримали: Наталія Собкович — мистецтвознавець, художник 
ювілейних мистецьких видань до 100-річчя українсько-американського художника 
Якова Гніздовського, Віктор Уніят, Богдан Мельничук, Михайло Ониськів — група 
рецензентів енциклопедичного видання — трьохтомника «Тернопільщина: історія міст і 
сіл», Ярослава Мосійчук за роль Подорожньої у виставі «Наречена світанкової зорі» 
А. Касона, Тетяна та Михайло Витягловські за мистецькі проекти «Вади цивілізації», 
«Свято неба і землі», Володимир Семчишин — автор аранжування музичних творів для 
оркестру, хору, вокальних та інструментальних ансамблів та гармонізацію духовних 
творів, Дарія Чубата — автор книжки «Камертон чистих дум», Богдан Хаварівський, 
Олег Снітовський — автори-упорядники фотокниги «Я — серед вас... Іван Марчук і 
Тернопільщина» та ін. 
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11. Синенька, Б. Народні перлини бабусі Агафії [Текст] / Б. Синенька // 
Свобода. — 2016. — 15 лип. — С. 4. — (Скарби духовні).  
Лауреатом другої премії 13-го обласного конкурсу виконавців фольклору, народних 
обрядів, звичаїв на здобуття премії ім. Володимира Гнатюка (Тернопіль) став 
молодіжний аматорський обрядово-фольклорний колектив Лановецького районного 
будинку культури. 

 

12. Собкович, Н.  Нагорода для музейників [Текст] / Н. Собкович // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 3. — (Знай наших).  
Лауреатом номінації «Міжнародне співробітництво» ІІ регіонального музейного форуму 
стала книга «Образотворча спадщина Богдана Лепкого»,  підготовлена працівниками 
обласного музею Богдана Лепкого в Бережанах.  

 
13. Шибистий, О. Богдан Мельничук очолив Громадську раду 

Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Лепких 
[Текст] / О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2016. — 10 серп. — С. 7 
: фот. кольор. — (Арт).  
 

14. Шибистий, О. Відзначили кращих діячів культури Тернополя і краю 
[Текст] / О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2016. — 31 серп. — С. 12 
: фот. кольор. — (Арт).  
Премії у галузі культури отримали: Наталія Собкович - мистецтвознавець, художник 
ювілейних мистецьких видань до 100-річчя українсько-американського художника 
Якова Гніздовського, Віктор Уніят, Богдан Мельничук, Михайло Ониськів — група 
рецензентів енциклопедичного видання — трьохтомника «Тернопільщина: історія міст і 
сіл», Ярослава Мосійчук за роль Подорожньої у виставі «Наречена світанкової зорі» А. 
Касона, Тетяна Витягловська та Михайло Витягловський за Арт-проекти "Вади 
цивілізації", «Свято неба і землі», Володимир Семчишин — автор аранжування 
музичних творів для оркестру, хору, вокальних та інструментальних ансамблів та 
гармонізацію духовних творів, Дарія Чубата — автор книги «Камертон чистих дум», 
Богдан Хаварівський, Олег Снітовський — автори-упорядники фотокниги «Я - серед 
вас... Іван Марчук і Тернопільщина» та ін. 

 

*** 
 

15. Наш відомий земляк став «Народним героєм України» [Текст] : 
телеведучий «Нового каналу» і  наш земляк зі Збаража Сергій Притула 
отримав нагороду за волонтерську роботу // Свобода. — 2016. — 
27 лип. — С. 2 : фот. — (Вітаємо!).  

 
16. Сергій Притула — народний... Герой! [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2016. — 27 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Уродженця м. Збаража, телеведучого «Нового каналу» (м. Київ), продюсера та 
волонтера Сергія Притулу відзначили орденом «Народний герой».  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 
 

17. Барна, С. Культурна спадщина Тернопільщини [Текст] / С. Барна // 
Пам'ятки України. — 2016. — № 9. — С. 48—57 : фот. кольор. — (Край 
і звичай).  
Культурна спадщина Тернопільщини налічує більше 6 тисяч пам'яток археології, 
історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування. 

 
18. Визначаються з керівниками закладів культури [Текст] // Свобода. — 

2016. — 15 лип. — С. 1.  
Про конкурс на призначення керівників установ культури за контрактом. 
 

БІБЛІОТЕКИ 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
19. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 30 верес. — С. 1. — (Важливо).  
У Пункті Доступу Громадян до офіційної інформації, який діє в 
Тернопільській ОУНБ, відкрито консультативний пункт Тернопільського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини.   

 

20. Вайшле, М. Винахідникам і раціоналізаторам [Текст] / М. Вайшле // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 2. — (Завітайте).  
У відділі технічної літератури Тернопільської ОУНБ діє виставка-
презентація «Винахідництво в Україні». 
 

21. Вітенко, В. Бібліотека запрошує на святкування [Текст] / В. Вітенко // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 6. — (Не проґавте).  
У Тернопільській ОУНБ проходитиме традиційна Декада відчинених 
дверей, приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек. 

 
22. Воробель, С.  Усе про Європу в бібліотеках [Текст] / С. Воробель // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 8. — (Тренінг).  
На базі регіонального навчального центру Тернопільської ОУНБ відбувся 
тренінг «Центри європейської інформації в бібліотеках: технологія 
створення та механізми популяризації інформації про ЄС та євроінтеграцію 
України» для бібліотекарів центральних районних книгозбірень області.  

 
23. Декада відкритих дверей у бібліотеці [Текст] // Свобода. — 2016. — 

16 верес. — С. 4. — (На завершення номера).  
У Тернопільській ОУНБ відбудеться традиційна Декада відкритих дверей, 
приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек. 
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24. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [11 березня в Тернопільській ОУНБ 
відбулася зустріч із Олексієм Волковим]. — С. 150 : фот. ; [21 квітня в 
Тернопільській ОУНБ відбувся вечір-спогад «Ви смерть приборкати 
зуміли на тім останнім рубежі», приурочений до Дня пам'яті 
Чорнобильської трагедії]. — С. 154 ; [23 березня в Тернопільській 
ОУНБ відбулася репрезентація бібліографічного покажчика «Мистці 
Тернопільщини. Частина І. Образотворче мистецтво»]. — С. 151 : фот. ; 
[У Тернопільській ОУНБ — вечір пам’яті Юрка Покальчука 
«Культовий письменник сучасності»]. — С. 157 : фот. ; [У 
Тернопільській ОУНБ — представлення бібліографічного покажчика 
«Яків Гніздовський: життя людини— тільки недосконалий відблиск її 
власної мрії»]. — С. 157 : фот. ; [У Тернопільській ОУНБ — зустріч із  
молодими поетами, учасниками літературної студії «Сім герц» 
Ю. Вітяком і Л. Ясніцькою]. — С. 157. 

 

25. Золотнюк, А. Для України наша любов [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 5. — (Відеомарафон).  
У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ стартував літературний 
відеомарафон «Для України наша любов», присвячений 160-й річниці від дня 
народження Івана Франка. 

 

26. Кіраль, C. «… Ми долю собі вибрали по совісті, не з принуки» [Текст] : 
до видання біобліогр. покажч. Галини Гордасевич / С. Кіраль // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — №: 5. — С. 18—21. — (Бібліографія). — 
Бібліогр. у кінці ст.  
У статті окреслено основні етапи підготовки біобібліографічного покажчика 
письменниці-шістдесятниці, уродженки м. Кременця Тернопільської області Галини 
Гордасевич (1935—2001), досліджено окремі аспекти історії написання та публікації її 
творів. Із бібліографічних і довідкових видань автор виокремив  бібліографічні 
покажчики, підготовлені працівниками Тернопільської ОУНБ «Репресовані 
письменники Тернопільщини» та «Література до знаменних і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 2010 рік». 

 

27. Ковалькова, Т. Відеомарафон запрошує [Текст] / Т. Ковалькова // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 2 верес. — С. 3. —  (Рік Івана Франка).  
У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ стартував літературний 
відеомарафон, присвячений 160-й річниці з дня народження Великого Каменяра та 100-й 
річниці від дня його смерті.   

 

28. Крицак, Н. Унікальний дарунок бібліотеці [Текст] / Н. Крицак // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 8 лип. — С. 1. — (Добрі новини).  
У Фонд цінних і рідкісних видань Тернопільської ОУНБ від Тернопільського осередку 
Наукового Товариства ім. Т.  Г. Шевченка надійшло унікальне видання — «Географія 
українських і сумежних земель» за редакцією В. Кубійовича. 
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29. Мороз, В.  Усе найцікавіше про Дністер - у новій книзі [Текст] / 

В. Мороз // RIA плюс. — 2016. — 28 верес. — С. 6 : фот. — (Мандри і 
книги).  
У Тернопільській ОУНБ відбулася авторська презентація першого тому путівника 
«Дністер» Олени Крушинської.  

 

30. Пайонк, М. Лицар української сцени [Текст] / М. Пайонк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 6. — (Тернопільський альманах: 
Доповнюючи ТЕС).  
Фонди Тернопільської ОУНБ поповнились книжкою  про о. Антонія Казновського 
«Лицар Української Католицької церкви» У. Скальської. 

 

31. Пайонк, М.  Наталія Шелепницька — найкрасивіша жінка планети 
[Текст] / М. Пайонк, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 
19 серп. — С. 8 : фот. — (Доповнюючи ТЕС).  
Оперна співачка, народна артистка України Наталія Шелепницька отримала титул 
«Найкрасивіша жінка планети Земля» за версією ООН Mrs United Nations Earth — така 
інформація була надрукована у середині липня нинішнього року в пресі, яку отримує 
Тернопільська ОУНБ.  

 

32. Раківський, В.  Привітайте сисадміна!  [Текст] / В. Раківський // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 29 лип. — С. 8. — (Професійне свято).  
Роздуми з нагоди професійного свята системних адміністраторів. 

 

33. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / 
О. Содомора // Вільне життя плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 1. — 
(Зверніть увагу).  
У Пункті Доступу Громадян до офіційної інформації Тернопільської ОУНБ почав діяти 
мобільний консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

34. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / 
Содомора О. // Вільне життя плюс. — 2016. — 29 лип. — С. 2 : табл.; 
граф. — (Актуально).  
Консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 
правової допомоги діє в Тернопільській ОУНБ. 

 

35. Степаненко, О. Бібліотека без імені - як держава без прапора [Текст] / 
О. Степаненко // Вільне життя плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 6. — 
(Тернопільський альманах: Я так думаю). — Електрон. версія 
публікації: https://goo.gl/DUJ1CO (20.10.2016).  
У статті правозахисника Олександра Степаненка обґрунтовано думку щодо присвоєння 
Тернопільській ОУНБ імені знаного громадського, державного й політичного діяча 
Антона Горбачевського. 
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36. Ференцевич, Р. Вшанували Якова Гніздовського в Україні [Текст] / 
Р. Ференцевич // Свобода. — Нью-Йорк, 2016. — 24 черв. —1 лип. — 
С. 13, 16 : іл. — Електрон. версія публікації: https://goo.gl/0VrT8o  

(20.10.2016). 
Відгук на бібліографічний покажчик Тернопільської ОУНБ «Яків Гніздовський: «Життя 
людини — тільки недосконалий відблиск її власної мрії», укладений Л. Б. Оленич. 

 
37. Чеховська, І. Динаміка змін у краєзнавчому контенті на сайтах 

обласних універсальних наукових бібліотек України [Текст] / 
І. Чеховська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 
2016. — № 2. — С. 13—16.  
Подано огляд динаміки краєзнавчого контенту на сайтах обласних універсальних 
наукових бібліотек України, в тому числі, й Тернопільської ОУНБ. 

 
Тернопільська обласна дитяча бібліотека 

 
38. Новіцька, Н. Найчастіше діти просять журнали й сучасну прозу [Текст] 

: / Ю. Стахова // Вільне життя плюс. — 2016. — 8 лип. — С. 6. — 
(Канікули з книжкою).  
Проблеми «літнього» дитячого читання та бібліотечні новації. 

 
Тернопільська міська централізована  

бібліотечна система 
 
39. Вандзеляк, Г. Борис Демків і його квіти ромена... [Текст] / Г. Вандзеляк 

// Свобода. — 2016. — 22 лип. — С. 4 : фот. — (До 80-річчя від дня 
народження).  
З нагоди ювілею Бориса Демківа в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» діє 
ілюстративно-книжкова виставка, на якій представлені численні світлини з домашнього 
архіву поета. 

 
40. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 

2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис.: 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [19 квітня в Тернопільській міській 
бібліотеці для дітей № 4 відбулася зустріч з письменницею Тамарою  
Гнатович]. — С. 154. 

 
41. Кудобинський, Я. «Тобі, моє місто, наш рушниковий вернісаж» [Текст] 

/ Я. Кудобинський // Тернопіль вечірній. - 2016. — 31 серп. — С. 12 : 
фот. кольор. — (Арт).  
У  бібліотеці № 4 для дорослих відкрили виставку вишиванок та автентичних скатертин 
різних років і куточків нашого краю. 
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42. Мороз, В. Історії з вілли Грабовських [Текст] / В. Мороз // RIA плюс. —
2016. — 6 лип. — С. 19 : фот. — (Ретро).  
Про пам’ятку архітектури віллу Грабовських, в якій нині знаходиться  бібліотека-музей 
«Літературне Тернопілля». 

 
43. Мурашка, З. Батьківщину єднають вишивкою [Текст] / З. Мурашка // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 19 серп. — С. 3 : фот. — (Добра справа).  
У бібліотеці № 4 для дорослих організували Всеукраїнську акцію «Вишиваємо Україну». 

 
44. Пшоняк, І.  «Не вмре поезія — не згине сила духу» [Текст] / І. Пшоняк // 

Тернопіль вечірній. — 2016. — 21 верес. — С. 10 : фот. — (Тернопіль і 
тернополяни).  
Днем читання « Не вмре поезія — не згине сила духу», організованим у  бібліотеці № 5 
для дорослих,  завершився комплекс заходів до 160-тої річниці від дня народження Івана 
Франка. 

 
45. Чубата, Д. Вовна як мистецький витвір [Текст] / Д. Чубата // Вільне 

життя плюс. —2016. — 30 верес. — С. 5. — (Захоплення).  
У бібліотеці № 4 для дорослих відкрито виставку «Теплі акорди з Тетяною Охрицькою». 

 
Бережанська централізована бібліотечна система 

 

46. Калачик, Ю. У Бережанах депутати далі воюють з... книжками! [Текст] 
/ Ю. Калачик // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 31 серп.—
6 верес. — С. 1, 5 : фот. кольор. — (People).  
У м. Бережанах місцева влада «воює» з районною бібліотекою. 

 
47. Попович, В.  Як Бережани вигнали районні бібліотеки у село [Текст] / 

В. Попович // Номер один. — 2016. — 17 серп. — С. 5 : фот. — 
(Резонанс).  
Районна влада не змогла захистити бібліотеку і своїм рішенням погодилася відселити з 
районного центру одразу дві бібліотечні установи — Бережанську центральну районну 
бібліотеку ім. Т. Шевченка та Бережанську районну бібліотеку для дітей ім. Л. Українки. 

 

48. Сагаль, О.  Книжки без даху, або Як у Бережанах місцеві чиновники з 
бібліотекою «воюють» [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. — 2016. — 27 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Стаття присвячена історії виселення Бережанської центральної бібліотеки з уподобаного 
місцевими чиновниками приміщення. 

 

49. Степаненко, О. Чому для районних бібліотек у Бережанах не 
знайшлося місця? [Текст] / О. Степаненко // Свобода. - 2016. - № 59 (3 
серп.). - С. 6 : фот. - (Порушуємо проблему).  
Бережанська районна рада прийняла унікальне рішення. Депутати погодилися відселити 
з районного центру одразу дві бібліотечні установи — Бережанську центральну районну 
бібліотеку ім. Т. Шевченка та Бережанську центральну районну бібліотеку для дітей 
ім. Лесі Українки. 
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Інші бібліотеки області 
 

50. Аверкієв, В. Про унікального священика з Теребовлянщини внуки 
видали книгу [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2016. — 6 лип. — 
С. [15] : фот. кольор.  
У Теребовлянській районній бібліотеці відбулася презентація книги-спогадів отця-
душпастиря А. Гумницького «Історія життя отця-душпастиря Андрея Гумницького». 

 

51. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис.: 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [4 квітня в Теребовлянській районній 
дитячій бібліотеці — зустріч із письменницею Тамарою Гнатович]. — 
С. 153 : фот. 

 

52. Дзісяк, Я.  «Правда і кривда» у Чорткові [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 6. — (Тернопільський альманах: 
Презентація).  
У Чортківській центральній районній бібліотеці відбулася презентація книжки «Правда і 
кривда» івано-франківської письменниці А. Станіславської (О. Федорів).  

53. Маркович, М. Мандруйте з книжками [Текст] / М. Маркович // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 6. — (Форум).  
З нагоди Всесвітнього дня туризму та Всеукраїнського дня бібліотек у Кременецькій 
ценральній міській бібліотеці ім. Ю. Словацького відбувся західноукраїнський форум 
творців і шанувальників краєзнавчої та туристичної книги «Книжний гостинець». 

 
54. Сасанчин, Н. Неопалима пам'ять, або Пам'ятник Карлу Емілю 

Францозу: бути чи не бути [Текст] / Н. Сасанчин // Свобода. — 2016. — 
23 верес. — С. 4. — (На завершення номера).  
У Чортківській районній бібліотеці відбулася презентація творчості Карла Еміля 
Францоза.  
 

 
МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 

 
Тернопільський обласний краєзнавчий музей 

 
55. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 

2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис.: 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [25 лютого в обласному краєзнавчому музеї з 
нагоди дня народження Лесі Українки відбулося літературно-музичне 
дійство «Проста панянка» ]. — С. 149 : фот. ;  [10 квітня в обласному 
краєзнавчому музеї відбулася репрезентація книги-світлинника «Ніл 
Хасевич. Воїн. Митець. легенда»]. — С. 153. 
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56. Невідомий Островський і... «Червона рута» [Текст] // Свобода. — 
2016. — 20 лип. — С. 12. — (На завершення номера).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито фотовиставку журналіста і 
фотокореспондента Романа Островського «Червона рута» — від Верховини до 
Донецька». 

 
57. Чубата, Д. І дух Козацький в нас живе [Текст] / Д. Чубата // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 6. — (До 25-річчя Незалежності).  
Працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею, просвітяни міста, 
краєзнавці напередодні 25-ї річниці незалежності України запросили мешканців 
Тернополя й області відвідати виставку живопису «Козацький дух — звитяга, воля, 
незалежність» колекціонера з м.Теребовлі Василя Венгера.    

 
*** 

58. Пшоняк, І. Політв'язнів із Тернопільщини увіковічнили у світлинах 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 31 серп. — С. 6 : 
фот. кольор. — (Події).  
У рамках святкування Дня прапора, Дня Незалежності та Дня міста в історико-
меморіальному музеї політв'язнів та репресованих відкрито документальну виставку, 
присвячену репресованим уродженцям Тернопільщини.   

Тернопільський обласний художній музей 
 
59. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 

2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [7 квітня у Тернопільському обласному 
художньому музеї відбулася репрезентація книги «Образотворча 
спадщина Богдана Лепкого. Каталог музейної збірки»]. — С. 153 : фот. 

 
60. Дуда, І. Мамай єднає Україну [Текст] / І. Дуда // Літературний 

Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. — С. 94—98, [4] с. іл. кольор.  : фот.: 
кольор. — (Художники номера).  
На виставці мистецького проекту тернопільських художників «Мамай єднає Україну», 
що діє в обласному художньому музеї, представлено художні полотна Ярослава Новака 
«Мамай Монастирищини», Петра Мороза «Мамай Козівщини», Бориса Рудого «Мамай 
Підволочищини», Михайла Кузіва «Мамай Бережанщини», Андрія Гульовського 
«Мамай Збаражчини», Василя Козловського «Мамай Лановеччини», Олега Курдибахи 
«Мамай Тернопільського району», Миколи Дмітруха «Мамай Шумщини», Миколи 
Мамчура «Мамай Кременеччини», Миколи Шевчука «Мамай Теребовлянщини», Олега 
Шупляка «Мамай Підгаєччини» та ін. 

 
61. Золотнюк, А. Великий та маленький Тернопіль [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 8 : фот. — (Виставка).  
У Тернопільському обласному художньому музеї представили виставку робіт Любові та 
Володимира Поворозників.  
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62. Золотнюк, А.  Поетичні фотографії [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 5 серп. — С. 8 : фот. — (Виставка).  
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили фотовиставку поета й 
художника Анатолія Заблуди. 

 

63. Луків, Н. Вишивана доля сім' ї Марків [Текст] / Н. Луків // Свобода. — 
2016. — 6 лип. — С. 10. : фот.: кольор. — (Сторінка для сімейного 
читання).  
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку вишивок 
вишивальниці зі с. Куропатників Бережанського району Г. Марків. 

 

64. Майстри вишуканих ліній та внутрішнього світла [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 7—13 верес. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку робіт 
тернопільського мистецького подружжя Любові та Володимира Поворозників. 

 

65. Небесна, І. «Вишивання — це як наркотик...» [Текст] / І. Небесна // RIA 
плюс. — 2016. — 6 лип. — С. 13 : фот. кольор. — (Хенд-мейд).  
У Тернопільському художньому музеї діє виставка вишивок мати-героїні Галини Марків 
зі с. Куропатників Бережанського району. 

 
Обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей 

ім. Володимира Гнатюка в с. Велесневі 
 

66. Черемшинська, Р. Володимир Гнатюк і Лемківщина [Текст] / 
Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2016. — 19 серп. — С. 8. — 
(Музейні скарби).  
Напередодні всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» в 
обласному комунальному етнографічно-меморіальному музеї ім. Володимира Гнатюка в 
с. Велесневі влаштували виставку «Володимир Гнатюк і Лемківщина». 

 

67. Черемшинська, Р. Учитель, друг, соратник [Текст] / Р. Черемшинська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 2. — (Музейні скарби).  
В експозиції обласного комунального етнографічно-меморіального музею 
ім. Володимира Гнатюка в с. Велесневі представлено багато унікальних документів, 
світлин, праць, що виствітлюють дружбу та співпрацю Володимира Гнатюка з Іваном 
Франком та розгорнуто  ювілейну виставку «Іван Франко». 

 
Бережанський районний краєзнавчий музей 

 

68. Бережанам передали унікальну бандуру [Текст] // Свобода. — 2016. — 
10 серп. — С. 3 : фот. кольор.  
Бережанському краєзнавчому музею на Тернопільщині передали бандуру, виготовлену 
українцями у таборі для військовополонених в Італії майже 70 років тому. 

 

69. Будар, Т. «Двовзори» майстра пензля та ілюзій у Бережанах [Текст] / 
Т. Будар // Свобода. — 2016. — 5 серп. — С. 4 : фот. — (Виставка).  
У Бережанському краєзнавчому музеї відбулася виставка картин-ілюзій «Двовзори» 
художника Олега Шупляка.  
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70. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [15 квітня в Бережанському краєзнавчому 
музеї відбулася авторська презентація нового роману Віталія та 
Дмитра Капранових «Забудь-ріка»]. — С. 154 : фот. 

 

71. Миколин, Г. Презентували виставку картин-ілюзій [Текст] / 
Г. Миколин // Голос України. — 2016. — 5 серп. — С. 7 : фот.  
У Бережанському краєзнавчому музеї діє виставка картин-ілюзій Олега Шупляка 
«Двовзори». 

 

Кременецький краєзнавчий музей 
 

72. Федишен, Б. Вишивають душу... [Текст] / Б. Федишен // Свобода. — 
2016. — 22 лип. — С. 8 : фот. — (За покликом серця).  
У Кременецькому краєзнавчому музеї відкрили виставку вишивок із фондів музею та 
приватних колецій кременецьких мисткинь: вишиті картини-ікони Людмили Кукурик, 
рушники Людмили Середи, ікони та картини, створені бісером, Ольги Шевченко, 
вишивки бісером і ляльки-мотанки Вікторії Юрчик. 

 
73. Федишен, Б.  Спадок тисячоліть — скіфи, сармати, руси, українці...  

[Текст] / Б. Федишен // Свобода. — 2016. — 8 лип. — С. 4 : фот. — 
(Неопалима купина).  
У Кременецькому краєзнавчому музеї діє виставка колекції скіфсько-сарматського 
періоду з фондів громадської організації «Фактор державного значення з охорони 
історико-культурних цінностей» м. Первомайський Харківської області. 

 
74. Федишен, Б.  Унікальну виставку майстринь-вишивальниць відкрили 

у Кременецькому краєзнавчому музеї [Текст] / Б. Федишен // Наш 
день. — 2016. — 6—12 лип. — С. 8 : фот. кольор.  
У Кременецькому краєзнавчому музеї діє виставка вишивок із фондів музею та колецій 
кременецьких мисткинь. 
 

75. Федишен, Б. Таланти «Гладущика» [Текст] / Б. Федишен // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 8 : фот. — (Знай наших!).  
У виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею відкрито виставку творчих робіт 
художнього гурту «Гладущик». 

 
Інші музеї 

 
76. Аверкієв, В. На Теребовлянщині відновлюють австрійський бункер 

Першої світової війни [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2016. — 
20 лип. — С. [15] : фот. кольор.  
Музей Першої світової війни та легіону УСС планують відкрити поблизу с. Бурканів 
Теребовлянського району. 
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77. Бідзіля, Т. Зустріч з воїном-танкістом [Текст] : [про зустріч у літ. 

світлиці музею книги з учасником АТО М. Бойком] / Т. Бідзіля // 
Свобода. — 2016. — 8 лип. — С. 4 : фот.  
У літературній світлиці Бережанського музею книги відбулася зустріч із учасником АТО 
М. Бойком. 

 
78. Вандзеляк, Г.  У Борщівському агроколеджі — П'ємонт української 

історії [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 6 лип. — С. 12 : 
фот. — (Добре починання).  
У музеї історії України Борщівського агроколеджу презентували оновлену експозицію 
музею історії України. 

 
79. Грабик, Л. Легенди і таємниці борщівської сорочки [Текст] / Л. Грабик 

// Вільне життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 8 : фот. — (Унікальна 
експозиція).  
У Борщівському обласному краєзнавчому музеї діє виставка давньої народної сорочки 
Борщівщини.   
 

80. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [12 квітня в Державному історико-
архітектурному заповіднику м. Бережани відкрито виставку живопису 
«Мистецька сакральна спдщина із фондів заповідника»]. — С. 153  

 
81. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 

2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту:  [20 березня в с. Великому Ходачкові 
Козівського району відкрито літературно-краєзнавчий музей 
священика й письменника Тимотея Бордуляка]. — С. 151 : фот. 

 
82. Каспрук, В. Олена Теліга і Заліщики  [Текст] / В. Каспрук // Свобода. — 

2016. — 22 лип. — С. 4 : фот. — (Скарби духовні).  
Про відвідини м. Заліщиків Оленою Телігою в 1936 році.  

 
83. Каспрук, В. Тут відпочивала Олена Теліга [Текст] / В. Каспрук // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 29 лип. — С. 6. — (А ви знали?).  
Про перебування Олени Теліги в Заліщиках у 1936 році. 

 
84. Миколин, Г. У Борщівському агроколеджі - подушки до неба  [Текст] / 

Г. Миколин // Голос України. - 2016. - № 145 (3 серп.). - С. 16 : фот.  
У Борщівському агроколеджі відкрили оновлений музей історії. 



15 

 

85. Проць, Л. Римовані Бережани [Текст] / Л. Проць // Слово Просвіти. — 
2016. — 14-20 лип. — С. 8—9 : фот. — (Літературні маршрути).  
У м. Бережанах відбувся регіональний книжковий фестиваль «У храмі книг», 
організований Бережанським музеєм книги. 

 
86. Ярош, Ю.  Передали цінності, вилучені в контрабандистів [Текст] / 

Ю. Ярош // Вільне життя плюс. — 2016. — 8 лип. — С. 4 : фот.  
У колекцію експонатів Збаразького замку співробітниками СБУ передано вилучені в 
контрабандистів раритетний камінний годинник. 

 
87. Федишен, Б. Україну він любив, як рідну матір [Текст] / Б. Федишен // 

Свобода. — 2016. — 30 верес. — С. 4 : фот. — (До 20-ліття музею 
Неприцького-Грановського).  
Про художника, громадського діяча  Олександра Неприцького-Грановського та музей 
його імені. 

 

ТЕАТРИ 
 

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

 

88. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [26 березня у Тернопільському 
академічному обласному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка 
відбулася прем'єра вистави «Фараони» за однойменною п’єсою 
О. Коломійця]. — С. 152 ;  [19 травня у Тернопільському академічному 
обласному драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка відбувся вечір-
спогад «Театральний роман» — пам'яті заслужених артистів України 
Євдокії та Анатолія Бобровських]. — С. 155—156 : фот. 

 

89. Мирославська, І.  Актриса у дзеркалі ролі [Текст] / І. Мирославська // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 30 верес. — С. 8 : фот. — (Рецензія).  
Про актрису Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка Ольгу Скалу та її нову роботу — роль медсестри Гані у виставі  за 
п'єсою драматурга Павла Ар'є «Слава героям». 

 

90. Обрали нового-старого директора драмтеатру [Текст] // Свобода. — 
2016. — 14 верес. — С. 3. — (Акценти).  
Директором Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка призначили Бориса Репку. 

 

91. Останній романтик театру: 10 років без Михайла Форгеля [Текст] // 
Нова Тернопільська газета. — 2016. — 7—13 верес. — С. 6 : фот. —  
(Kultura).  
Про багаторічного директора Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, знаного діяча культури Михайла Форгеля. 
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92. Сачко, І. Заслужений артист України просить владу придбати для 
театру автобус [Текст] / І. Сачко // Номер один. — 2016. — 14 верес. — 
С. 5 : фот. — (Суспільство).  
Заслужений артист України, колишній директор драматичного театру ім. Т. Шевченка 
Ігор Сачко звернувся до голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука та 
голови Тернопільської ОДА Степана Барни з проханням внести в порядок денний сесії 
питання про виділення коштів на придбання для театру автобуса. 

 

93. Собуцька, В. Триактівка з життя театру [Текст] : ревізія сезону, що 
минув / В. Собуцька // Наш день. — 2016. — 6—12 лип. — С. 7 : фот. —
(Культура). 
Комедійною виставою «Смішні гроші» завершився 85-й театральний сезон у 
Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка.  

 
Всеукраїнський фестиваль 

 «Тернопільські театральні вечори. Дебют» 
 
94. Небесна, І. «Бабу Прісю» гратимуть чоловіки [Текст] / І. Небесна // RIA 

плюс. — 2016. — 14 верес. —  С. 6 : фот. — (Фестиваль).  
Про фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 
95. Попович, Ж. Про зону, мотанки, «чорний квадрат» і гуцулів, або 

Нотатки на програмці фестивалю «Тернопільські театральні вечори. 
Дебют» [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2016. — 28 верес. — С. 15 
: фот. кольор.  
Про Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 
96. Сагаль, О. Фестиваль високих потрясінь [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2016. — 21—27 верес. —  С. 6 : фот. — 
(Kultura).  
У м. Тернополі відбудеться Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют». 

 
97. Садовська, Г. Щедра палітра фестивалю [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 30 верес. — С. 3 : фот. — (Тернопільські 
театральні вечори).  
Анонс програми Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 
98. Садовська, Г. Як «не свої» українці своїми стали [Текст] / Г. Садовська 

// Вільне життя плюс. — 2016. — 23 верес. — С. 5 : фот. — (У театрі - 
прем'єра).  
У м. Тернополі проходить ХІV Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют» присвячений світлій пам'яті художнього керівника театру і засновника 
фестивалю Михайла Форгеля. 
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99. Собуцька, В.  Відлуння Тернопільських театральних вечорів [Текст] / 
В. Собуцька // Наш день. — 2016. — 28 верес.—4 жовт. — С. 12 : фот. — 
(Театр).  
У м. Тернополі відбувся ХІV Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют». 

 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 

 

100. Волянюк, Н. «Малята-Кармалята» вирушають у Чорногорію [Текст] / 
Н. Волянюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 3. — (Знай 
наших).  
Колектив Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки візьме участь 
у Міжнародному фестивалі театрів ляльок у м. Подгориця (Чорногорія). 

101. Цебрій, Є. На склад із ляльками водять екскурсії [Текст] / Є. Цебрій // 
RIA плюс. — 2016. — 13 лип. — С. 13 : фот. кольор. —  (Люди).  
Про виготовлення сценічних ляльок в обласному театрі актора і ляльки розповідають 
художник-постановник театру Оксана Федун і художник-контруктор ігрових ляльок 
Андрій Абрамик. 

 
102. Як тернопільські лялькарі Чорногорією мандрували [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2016. — 28 верес.—4 жовт. — С. 6 : фот. — 
(Kultura).  
Колектив Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки брав участь у 
Міжнародному фестивалі театрів ляльок, що відбувався у столиці Чорногорії — місті 
Подгориця. 

Аматорські театри 
 

103. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту:  [13 березня в Народному домі с. Нового 
Села Підволочиського району відбулася прем’єра вистави «Шлюб у 
підпіллі» (п'єса Б. Мельничука та Н. Фіалко за однойменною 
документальною повістю Е. Турчин-Оберишин). — С. 151 

 
ФІЛАРМОНІЯ, КОНЦЕРТИ 

 
Тернопільська обласна філармонія 

 

104. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [12 березня в Тернопільській обласній 
філармонії відбулася реперзентація книги Миколи Лазаровича «Леґіон 
Українських Січових Стрільців: формування, ідея, боротьба»]. — 
С. 150 : фот. 
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105. Садовська, Г. І оплески, і сльози радості [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 8 лип. — С. 3 : фот. — (Закриття сезону). 
У концертній програмі симфонічного оркестру Тернопільської обласної філармонії взяв 
участь скрипаль Є. Кострицький (м. Одеса). 

 
Інші концерти 

 
106. Гурська, Л.  Тобі, моя рідна Вкраїно... [Текст] / Л. Гурська // 

Свобода. — 2016. — 8 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Про творчий концерт з нагоди 20-річчя Конституції України ТДК «Писанка» на сцені 
Підволочиського районного будинку культури.   

107. Гурська, Л.  Тобі, моя рідна Вкраїно... [Текст] / Л. Гурська // 
Свобода. — 2016. — 8 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Про творчий концерт з нагоди 20-річчя Конституції України ТДК «Писанка» на сцені 
Підволочиського районного будинку культури.   

 
108. Кульбаба, О. Юним мельпоменівцям аплодували стоячи [Текст] / 

О. Кульбаба // Вільне життя плюс. — 2016. — 6 лип. — С. 12  : фот.: 
кольор. — (Відгомін свята).  
Творчий концерт з нагоди 20-річниці Конституції України ТДК «Писанка» відбувся на 
сцені Підволочиського районного будинку культури. 

 
109. Кульбаба, О. Мистецький дарунок від «Писанки» [Текст] / 

О. Кульбаба // Наш день. — 2016. — 10 лип. — С. 11. : фот.: кольор. — 
(Для всієї родини).  
Про концерт дитячого творчого колективу «Писанка» зі с. Мовчанівки Підволочиського 
району. 

 

110. Перун, В. Нескорена фортеця нашої Соборності [Текст] / В. Перун // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 1 : фот. — (Святкування).  
На Кременеччині відбулися святкування із нагоди 25-річчя Дня незалежності України. 

 
Клубні заклади 

 

Палац Культури «Березіль» ім. Л. Курбаса 
 

111. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [6 березня у ПК «Березіль» відбувся вечір 
пісні «Цей світ для тебе!» Вадима Крищенка за участі Дмитра 
Андрійця, Світлани Весни та гурту «Тріода»]. — С. 149 ; [18 травня у 
ПК «Березіль» відбулась постановка балету учасників студії сучасної 
хореографії «Т.А.Н.Г.О. dance company» «Нескорені духом» (лібретто 
О. Германа)]. — С. 155. 
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Український дім «Перемога» 
 

112. Крочак, І. Іловайський щоденник: вечір пам'яті в Тернополі [Текст] / 
І. Крочак // Вільне життя плюс. — 2016. — 30 верес. — С. 5. — 
(Вшанування).  
В Українському домі «Перемога» відбувся вечір пам'яті героїв Іловайська.   

 

113. Пшоняк, І.  Вшанували пам'ять загиблих під час Іловайської трагедії 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 21 верес. — С. 5 : 
фот. — (Особистості).  
В Українському домі «Перемога» відбувся вечір пам'яті бійців-учасників Іловайської 
трагедії.   

 
114.  Садовська, Г. «Так мало людей, а так багато оплесків» [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 6 : фот. —  
(Наші гості).  
В Українському домі «Перемога» відбувся концерт заслуженого артиста естрадного 
мистецтва України Мар'яна Пуляка. 

 

*** 
115. Золотнюк, А. Художник, якого надихають слова [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 2 верес. — С. 8 : фот. — (Виставка).  
В Українському домі «Перемога» діє виставка творів художника Богдана Ткачика. 

 

116. Пшоняк, І. Відкрилася виставка Богдана Ткачика [Текст] / І. Пшоняк 
// Тернопіль вечірній. — 2016. — 31 серп. — С. 12 : фот. кольор. — 
(Арт).  
З нагоди Дня Незалежності України в Українському домі «Перемога» відкрито виставку 
робіт Богдана Ткачика. 

 

117. Савчук, Г. Виставку відкрив народний художник України [Текст] / 
Г. Савчук // Свобода. — 2016. — 2 верес. — С. 4 : фот. — (Тернопільські 
таланти).  
В Українському домі «Перемога» відкрито восьму мандрівну виставку картин Богдана 
Ткачика. 

Інші клубні заклади 
 

118. Процик, Н. Де Восушка тече і злітають за обрій лелеки [Текст] / 
Н. Процик // Свобода. — 2016. — 26 серп. — С. 2 : фот. — (Події, факти, 
коментарі).   
У смт Козлові Козівського району відбулися урочини з нагоди Дня незалежності 
України. 

 

119. Федишен, Б. Аж тісно в царстві голосів...  [Текст] / Б. Федишен // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 3 : фот. — (Від села до села).  
У клубі с. Іванківців Кременецького району відбувся святковий концерт в рамках 
районної естафети «Від села до села — з піснею і словом». 
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120. Федишен, Б. «Від села до села — з піснею і словом» [Текст] / 
Б. Федишен // Свобода. — 2016. — 15 лип. — С. 4 : фот. — (Скарби 
духовні).  
У с. Іванківці Кременецького району в рамках заходів районної естафети культури «Від 
села до села — з піснею і словом» відбувся святковий концерт учасників художньої 
самодіяльності сіл Кушлин і Духів. 

 

121. Штокало-Пархомчук, Я. Не даймо топтати Україну-неньку [Текст] / 
Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2016. — 21 верес. — 
С. 6 : фот. кольор. — (Говори, історіє!).  
У клубі с. Росохуватець Козівського району відбувся концерт присвячений Дню 
Незалежності України. 
 

122. Паньків, К. Осяйною виходить на сцену [Текст] / К. Паньків // 
Свобода. — 2016. — 8 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Про  Анну Патрило з с. Шибалина Бережанського району, вихованку зразкового 
дитячого театру «Зернятко» Бережанського районного будинку культури. 

 
КІНО 

 
123. Семеняк, В.  Дебют Андрія Мриги - бальзам на душу [Текст] / В. 

Семеняк // Свобода. — 2016. — 2 верес. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина).  
Про короткометражний фільм «Старий і мімози» тернопільського режисера Андрія 
Мриги. 

 
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

 
124. Чубата, Д.  Щедрість сіє добру славу [Текст] / Д. Чубата // Літературний 

Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. — С. 92—93 : фот. — (Ювілеї).  
З нагоди ювілею директора Тернопільського державного обласного музичного училища 
ім. С. Крушельницької М. С. Рудзінського. 

 
125. Колодій, Н. Першій музичній є ким пишатися [Текст] / Н. Колодій // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 1. — (А що у вас?).  
Про вчителів і вихованців Тернопільської дитячої музичної школи 
№ 1 ім. В. Барвінського. 

 
126. Мадзій, І. Храм мистецтва в Більче-Золотому [Текст] : [до 35-річчя з 

часу заснування музичної школи] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 
2016. — 8 лип. — С. 3 : фот. — (Ювілеї).  
З нагоди ювілею дитячої музичної школи в с. Більче-Золотому Борщівського району. 
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ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 
 
127. Золотнюк, А. Юні художники творять на пленерах [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 8 : фот. — 
(А що у вас?).  
Найцікавіші куточки Тернополя, Вишнівця та Збаража на полотнах представили 
учасники пленерів «Палітра святкового міста» і «Палітра Збаразьких легенд». 
 

128. Мистецтво з бензопилою, або Медитація у дереві [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 28 верес.—4 жовт. — С. 6 : фот. - 
(Kultura).  
У тернопільській мистецькій галереї «Бункермуз» скульптор з Техасу Ліланд Беті 
представив у виставку «Плин».  

 
129. Мурашка, З.  Бучач у деталях [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 29 лип. — С. 8 : фот.  (Виставки).  
В «Арт-дворі» м. Бучача діє виставка Катерини Слободян «#містоякоговинепомічали».  

 
130. Мурашка, З. Пам'ять — невловима та опредмечена [Текст] / 

З. Мурашка // Вільне життя плюс. — 2016. — 6 лип. — С. 5 : фот. — 
(Світ захоплень).  
У мистецькій галереї «Бункермуз» м. Тернополя діє виставка екзистенційної фотографії 
Анни Золотнюк. 

 
131. Мурашка, З.  Побачити небачене [Текст] / З. Мурашка // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 8 : фот. —  (Виставка).  
У тернопільській галереї «Бункермуз» відкрито виставку «Назовні те що позаду» 
молодого київського митця Пилипа Ніколаєва.  

 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
132. Бібліографічний покажчик про Дністрянського [Текст] // Свобода. —

2016. — 15 лип. — С. 3 : фот. — (Акценти).  
З нагоди 145-річчя від дня народження українського правознавця, науковця, педагога, 
громадсько-політичного діяча Станіслава Дністрянського у державному архіві 
Тернопільської області підготовлено бібліографічний покажчик «Український вчений-
правник Станіслав Дністрянський (1870—1935)».  

 
133. Золотнюк, А. Живи у віках, Україно! [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. - 2016. - № 67 (26 серп.). - С. 8. - (Вісті з архіву).  
У Державному архіві Теропільської області відкрили виставку «Живи у віках, Україно!», 
присвячену 25-й річниці проголошення Незалежності України. 

 
134. Коваль, С. Учітеся, брати мої, думайте, читайте [Текст] / С. Коваль // 

Свобода. — 2016. — 15 лип. — С. 3 : фот. —  (Акценти).  
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У державному архіві Тернопільської області діє виставка «Учітеся, брати мої, думайте, 
читайте», присвячена 140-й річниці створення Тернопільської філії товариства 
«Просвіта». 

 

135. Колодій, Н. Ми всі родичі в 50-му коліні [Текст] : / Н. Колодій // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 6 лип. — С. 5 : фот. — (Отакої!).  
Про послуги, які мають змогу отримати  громадяни в Державному архіві Тернопільської 
області. 

 

136. Мурашка, З.  Велету національної самобутності [Текст] / З. Мурашка // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 30 верес. — С. 8. — (Виставка).  
У Державному архіві Тернопільської області  відбулося відкриття виставки «Духовний 
символ України». 

 

137. Поладов, В. Тернопільській «Просвіті» — 140 років [Текст] / 
В. Поладов // Тернопіль вечірній. — 2016. — 12 лип. — С. 6 : фот. 
кольор. 
У Державному архіві Тернопільської області діє виставка, присвячена 140-річчю від 
часу заснування Тернопільської філії товариства «Просвіта». 

 

138. Полянський, Ф. 75-річчя Акту відновлення Української держави 
[Текст] / Ф. Полянський // Свобода. — 2016. — 15 лип. — С. 3 : фот. — 
(Акценти).  
У приміщенні державного архіву Тернопільської області діє виставка з нагоди 75-річчя 
Акту відновлення Української держави. 

 

139. Шот, М. Роль «Просвіти» в розбудові українського життя неоціненна 
[Текст] / М. Шот // Урядовий кур'єр. — 2016. — 16 лип. — С. 7. — 
(Суспільство).  
З нагоди 140-ї річниці створення Тернопільської філії товариства «Просвіта» в 
державному архіві Тернопільської області діє виставка «Учітеся, брати мої, думайте, 
читайте».  
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ ТА 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
 

140. Гуменюк, В. Мистецтво фотографії в УПА. Ч. 2. Світлини народжені в 
бункерах [Текст] / В. Гуменюк // Пам'ятки України. — 2016. — № 9. — 
С. 68—75 : фот. кольор. — (Пам'яткознавство). — P.S. Вісім світлин із 
Тернопільщини.  
У підбірці світлин УПА — 8 ще не досліджених фотографій з Тернопільщини. 

 
141. Строцень, Л. «А ми тую стрілецькую славу збережемо!.»  [Текст] : 

пам'ятники та пам'ятні знаки Українським січовим стрільцям на 
Тернопільщині / Л. Строцень // Пам'ятки України. — 2016. — № 9. — 
С. 76—85 : фот. кольор. — (Пам'яткознавство).  
За матеріалами проекту- фотовиставки Тернопільського обласного центру охорони та 
наукових досліджень пам'яток культурної спадщини. 
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142. Строцень, Л. «Ми, повстанці, — сини України!..» Пам'ятки 
повстанської звитяги Тернопільщини [Текст] / Л. Строцень // Пам'ятки 
України. — 2016. — № 9. — С. 20—25 : фот. кольор. — (Наша історія).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували виставковий проект 
Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної 
спадщини  «Ми, повстанці, сини України». 

 
 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ ЗАХОДИ 
 

143. Бандурка, І.  Зібрав таланти «Яблуневий Спас» [Текст] / І. Бандурка // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 19 серп. — С. 5 :  
У с. Яблуневі Гусятинського району відбувся Другий Міжнародний мистецький 
фестиваль «Яблуневий Спас». 

 

144. Віконська, І. Дні Пінзеля в Бучачі [Текст] / І. Віконська // Літературний 
Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. — С. 2.  
3—5 червня 2016 року у м. Бучачі провели Дні Пінзеля. 
 

145. Вилегжаніна, Т. Промоція книги та читання: сучасний підхід [Текст] / 
Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 4—6 : 
фот. —  (Колонка головного редактора). 
У статті згадується Всеукраїнський літературно-мистецький фестиваль «Книжкова 
толока «Словія» (м. Чортків, Терноп. обл.) 
 

146. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [16—17 квітня у м. Тернополі відбувся 
Міжнародний міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я 
там, де є благословіння»]. —С. 154 : фот. ; [6—8 травня в м. Тернополі 
відбувся фестиваль «Ї»]. — С. 155 : фот. ; [15 травня у м. Копичинцях 
Гусятинського  району відбувся Міжрегіональний конкурс гумору й 
сатири «Грицева шкільна наука»]. — С. 155 ; [20—22 травня у 
м. Тернополі відбувся Міжнародний мистецький фестиваль «Співоче 
поле. Тернопіль»]. — С. 156. 

 

147. Костишин, Л. «Вудсток Україна» за мир, любов і щастя! [Текст] / 
Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2016. — 5 серп. — С. 2 : фот. — 
(Фестивалі).  
Про український благодійний рок-фестиваль «Woodstock Ukraine».   

 
148. Мурашка, З. Хенд-мейд на «Вуличному ринку» [Текст] / З. Мурашка // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 2 верес. — С. 8 : фот. — (Фестивалили).  
Про фестиваль вуличної культури «Вуличний ринок». 
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149. Овчінкін, В.  День села у Чернилівці [Текст] / В. Овчінкін // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 12 серп. — С. 8. — (Пісенні  
У с. Чернилівці Підволочиського району відсвяткували День села. 

 
150. Овчарук, В. Віктор Овчарук: «Такі фестивалі гуртують громаду, 

об’єднують людей» [Текст] // Номер один. — 2016. — 31 серп. — С. 7 : 
фот.  
У с. Вигоді Борщівського району відбувся фестиваль «Барви Поділля», що об’єднав 
п’ять сіл Мельнице-Подільської територіальної громади — Вигода, Білівці, Боришківці, 
Окопи та  Трубчин. 
 

151. Островський, Р. Храм книг у Бережанах [Текст] / Р. Островський // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 8 : фот. — (Фестивалі).  
У м. Бережанах відбувся книжковий фестиваль «У храмі книг». 

 
152. Перун, В. Нескорена фортеця нашої Соборності [Текст] / В. Перун // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 1 : фот. — (Святкування).  
У Кременецькому районі відбулися святкування із нагоди 25-річчя з Дня незалежності 
України. 

 
153. Савчук, Г. Де музики грали, там усі гуляли [Текст] / Г. Савчук // 

Свобода. — 2016. — 2 верес. — С. 4 : фот. — (Святкували всім селом).  
У с. Доброводах Монастириського району відзначили 544-ту річницю першої писемної 
згадки про село. 

154. Сагаль, О. Свята не буває забагато, або Як Тернопіль фестивалити буде 
[Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 24—
30 серп. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Анонс фестивалів у м. Тернополі на День Незалежності та День міста. 

 
155. Салко, М. Принади Надзбручанського краю [Текст] / М. Салко // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 3 : фот.  
Про творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів 
Надзбручанського краю «Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами...». 

 
156. Сасанчин, Н. Чортків — також файне місто! [Текст] / Н. Сасанчин // 

Свобода. — 2016. — 20 лип. — С. 12 : фот.: кольор. — (На завершення 
номера).  
У м. Чорткові з нагоди 494-ї річниці від часу отримання магдебурзького права 
відсвяткували день міста. 
 

157. Шот, М. Чи ви чули галицький шлягер? [Текст] / М. Шот // Урядовий 
кур'єр. — 2016. — 7 лип. — С. 20. — (Наше ).  
У м. Тернополі відбувся перший відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю 
«Галицький шлягер». 
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158. Юрса, Г.  Забави у Чистилові [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. - 
2016. — 15 лип. — С. 2 : фот. — (Сільські обрії).  
Серед гостей свята молоді у с. Чистилові Тернопільського району — Володимир 
Вермінський, Світлана Сорочинська, гурти «Світанок», «Фіра» та учасників «Ліги сміху 
«Ляпас». 

 

159. Федчук, Т. «Киданецький піснецвіт» [Текст] / Т. Федчук // Наш день. — 
2016. — 10—16 серп. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура).  
У с. Киданцях Збаразького району відбувся Всеукраїнський фестиваль «Киданецький 
піснецвіт». 

 

160. Богдан Яциковський: «Тішуся, що киданчани так гостинно й щиро 
приймали гостей»  [Текст] // Вільне життя плюс. — 2016. — 10 серп. — 
С. 2 : фот. кольор. — (Погляди). 
Про Всеукраїнський сільський фестиваль «Киданецький піснецвіт». 

 
Замкова фестивальна естафета 

 

 
161. Аверкієв, В. Забави у княжому місті Теребовля [Текст] / В. Аверкієв // 

Номер один. — 2016. — 13 лип. — С. [15] : фот. кольор.  
Про V-й регіональний фестиваль мистецтв «Забави у княжому місті». 

 

162. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [8 травня у Збаразькому замку відбувся 
фестиваль «Козацька слава»]. — С. 155. 

 

163. З «Ламою» та лицарями [Текст] // Вільне життя плюс. — 2016. — 
24 серп. — С. 2 : фот. кольор. — (Фоторепортаж).  
У с. Токах Підволочиського району відбулося свято Токівського замку. 

 

164. З «Ламою» та лицарями у рідному селі нардепа Головка відбулося 
грандіозне свято Токівського замку  [Текст] // Номер один. — 2016. — 
24 серп. — С. 5 : фот.  
У с. Токах Підволочиського району відбувся IX фестиваль замкових свят 
Тернопільщини. 

165. Золотнюк, А.  І знову гостей стрічав пан Гольський [Текст] / 
А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2016. — 19 серп. — С. 1 : фот. — 
(Фестивалили).  
У м. Чорткові відбувся фестиваль «Гольський FEST». 
 

166. Олійник, Д. Подорож у часі — в Чорткові [Текст] / Д. Олійник // RIA 
плюс. — 2016. — 17 серп. — С. 7 : фот. — (Вікенд).  

«Гольський FEST» відбувся в м. Чорткові. 
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167. Славопільська, А. Свята замків — нова туристична атракція 
Тернопілля [Текст] / А. Славопільська // Пам'ятки України. — 2016. —
№ 9. — С. 58—65 : фот. кольор. — (Край і звичай).  
У 2016 році на Тернопільщині започаткували фестивальну естафету замками 
Тернопільщини. 
 

168. У рідному селі нардепа Головка відбулося грандіозне свято [Текст] // 
Свобода. — 2016. — 24 серп. — С. 2 : фот. — (Події, факти, коментарі).  
Свято Токівського замку . 

 
169. Цей сивий і юний Микулин [Текст] // Вільне життя плюс. — 2016. — 

23 верес. — С. 1 : фот. — (Ювілеї).  
На Теребовлянщині відсвяткували 920-річчя містечка Микулинців. 

 
170. Шот, М. Забавлялося княже місто [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 1 : фот. — (Фестиваль).  
Перший регіональний фестиваль мистецтв «Забави у княжому місті» пройшов у  
м. Теребовлі.      
 

171. Шот, М. Князь Василько влаштував забаву [Текст] / М. Шот // 
Урядовий кур'єр. — 2016. — 15 лип. — С. 12 : фот. — (Вісті звідусіль).  
У м. Теребовлі відбувся регіональний фестиваль «Забави у княжому місті». 

 
Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 
172. Березовська, О. Волонтери «Солідарності» долучились до організації 

«Лемківської ватри» [Текст] / О. Березовська // Номер один. — 2016. —
10 серп. — С. 4 : фот.  
До організації  XVII фестивалю «Дзвони Лемківщини» долучились волонтери ГО 
«Солідарність». 

 
173. Густенко, О. Чарівна ватра зібрала лемків [Текст] / О. Густенко // 

Номер один. — 2016. — 10 серп. — С. 12 : фот. — (Культура).  
На Монастирищині відбувся XVII Всеукраїнський фестиваль лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини». 

 
174. Дмитрієвська, С. «Дзвони Лемківщини» було чутно аж до Сяну [Текст] 

/ С. Дмитрієвська // Свобода. — 2016. — 10 серп. — С. 1 : фот. кольор.  
Про Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини». 

 
175. Лащенко, С.  Лемки як символ і ресурс [Текст] / С. Лащенко // 

Культура і життя. — 2016. — 26 серп. — С. 12 : фот. кольор. —  
(Ідентичність).  
Про XVII  фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 
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176. Лащенко, С. «Дзвони Лемківщини» калатають не лише для лемків... 

[Текст] / С. Лащенко // Культура і життя. — 2016. — 19 серп. — С. 13 : 
фот. кольор. — (Ідентичність).  
В урочищі Бичова поблизу смт Монастириська відбувся 17-й Всеукраїнський фестиваль 
лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 
177. Мадзій, І. Живе у серці Лемківщина [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 19 серп. — С. 3 : фот. — (Відгомін свята).  
Члени ГО «Лемки Борщівщини» взяли участь у фестивалі «Дзвони Лемківщини». 

 
178. Мурашка, З. Віддзвеніли «Дзвони Лемківщини» [Текст] / З. Мурашка // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 10 серп. — С. 5 : фот. кольор. — 
(Фестивалі).  
Відбувся 17-й Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 
179. Мурашка, З. Іскриться ватра лемківська [Текст] / З. Мурашка // 

Домашня газета. — 2016. — 18 серп. — С. 8 : фот. — (Наше дозвілля).  
В урочищі Бичова, що на Монастирищині пройшов 17-й Всеукраїнський фестиваль 
лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 

180. Олійник, Д. Зустріч на «Лемківській ватрі» [Текст] / Д. Олійник // RIA 
плюс. — 2016. — 10 серп. — С. 6 : фот. — (Люди ).  
Відбувся  Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини».   

 

181. Олійник, Д.  На вихідні збираються лемки зі всієї України [Текст] / 
Д. Олійник // RIA плюс. —2016. — 3 серп. — С. 2.  
Про XVII Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 

182. Пшоняк, І. Уже всімнадцяте на Тернопіллі палала «Лемківська ватра» 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 10 серп. — С. 7 : 
фот. кольор. —  (арт).  
Про Вcеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 

183. Самобутня культура, унікальні пісні й автентичні смаколики: як 
лемки фестивалили на Тернопіллі [Текст] // Наш день. — 2016. — 10— 
16 серп. — С. 3 : фот. кольор. — (Лемківська ватра).  
 

184. Томчишин, Ю. Ватро, гори! [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 
2016. — 28 лип.—1 серп. — С. 18. — (Тернопільські новини).  
Тернопільщина готується до зустрічі гостей етно-фестивалю «Дзвони Лемківщини». 

 
185. Степан Барна: «Тернопілля — це колиска лемківської культури» [Текст] 

// Номер один. — 2016. — 10 серп. — С. 12 : фот. — (Культура).  
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна побував на XVII 
Всеукраїнському фестивалі лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 
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186. Шот, М. Про Лемківську долю собі нагадали [Текст] / М. Шот // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 12 серп. — С. 1 : фот. — (Відлуння фестивалю).  
Відбувся XVII Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 
187. Шот, М. На Тернопільщині палала лемківська ватра [Текст] / М. Шот 

// Урядовий кур'єр. — 2016. — 10 серп. — С. 16 : фот. — (Вісті 
звідусіль).  
Відбувся XVII Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». 

 
Обласний фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка» 

 
188. Аверкієв, В. У Борщівському краї знову розцвіли вишиванки [Текст] / 

В. Аверкієв // Номер один. — 2016. — 21 верес. — С. 15 : фот.  
У м. Борщеві відбувся IX-й обласний фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська 
вишиванка» та фестиваль борщу «Борщ'їв — 2016». 

 

189. Калачик, Ю. Борщові ріки, вишивані береги... [Текст] / Ю. Калачик // 
Нова Тернопільська газета. — 2016. — 21—27 верес. — С. 12 : фот. 
кольор.  
У м. Борщові відбувся фестиваль «Борщівська вишиванка». 

 

190. Мадзій, І. Столиця красивих вишиванок і смачного борщу [Текст] / 
І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2016. — 21 верес. — С. 6 : фот. 
кольор.  
У м. Борщові відбувся фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка». 

 

191. Цебрій, Є. За Борщівську сорочку — 20 тисяч гривень [Текст] / Є. 
Цебрій // RIA плюс. — 2016. — 21 верес. — С. 12 : фот. кольор. — 
(Культура).  
Секретами технології виготовлення борщівської вишивки поділилися організатори 
майстер-класу, проведеного в рамках час фестивалю «Борщівська вишиванка». 
 

192. Фестиваль у Борщові: вишиванки, борщ і гроші для АТО [Текст] // 
Наш день. — 2016. — 21—27 верес. — С. 8 : фот. кольор.  
У м. Борщові відбувся ІХ фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка». 

 
Міжнародний музичний фестиваль «Файне Місто» 

 

193. Малолєткіна, Д. У Тернополі відгримів фестиваль «Файне місто» 
[Текст] / Д. Малолєткіна, Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2016. — 13 лип. — 
С. 18 : фот. — (Репортаж).  

 

194. На «Файному Місті» — файна література [Текст] // Нова Тернопільська 
газета. — 2016. — 6—12 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Про літературні презентації, зустрічі, поетичні читання в межах заходів фестивалю 
«Файне Місто». 
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195. Пшоняк, І. На фестиваль «Файне місто» завітали переможці 

Євробачення [Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 
27 лип. — С. 7 : фот.  
Міжнародний музичний фестиваль «Файне місто» увійшов у топ-10 найбільших літніх 
фестивалів України.  

 
196. Присяжнюк, О. Яке «Файне місто» цьогоріч [Текст] / О. Присяжнюк // 

Свобода. — 2016. — 15 лип. — С. 4 : фот. — (Тернопілля фестивалить).  
Про музичний фестиваль «Файне місто» в м. Тернополі. 

 
197. Семеняк, В. «Територія вільних людей». Від кого? [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2016. — 22 лип. — С. 4. — 
(Післяфестивальне).  
Післяфестивальні роздуми письменниці та журналістки Валентини Семеняк. 

 
Фольклорний аграрно-мистецький фестиваль «Коза-Фест» 

 

198. Бачинський, Я. Водили козу містом [Текст] / Я. Бачинський // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 30 верес. — С. 8 : фот. — (Фестивалі).  
У смт. Козовій відбувся фольклорно-аграрний фестиваль «Коза-Фест». 

 
199. Деркач, З. У Козові відбувся конкурс краси серед кіз [Текст] / З. Деркач 

// Свобода. — 2016. — 5 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (Фестивалили 
на славу!).  
Про фольклорний аграрно-мистецький фестиваль «Коза-Фест».   

 

200. Томчишин, Ю.  На Тернопіллі відбувся парад... кіз [Текст] / 
Ю. Томчишин // Наш день. — 2016. — 28 верес.—4 жовт. — С. 8 : фот. 
кольор. — (Фестивалі).  
Про фольклорний аграрно-мистецький фестиваль «Коза-Фест». 
 

201. У Козовій «козу водили» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2016. — 28 верес.—4 жовт. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Про фольклорний аграрно-мистецький фестиваль «Коза-Фест». 

 
100-річчя боїв за гору Лисоня. Регіональний фестиваль  
стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні» 

 

202. Аверкієв, В. Меморіальна каплиця на горі стрілецької слави Лисоня 
розписана... іконами [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2016. — 
7 верес. — С. 15 : фот. кольор.  
У рамках регіонального фестивалю стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні» 
відбулося відкриття першого меморіального комплексу Українським січовим Стрільцям, 
куди входить і капличка, яка була розписана іконами завдяки проекту тернополянина 
Богдана Ткачика. 
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203. «Дали відсіч тоді, дамо і тепер!» [Текст] // Номер один. — 2016. — 

7 верес. — С. 5 : фот. — (Суспільство).  
На Бережанщині відбувся регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні 
«Дзвони Лисоні».  

 
204. Іванів, Р. «Дали відсіч тоді, дамо й тепер!» [Текст] / Р. Іванів // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 7 верес. — С. 4 : фот.  
На Тернопільщині відбувся регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні 
«Дзвони Лисоні». 
 

205. Іванів, Р. «Дали відсіч тоді, дамо і тепер!» [Текст] / Р. Іванів // Наш 
день. — 2016. — 7—13 верес. — С. 3 : фот. кольор. — (Сторінка історії).  
Відбувся регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні». 

 
206. Іванів, Р. «Дали відсіч тоді, дамо і тепер!» [Текст] / Р. Іванів // Нова 

Тернопільська газета. — 2016. — 7—13 верес. — С. 3 : фот. кольор.  
В Україні відзначили 100-річчя боїв за гору Лисоня за участю легіону Українських 
січових стрільців. 

 
207. Мельничук, Б. Лисоня очима Миколи Лазаровича [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 23 верес. — С. 6. — 
(Щойно з друку).  
У видавництві «Джура» побачило світ дослідження М. Лазаровича «Як з Бережан до 
Кадри січовики манджали...»: Збройна боротьба Українських січових стрільців проти 
російських загарбників на Бережанщині (друга половина 1916 — середина 1917 р.)». 
 

208. На горі Лисоня розписали каплицю на знак пам’яті про бійців-героїв 
[Текст] // Вільне життя плюс. — 2016. — 10 серп. — С. 2 : фот. 
кольор. — (Погляди). 
Творча група художників у складі Богдана Ткачика, Богдана Бринського, Михайла 
Дирбавки, Миколи Шевчука, Олега та Віталія Шупляків здійснили розпис каплиці на 
горі Лисоня.  
 

209. На Лисоні нагородили кращих [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 
2016. — 7—13 верес. — С. 3 : фот. кольор.  
Відзнаки фестивалю стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні» отримали: 
Володимир Рокецький — ініціатор будівництва стрілецької каплиці Покрови Пресвятої 
Богородиці на горі Лисоня, хужодники Михайло Дирбавка, Богдан Ткачик та ін.   

 
210. 100-річчя боїв за Лисоню: історична реконструкція і вшанування 

героїв [Текст] // Свобода. —2016. — 7 верес. — С. 1, 12 : фот. кольор.  
На горі Лисоня, що в Бережанському районі, відзначили 100-річчя боїв за гору Лисоня за 
участю легіону Українських січових стрільців. 
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211. Томчишин, Ю. Свято стрілецької звитяги [Текст] / Ю. Томчишин // 
Наш день. — 2016. — 14—20 верес. — С. 8 : фот. кольор. — 
(Духовність).  
У Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі імені О. Барвінського відбулося 
літературно-мистецьке свято «Ви землю цю, що зветься Україна, своїм життям святили 
на всевік», присвячене 100-річчю боїв за гору Лисоня. 
 

212. Худоба, І. Гора Лисоня гідна свого 100-річчя [Текст] / І.  Худоба // 
Пам'ятки України. — 2016. — № 9. — С. 88—96 : фот. кольор. — 
(Фотосвіт).  
Під час святкування 100-річчя боїв на горі Лисоні поблизу м. Бережан було 
представлено історичну реконструкцію воєнного поєдинку часів І Світової війни. 
 

213. Цебрій, Є. На Лисоні «воювали», як 100 років тому [Текст] / Є. Цебрій // 
RIA плюс. — 2016. — 7 верес. — С. 6 : фот. — (Історія).  
Десятки реконструкторів зі Львова, Кам'янця-Подільського та Києва з'їхалися до 
Бережан, щоб відтворити бій січових стрільців з російською армією. 

 
214. Шибистий, О. Відзначили 100-річчя боїв за гору Лисоня  [Текст] / 

О. Шибистий // Тернопіль вечірній. — 2016. — 7 верес. — С. 8 : фот. 
кольор. — (Події).  
На Бережанщині булися заходи з нагоди 100-річчя з часу боїв за гору Лисоня та 
регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні». 

 
215. Шот, М. А ми тую стрілецькую славу збережемо [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур'єр. — 2016. — 8 верес. — С. 1, 5 : фот. — (Ушанування).  
В Україні відзначили 100-річчя боїв за гору Лисоня за участю легіону Українських 
січових стрільців. 

 
216. Шот, М. «Нам поможе святий Юрій, ще й Пречиста Мати» [Текст] / 

М. Шот // Урядовий кур'єр. — 2016. — 11 серп. — С. 11 : фот. — 
(Культура).  
На Бережанщині булися заходи з нагоди 100-річчя з часу боїв за гору Лисоня та 
регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні». 

 
217. Шот, М. Тут наша доля, тут наша воля [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 5 : фот. — (Говори, історіє!).  
На Бережанщині булися заходи з нагоди 100-річчя з часу боїв за гору Лисоня та 
регіональний фестиваль стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні». 

 
218. Штокало-Пархомчук, Я. Вас Україна, стрільчики, згадує [Текст] / 

Я. Штокало-Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2016. — 7 верес. — 
С. 1 : фот. кольор. — (100 років битви на Лисоні).  
Про заходи з нагоди 100-річчя з часу боїв за гору Лисоня. 
 



32 

 

Переможці, учасники та лауреати міжнародних, 
всеукраїнських конкурсів, фестивалів 

 
219. Журавінська, О. Борщівцям аплодували в Сербії [Текст] / 

О. Журавінська // Вільне життя плюс. — 2016. — 8 лип. — С. 1. — (Знай 
наших!).  
Митці Борщівського району взяли участь у ХІІІ-му фестивалі української культури 
«Калина» в Сербії. 

 
220. Кара, О. Пригоди тернополян на фестивалі «Берегиня» у Словенії 

[Текст] : інтерв'ю з поетесою, громад. діячкою О. Карою / [провів] 
В. Аверкієв // Номер один. — 2016. — 13 лип. — С. [15] : фот. кольор. 
Про участь тернопільських митців у фестивалі «Берегиня» (Словенія). 

 
221. «NON-STOP» переміг у Всеукраїнському конкурсі [Текст] // Свобода. — 

2016. — 7 верес. — С. 12. — (Знай наших!).  
Дитячий хореографічний колектив студії «NON-STOP» став володарем  гран-прі X 
Всеукраїнського благодійного фестивалю-конкурсу «Феєрія талантів квітучої України», 
який проходив у м. Скадовську Херсонської області. 

 
222. Тернопільські гурти виступили на молдовському фестивалі «Арт-

Лабіринт» // RIA плюс. — 2016. — 6 лип. — С. 10 : фот.  
Роман Божко у складі музичного гурту «Tik Tu» (Тернопіль) взяли участь у ІХ фестивалі 
культури, мистецтва та екологічної свідомості «Арт-Лабіринт» в Молдові. 

 
223. Чечель, А.  «Коли ми разом, ми велика сила» [Текст] / А. Чечель // 

Порадниця. — 2016. — 21 лип. — С. 2 : фот.: кольор. — (З духовної 
скарбниці).  
Тернопільська поетеса Олександра Кара та заслужений артист естрадного мистецтва 
Юрій Футуйма взяли участь у IV Міжнародному фестивалі української культури в 
Словенії «Берегиня». 

 

224. Чорна, Г. Три фестивалі за два тижні! [Текст] / Г. Чорна // Наш день. — 
2016. — 6—12 лип. — С. 8 : фот. — (Соціум).  
Народний аматорський ансамбль танцю «Пролісок» із с. Котюжини Збаразького району 
взяв участь у трьох фестивалях. 
 

225. Шот, М. Під Івановим крилом [Текст] / М. Шот // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 5 : фот.  
Представники Тернопільщини взяли участь у «Миколайчук-фесті», приуроченому до 75-
річчя від дня народження видатного українського кінорежисера Івана Миколайчука. 
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АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА ТВОРЧІ 
ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 
226. Відомий балетмейстер провів майстер-класи для лановецьких 

танцюристів [Текст] // Наш день. — 2016. — 17—23 серп. — С. 8 : фот. 
кольор. — (Культура).  
Про танцювальний колектив «Ольвія».   

 
227. Гребеньовський, О. Який він, «Ефект пам'яті»? [Текст] : [розмова з 

учасниками бучац. гурту О. Гребеньовським та І. Яворським] / 
[провела] Т. Іваніцька // Вільне життя плюс. — 2016. — 8 лип. — С. 8 : 
фот. — (На повен голос).  
Про музичний гурт «Ефект пам’яті» з м. Бучача. 

 
228. Калачик, Ю. «ДахаБраха» — дівки без «даху»! [Текст] / Ю. Калачик // 

Нова Тернопільська газета. — 2016. — 14—20 верес. — С. 6 : фот. - 
(Kultura).  
Про український музичний етно-гурт «ДахаБраха». 

 
229. Мандзій, І. Професія — медик, покликання — пісня [Текст] / 

І. Мандзій // Вільне життя плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 3. — (Ювілей 
мистецької сім'ї).  
Ювілейний концерт народного аматорського хору Борщівської лікарні з нагоди 60-річчя 
від часу заснування.  

 
230. Небесна, І. «Не факт, що наші фанати хоча б раз були в церкві» [Текст] 

/ І. Небесна // RIA плюс. — 2016. — 24 серп. — С. 18 : фот. — (Арт- 
кафе).  
Про гурт «KUTLESS». 

 
231. Синенька, Б. Хореографічні перлини із Гермаківки [Текст] / 

Б. Синенька // Свобода. — 2016. — 23 верес. — С. 4 : фот. — (На 
завершення номера).  
Про творчі колективи «Пролісок», «Водограй», «Дзвіночки» зі с. Гермаківки 
Борщівського району. 

 
232. Реник, Р. На крилах рідної пісні і рідного слова [Текст] / Р. Реник // 

Свобода. — 2016. — 8 лип. — С. 4 : фот.  
Про жіночий вокальний ансамбль «Галичанки» Галицького коледжу ім. В. Чорновола.     

 
233. Салко, М. «Ассоль» — гордість Максимівки  [Текст] / М. Салко // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 12 серп. — С. 2 : фот. —  (Світ 
захоплень).  
У с. Максимівці Збаразького району діє танцювальна студія «Ассоль», створена при ГО 
«Максимівська ініціатива». 
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234. Синенька, Б. Пісня житиме вічно [Текст] / Б. Синенька // Свобода. — 

2016. — 8 лип. — С. 4.  
Про  фольклорно-етнографічний ансамбль «Кумоньки» зі с. Андруги Кременецького 
району. 

 
235. Татарський С. «Лісапетний батальйон» — захисникам України [Текст] 

/ С. Татарський // Свобода. — 2016. — 15 лип. — С. 4 : фот. — (Скарби 
духовні).  
Благодійний концерт гурту «Лісапетний батальйон» відбувся в Борщівському 
агротехколеджі. 

 
236. Шот, М.  У смерековій хаті Назарія Яремчука [Текст] / М. Шот // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 27 лип. — С. 5 : фот.: кольор. — 
(Мандрівки літа).  
Учасники тернопільського гурту «Пшеничне перевесло» відвідали музей-садибу Назарія 
Яремчука в с. Рівні Чернівецької області. 

 
VIP.Тернопіль 

 
237. VIP-перемога! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 27  лип.  

С. 6 : фот. — (Kultura).  
Команда КВК «VIP.Тернопіль» виграла Літній кубок «Ліги сміху» в м. Юрмалі (Латвія). 

 
238. Команда «VIP.Тернопіль» виграла в Юрмалі літній Кубок «Ліги сміху» 

[Текст] : про перемогу відомих тернопільських гумористів уже 
«гудять» соцмережі  // Свобода. — 2016. — 27 лип. — С. 12 : фот.: 
кольор. — (На завершення номера).  
Команда «VIP.Тернопіль» стала володарем літнього Кубку «Ліги сміху».  

 
239. Як тернополянку Тетяну Песик прийняли в студії «Квартал 95» 

[Текст] // Свобода. — 2016. — 22 лип. — С. 4 : фот. — (Скарби духовні).  
Учасницю тернопільського Клубу веселих і кмітливих (команда «V.I.P. Тернопіль») 
Тетяну Песик запросили до співпраці в «Кварталі 95». 

 
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 

І ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ 
 
240. Ваколюк, О. Обласний «Меморіал» очолили знані журналісти [Текст] / 

О. Ваколюк // Свобода. — 2016. — 7 верес. — С. 2. — (Подія).  
На позачерговій конференції Тернопільської обласної організації «Меморіал» ім. Василя 
Стуса, що відбулася в обласному краєзнавчому музеї, головою організації обрано члена 
Національної спілки журналістів України Антона Грицишина. 
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241. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [10 березня на Кременеччині відбулися 
творчі зустрічі, репрезентації за участі літературного батальйону 
Тернопільської обласної організації НСПУ: Л. Осадчук, З. Кіпибіди, 
С. Синюка, М. Баліцької, Ю. Бондючної, С. Лазо, І, Потія, В. Кравчука 
та О. Смика]. — С. 149—150 : фот. 

 

ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, 
НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ,  ВИКОНАВЦІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

 

242. Брик, А. Рустам Давлетов: «Люди можуть творити не тільки тоді, коли 
є вміння, а коли не закопують свій потенціал» [Текст] : художник із 
Тернополя повертає людям віру в себе з допомогою фарб і полотна: [за 
матеріалами розмови з художником] / А. Брик // Наш день. — 2016. — 
6—12 лип. — С. 3 : фот. кольор. — (Захоплення).  

 
243. Верста, М.  Найкрасивіша жінка планети [Текст] / М. Верста // 

Свобода. — 2016. — 20 лип. — С. 12 : фот.: кольор. — (На завершення 
номера).  
Українська оперна співачка родом з Тернопільщини, народна артистка України, посол 
Миру, Кавалер ордена Святої Марії, Наталія Шелепницька отримала титул 
«Найкрасивіша жінка планети Земля» за версією ООН. 

 

244. Вітяк, Ю. Музей покинутих образів [Текст] : [ інтерв'ю з керівником 
студії «Сім Герц» Юрієм Вітяком] / [спілкувалася] А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 29 лип. — С. 6. — (Поетичні імена).  

 

245. Волинська, О. Поет, чоловік, батько [Текст] / О. Волинська // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 5 : фот. — (Пам'ять).  
Про лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Степана Сапеляка. 

 

246. Гербіш, Н. Надія Гербіш: «Історичні травми треба проговорювати» 
[Текст] : Як у сусідній Польщі дбають про збереження кожної етнічної 
культури та історичної пам'ятки: [інтерв'ю] / [розмовляла] І. Небесна // 
RIA плюс. — 2016. — 6 лип. — С. 18 : фот. — (Арт-куток).  
Інтерв'ю з письменницею Надійкою Гербіш. 

 
247. Гриб, А. Гуртуються вишнівчани [Текст] / А. Гриб // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 30 верес. — С. 3 : фот. — (Мистецтво).  
У смт Вишнівці відкрито виставку творчих робіт художників-уродженців містечка —
П. Мороза, П. Баса, В. Лотоцького, А. Бурковського, О. Скаржевського, В. Федака, Л. 
Шиян, Г. Лотоцької, М. Мавдюк,  та ін. 
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248. Гумницька, Н. Народжений любов'ю до слова й Вітчизни [Текст] / 
Н. Гумницька // День. — 2016. — 12—13 серп. — С. 31 : фот. — 
(Пам'ятаємо).  
10 серпня могло б виповнитися 75 років письменнику, державному  і громадському 
діячеві Роману Лубківському. 

 

249. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [11 березня у ТНЕУ відбувся вечір пам’яті 
А. Горчинського]. — С. 150 ; [18 березня відійшов у вічність 
заслужений журналіст України, голова Тернопільської обласної 
організації НСЖУ Микола Ротман]. — С. 151; [4 травня відзначила 
ювілей письменниця, педагог, музеєзнавець Леся Білик]. — С. 154 : 
фот. ; [26 березня у с. Росохач Чортківського району на приміщенні 
школи відкрито й освячено меморіальну дошку С. Сапелякові]. — 
С. 152 : фот. 

 

250. Дмитрієвська, С. Романтична краса стегниківського умільця [Текст] / 
С. Дмитрієвська // Свобода. — 2016. — 20 лип. — С. 12 : фот.: 
кольор. — (На завершення номера).  
Про народного умільця Василя Маличказі с. Стегниківців Тернопільського району, який 
працює в мистецькому стилі треш-арт. 

 

251. Золотнюк, А. Наповнення, очищення і наркотик [Текст] / А. Золотнюк 
// Вільне життя плюс. — 2016. — 5 серп. — С. 6 : фот. — (Поетичні 
імена).  
Про письменницю Наталю Пасічник. 

 

252. Капустін, В. У солов' їну ніч [Текст] / В. Капустін // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 6. — (З історії пісень). 
Про В. Безкоровайного — автора музики на вірш О. Олеся «Чари ночі». 

 

253. Кіраль, C. «... Слово бере Галина Гордасевич — українка» [Текст] / 
С. Кіраль // Українська літературна газета. — 2016. — 8 лип. — С. 6—7 
: фот. — (Призначення слова).  
Спогади про Галину Гордасевич. 

 

254. Ковпак, В. Архівні колекції як складник інформаційно-комунікаційної 
діяльності української еміграції [Текст] / В. Ковпак // Вісник 
Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 34—37. — (Журналістика та 
ЗМІ). — Бібліогр. у кінці ст. 
У статті проаналізовано архівні центри еміграційної україніки післявоєнного періоду на 
північноамериканському континенті, у т.ч. й частину зібрання Українського архіву-
музею в Чикаго, присвячену уродженцю с. Поручин, нині Бережанського району, 
видатному етнологу та етнографу, фольклористу, музейному працівникові, 
громадському діячеві професору 3енону Кузелі. 
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255. Костишин, Л. Страдіварі з Босирів, або Як українська скрипка 

підкорила світ [Текст] / Л. Костишин, Б. Мельничук // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 9 верес. — С. 1. — (Доповнюючи ТЕС).  
Про Мирослава Пуцентелу — українського скрипкового майстра. 

 
256. Кравченко, Я. У традиціях візантійського малярства... [Текст] / 

Я. Кравченко // День. — 2016. — 2—3 верес. — С. 8 : іл. — (Культура).  
Про художника Тимофія Бойчука. 

 
257. Лашин, Л.  Ліля Лашин: «Зроби своє життя кольоровим» [Текст] : 

[розмова з тернопільською художницею Лілією Лашин] / [розмовляла] 
С. Дмитрієвська // Свобода. — 2016. — 27 лип. — С. 12 : фот. — (На 
завершення номера).  
Про творчі здобутки та плани молодої тернопільської художниці Лілії Лашин. 

 
258. Мадзій, І. Така щемна «Дорога додому» [Текст] / І. Мадзій // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 19 серп. — С. 5 : фот. — (Творчий вечір).  
Відбувся творчий вечір відомого на Борщівщині подружжя журналістів Петра й Марії 
Довгошиїв. 

 
259. Майданюк, М. Веселкове хобі Ірини Джаман [Текст] / М. Майданюк // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 7 верес. — С. 9 : фот. кольор. — (Є така 
жінка).  
Про вишивальницю Ірину Джаман. 

 
260. Мацко, І.  Ірина Мацко: від переможниці конкурсу «Жіночий 

щоденник» — до його спонсора [Текст] : [ інтерв'ю] з Іриною Мацко  / 
[спілкувалася]  М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 
2016. — 27 лип. — С. 10 : фот.: кольор. — (Serdechko).  
Про творчі проекти і плани переможниці конкурсу історій від «Нової Тернопільської 
газети» Ірини Мацко. 
 

261. Мороз, В. Життя і музика Кароля Ратгауса [Текст] / В. Мороз // RIA 
плюс. — 2016. — 14 верес. — С. 19 : фот. — (Ретро).  
Про композитора Кароля Ратгауса.    

 
262. Мороз, В.  Непрості долі Лучаківських [Текст] / В. Мороз // RIA 

плюс. — 2016. — 28 верес. — С. 19 : фот. — (Ретро).  
Про родину Лучаківських. 

 
263. Мороз, В. Писав про дослідження Марса [Текст] / В. Мороз // RIA 

плюс. — 2016. — 20 лип. — С. 19 : фот. — (Ретро).  
Про уродженця с. Коцюбинці, тепер Гусятинського району, письменника, перекладача 
Мирослава Капія. 
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264. Мріяв бути скульптором ще з дитинства [Текст] : 27 липня Івану 
Мулярчуку виповнюється 86 років // RIA плюс. — 2016. — 27 лип. — 
С. 6 : фот. — (Люди ).  

 

265. Нікітіна, Ю. Замість літака — янголи [Текст] / Ю. Нікітіна // RIA 
плюс. — 2016. — 20 лип. — С. 5 : фот. — (Головне).  
На місці аварійного літака на «Східному» тернопільський скульптор Іван Осадчук 
пропонує встановити пам'ятник із трьома янголами. 

 

266. Нікітіна, Ю. Тернополянин проводить безкоштовні екскурсії містом 
[Текст] / Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2016. — 27 лип. — С. 14 : фот. — 
(Місто).  

 

267. Новосядлий, Б. «Це нічого, що я згасаю, лиш би пісня моя жила...» 
[Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2016. — 16 верес. — С. 3 : фот. —  
(Акценти).  
Про українського поета й прозаїка Василя Ярмуша. 

 

268. Олійник, Д. В імені для сцени — ім'я бабусі [Текст] / Д. Олійник // RIA 
плюс. — 2016. — 24 серп. — С. 14 : фот. — (Люди ).  
Про нові пісні й проекти тернопільської співачки Юлії Слободян. 

 

269. Олійник, Д. Картина Олега Шупляка — на підручнику географії 
[Текст] / Д. Олійник // RIA плюс. — 2016. — 24 серп. — С. 10 : фот. - 
(Life).  
Картина художника з м. Бережан Олега Шупляка «Над рідною землею» стала 
обкладинкою підручника з географії. 
 

270. Остап'юк, М. Мирослав Остап'юк: «Письменництво — не хобі, а 
другий талант» [Текст] : [розмова з науковцем, літератором, автором 
спогадів про Тернопіль Мирославом Остап'юком] / [вів] 
І. Гринчишин // Свобода. — 2016. — 8 лип. — С. 3 : фот.  

 

271. Паньків, К. Осяйною виходить на сцену [Текст] / К. Паньків // 
Свобода. — 2016. — 8 лип. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
Про  Анну Патрило з с. Шибалина Бережанського району, вихованку зразкового 
дитячого театру «Зернятко» Бережанського районного будинку культури. 

 

272. Пилатюк, І. М.  Благословенний Господом і людьми [Текст] : [розмова 
з диригентом, скрипалем, педагогом, науковцем І. Пилатюком] / [вів] 
В. Мельничук // Свобода. — 2016. — 5 серп. — С. 4 : фот. — (Знай 
наших). 
Про  українського музиканта, культурного та громадського діяча Ігоря Пилатюка. 

 

273. Пискур, І.  Зроблено з любов'ю  [Текст] / І. Пискур // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 22 лип. — С. 8 : фот. — (Світ захоплень).  
Тернополянка Вікторія Ярима працює в стилі скрапбукінгу.  
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274. Пляс, А. Зиновій Сердюк: «Вірили, що Бог пошле свободу» [Текст] : 
[про поета і воїна УПА З. Сердюка] / А. Пляс // Пам'ятки України. - 
2016. - № 9. - С. 28-31 : фот. кол. - (Слово-пам'ятка).  
Історія  -- ОУН-УПА- Письменники-земляки - Гаї-Шевченківські, с. Тернопільського р-
ну 
 

275. Сагаль, О. Мистецтво... з мотлоху! [Текст] / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 20—26 лип. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
Фантастичні машини художник, токар-фрезерувальник, скульптор і ювелір Сергій 
Кузнєцов створює у стилі у джанк-арт. 
 

276. Садовська, Г. Землі волинської син [Текст] / Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 30 верес. — С. 5 : фот. — (Незабутні).  
У м. Шумську відкрили меморіальну дошку видатному художнику Казимиру 
Сікорському. 

 
277. Семеняк, В. Людина, що поєднує багато талантів [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2016. — 16 верес. — С. 4 : фот. — (На завершення номера).  
Про українського поета, публіциста, перекладача, журналіста Олега Вістовського. 

 

278. Синюк, С. Кіноповість з шумським колоритом [Текст] : [розмова з 
краєзнавцем, письменником С. Синюком] / [провела] А. Золотнюк // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 8 лип. — С. 6. — (Новини).  
Розмова з краєзнавцем, письменником С. Синюком про творчість, плани, літературні 
проекти та сучасність. 

 
279. Смоляк, О. Багатогранність таланту Володимира Островського [Текст] 

/ О. Смоляк // Вільне життя плюс. — 2016. — 2 верес. — С. 3 : фот. — 
(Ювілей).  
Про відомого педагога-музиканта, диригента-хормейстера, методиста, композитора та 
аранжувальника Володимира Островського. 
 

280. Стус, С. Соломія Стус: «Коли глядач нагороджує оплесками, 
виростають крила» [Текст] / В. Семеняк // Свoбода. — 2016. — 6 лип. — 
С. 12. : фот.: кольор. — (Поспішайте на прем'єру).  
Інтерв'ю з виконавицею однієї з головних ролей у п'єсі «Кредит для камікадзе» 
Львівського академічного обласного музично-драматичного театру  ім. Ю. Дрогобича, 
випускницею ТНПУ ім. В. Гнатюка Соломією Стус. 

 

281. Танасів, О. Оксана Танасів: «Доля зіграла зі мною хороший жарт» 
[Текст] : [розмова з художницею, уродженкою с. Самолуски 
Гусятинського р-ну Оксаною Танасів, яка проживає в США та працює 
в стилі fashion art] / [провела]  Є. Цебрій // RIA плюс. — 2016. — 
20 лип. — С. 17 : фот. — (Інтерв'ю).  
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282. Українка визнана найкрасивішою жінкою планети [Текст] // 
Українське слово. — 2016. — 20—26 лип. — С. 16 : фот. — (Успіх).  
Оперна співачка, уродженка Тернопільщини Наталія Шелепницька здобула перемогу на 
Конкурсі Краси, організованому ООН. 

 

283. Фарина, І. Атлант з провінції [Текст] / І. Фарина // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 23 верес. — С. 5 : фот. — (Незабутні).  
Про українського художника, скульптора Казимира Сікорського. 
 

284. Фарина, І. Невмирущі криниці [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 
2016. — 30 верес. — С. 4 : фот. —  (На завершення номера).  
Про краєзнавця Гаврила Чернихівського. 

285. Фарина, І. Неприручена пташка [Текст] / І. Фарина // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 12 серп. — С. 6 : фот. — (Мистецька палітра).  
Про художника Богдана Ткачика. 

 
286. Фарина, І. Поет, будяк і... митець [Текст] : заслуженому художникові 

України, членові редакційної ради нашого журналу 
Богданові Ткачику — 65 / І. Фарина // Літературний Тернопіль. — 
2016. — Чис. 3. — С. 89—91 : фот. — (Ювілеї).  

 

287. Хім'як, В. В'ячеслав Хім’як: «Актор — це Божа професія» [Текст] : 
[розмову з актором драмтеатру] / [вела] Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 19 серп. — С. 5 : фот. — (Особистості). 
Про актора театру і кіно, народного артиста України, завідувача кафедри театрального 
мистецтва Тернопільського національного педуніверситету імені В. Гнатюка професора 
В’ячеслава Хім’яка. 

 

288. Христюк, Т. Літописець рідного села [Текст] / Т. Христюк // Свобода. — 
2016. — 5 серп. — С. 4 : фот. — (Видатні земляки).  
У с. Великому Жванчику  відзначили 100-річчя  від дня народження письменника, 
журналіста Володимира Бабляка, який упродовж 1947-1956 років працював журналістом 
обласної газети «Вільне життя» (Тернопіль). 

 

289. Цебрій, Є. Єшкілєв про таємницю Пінзеля [Текст] : [про роман «Втеча 
майстра Пінзеля» : [за матеріалами розмови з письменником 
В. Єшкілєвим] / [розмову вела] Є. Цебрій // RIA плюс. — 2016. — 
3 серп. — С. 18 : фот.  

 

290. Чубата, Д. І черешня відцвіла, і вальс відлунав [Текст] / Д. Чубата // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 5 серп. — С. 5 : фот. — (Незабутні).  
Про українського композитора Анатолія Горчинського. 

 

291. Чубата, Д. Його ікони гріють душу [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 5 : фот. — (Незабутні).  
Про Зіновія Ничика — майстра народної творчості, поліграфіста й книжкового 
реставратора. 
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292. Шовкошитний, В. Інтелектуал [Текст] / В. Шовкошитний // 

Літературна Україна. — 2016. — 11 серп. — С. 7 : фот. —  (Література. 
Критика. Час).  
Про творчість українського письменника, сценариста, літературознавця, критика й 
художника, уродженця  с. Вербовець, нині Лановецького району Григорія Штоня. 

 
293. Юрса, Г. Поетичні миті [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 

2016. — 29 лип. — С. 6 : фот. — (Знайомство).  
Огляд життя і творчості уродженця с. Курників Тернопільського району Петра Ткача. 

294. Юхно-Лучка, М. «Уже два щасливих роки ношу прізвище свого 
чоловіка» [Текст] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. — 
2016. — 24—30 серп. — С. 10 : фот. кольор. — (Serdechko).  
Про життя тернополянки Анжели Рудки — лауреата першому фестивалі духовної пісні 
«Я там, де є благословення».  

 

До 202-річчя від дня народження Тараса Шевченка 
 

295. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [4 березня в залі ТОО НСХУ відкрито 
виставку художніх робіт до 202-ї річниці від дня народження Тараса 
Шевченка]. — С. 149 ; [6 березня в Українському домі «Перемога» 
відбувся концерт хору ім. І. Кобилянського до 202-ї річниці від дня 
народження Т. Г. Шевченка]. — С. 149 

 

До 160-річчя від дня народження Івана Франка 
 

296. Жук, Г. І слухала зала «Мойсея» [Текст] / Г. Жук // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 5 : фот. — (Із перших уст).  
Про відвідини Іваном Франком м. Тернопоял в 1911 році.  

 
297. Клен, Г. Маловідомий Каменяр [Текст] / Г. Клен // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 5. — (Цікаве про великих).  
Маловідомі факти з життя Івана Франка. 

 

298. Конвертом вшанували Івана Франка [Текст] // Номер один. — 2016. — 
31 серп. — С. 12 : фот.  
Бережанський краєзнавчий музей, МГО «Рідне місто», міське товариство Асоціації 
філателістів України та Центр зв'язку м. Бережанах провели погашення клубного 
конверта «Іван Франко у Бережанах» штемпелем із перевідним датівником «Бережани». 
 

299. Мельничук, Б. Дороги вели на Тернопільщину [Текст] / Б. Мельничук, 
В. Уніят // Вільне життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 5-6 : фот. — 
(Рядок з біографії краю).  
Іван Франко та Тернопільщина.   
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300. Сус, М. Остання сповідь Каменяра [Текст] / М. Сус // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 2 верес. — С. 6. — (До ювілею).  
Про українського письменника, поета, драматурга і громадського діяча Івана Франка. 

 

301. Чистух, В. Завалівські приятелі Каменяра [Текст] / В. Чистух // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 6 : фот. — (Наші славні 
земляки). 
Розповідь про нотаріуса, редактора, видавця громадсько-політичного діяча Василя 
Лукича (Володимира Левицького) та його дружину літераторку Ольгу Гузар — 
найближчих друзів І. Франка.  

 
До 144-річчя від дня народження Богдана Лепкого 

302. Будар, Т. Шанують пам'ять співця Золотого Поділля [Текст] / Т. Будар 
// Свобода. — 2016. — 5 серп. — С. 4 : фот. — (До 75-річчя).  
На вшанування пам'яті письменника, видатного діяча української культури Богдана 
Лепкого. 

 
303. Миколин, Г. «Похилився поет над минулим» [Текст] / Г. Миколин // 

Голос України. — 2016. — 4 серп. — С. 9 : фот.  
Про письменника, видатного діяча української культури Богдана Лепкого. 

 
До 128-річчя від дня народження Шмуеля Йосефа Агнона 

 

304. Золотнюк, А. Агнон повернувся [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 6.  
У м. Бучачі відкрили пам'ятник нобеліанту в галузі літератури Шмуелю Йосефу Агнону. 

 
305. Мурашка, З. Бучачани згадували відомого краянина [Текст] / 

З. Мурашка // Вільне життя плюс. — 2016. — 22 лип. — С. 6. — 
(Пошана).  
На мистецькій сцені Бучацького арт-двору відбулися урочини з нагоди вшанування 128-
річчя від дня родження та 50-річчя від часу отримання Нобелівської премії уродженцем 
м. Бучача Ш. Й. Аґноном.  

 
306. Наконечна, Л. Погруддя Нобелівського лауреата [Текст] : Днями у 

Бучачі відкрили погруддя відомого євр. письменника, лауреата 
Нобелівської премії (1966 р.) Шмуеля Йосефа Агнона / Л. Наконечна // 
Голос України. — 2016. — 1 лип. — С. 7 : фот.  
 

До 90-річчя від дня народження педагога, краєзнавця  
та громадського діяча Богдана Головина 

307. Зимненко, А. Краєзнавець із душею патріота [Текст] / А. Зимненко // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 2 верес. — С. 3 : фот. — (Знайомство).  
Про історика, краєзнавця, публіциста Богдана Головина. 
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308. Преславний, пресвітлий ювілей - 90-ліття! [Текст] // Слово Просвіти. — 
2016. — 15—21 верес. — С. 10 : фот. — («Просвіта» сьогодні).  
Богдан Головин відзначив 90-літній ювілей. 

 
309. Семеняк, В. У свої дев'яносто Богдан Головин їздить на конференції та 

семінари [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2016.  — 9 верес. — С. 4 : 
фот. — (Неопалима купина).  
Про відомого педагога, публіциста, краєзнавця, громадського діяча Богдана Головина. 

 

До 85-річчя від дня народження письменника Бориса Харчука 
 

310. Мельничук, Б. «Наче ж нема ніяких заборон...» [Текст] / Б. Мельничук 
// Вільне життя плюс. — 2016. — 9 верес. — С. 6 : фот. — (Незабутні).  
Про українського письменника, уродженця с. Лози (нині Збаразького району) Бориса 
Харчука. 

 

311. Ониськів, М. Писав за, а не проти людей [Текст] / М. Ониськів // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 3. — (До родинного порога).  
Про життя й творчість українського письменника Бориса Харчука. 

 

До 80-річчя від дня народження Івана Марчука 
 

312. Гонта, Н. У Тернополі з’явиться музей міста, або які зміни чекають на 
міський замок? [Текст] / Н. Гонта // Тернопіль вечірній. — 2016. — 
12 лип. — С. 12 : фот.: кольор. — (Тернопіль і тернополяни).  
Після реконструкції у стінах Тернопільського замку відкриють постійно діючу 
експозицію творчих робіт Івана Марчука. 

 

313. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [15 квітня в артгалереї м. Тернополя 
відкрито виставку Івана Марчука «Генотип вольності»]. — С. 153—154 
: фот.; [15 квітня в Українському домі «Перемога» відкрито 
фотовиставку «Вітражі душі» Олега Снітовського та репрезентовано 
збірку дружніх шаржів на Івана Марчука художника М. Дмітруха]. — 
С. 154 ;  [12 травня у с. Москалівці Лановецького району вшанували 
Івана Марчука]. — С. 155 ; [12 травня в артгалереї м. Тернополя 
презентували випущену з нагоди 80-річчя І. Марчука «Укрпоштою» 
марку й конверт]. — С. 155. 

 
314. Садовська, Г. Космос Івана Марчука [Текст] / Г. Садовська // 

Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. — С. 80— 88 : фот. —  
(Ювілеї).  

 Ювілейні нотатки з нагоди Року Івана Марчука на Тернопіллі. 
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До 80 -річчя від дня народження українського 
 письменника Бориса Демківа 

315. Вандзеляк, Г. Нев'янучі квіти ромена від Бориса Демківа... [Текст] / 
Г. Вандзеляк // Свобода. — 2016. — 9 верес. — С. 4 : фот. — (До 80-
річчя від дня народження поета).  
Про українського поета, публіциста, перекладача Бориса Демківа. 

 
316. Демчишин, В. Презентували книгу спогадів про поета Бориса Демкова 

[Текст] / В. Демчишин // Тернопіль вечірній. — 2016. — 7 верес. — С. 8 : 
фот. кольор. — (Події).  
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книжки спогадів про 
відомого українського поета Бориса Демкова. 

 
317. Лівінський,  О. І після смерті поета буяє древо його творчості [Текст] /  

О. Лівінський // Тернопіль вечірній. — 2016. — 27 лип. — С. 1 ; 5 : фот.  
Про Бориса Демківа. 
 

318. Мичко, С. З любов'ю й болем [Текст]: Cьогодні в Тернополі поминають 
одного з найталановитіших земляків / С. Мичко // Україна молода. — 
2016. — 20 лип. — С. 11 : фот. — (Людина).  
Уривки спогадів про Бориса Демківа з книжги, робота над якою завершується в 
тернопільському видавництві «Джура». 

 
319. Мичко, С.  «Квіти ромену» — пісня, що прославила Тернопіль 

[Текст] / С. Мичко // Тернопіль вечірній. — 2016. — 27 лип. — С. 5 : 
фот.  
З історії створення пісні Б. Демкова і В. Толмачова «Квіти ромену». 

 
320. Садовська, Г.  Він був одним із нас  [Текст] : до 80-річчя від дня 

народження Бориса Демківа / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 
2016. — 29 лип. — С. 5 : фот. — (Світ нашої духовності).  

 
321. Садовська, Г. «Пісенний злет ромена...» [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 12 серп. — С. 5 : фот. — (Поетична година).  
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася година поетичного слова 
«Пісенний злет ромена...», присвячена 80-річчю від дня народження Бориса Демківа. 

 
322. Семеняк, В. Його «Тіткою Модестою» зачитувалися київські студенти 

[Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2016. — 12 серп. — С. 4 : фот. — 
(Наші незабутні).  
У Тернопільському краєзнавчому музеї вшанували поета Бориса Демківа. 

 

323. Фарина, І. Дорога без айстр [Текст] / І. Фарина // Вільне життя плюс. — 
2016. — 22 лип. — С. 6 : фот. — (Незабутні).  
Спогади про Бориса Демківа. 
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324.  Чубата, Д. Задумаймось над словом «Єсьм», поети! [Текст] / 

Д. Чубата // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. — С. 78—79 : 
фот. — (Незабутні).  
З нагоди ювілю Бориса Демківа. 

 
До78-річчя від дня народження археолога, мистецтвознавця, 

 історика та громадсько-політичного діяча Ігоря Ґерети 
325. Крупа, М. Хочу в Березовицю [Текст] / М. Крупа // Літературний 

Тернопіль. — 2016. — Чис. 3. — С. 123—127 : фот. — (Незабутні).  
Спогади про Ігоря Ґерету та Левка Крупу. 

 

326. Лепко, Л. Епоха, людина, державність... [Текст] : хто ж такий Ігор 
Петрович Герета? / Л. Лепко // Свобода. — 2016. — 28 верес. — С. 8 : 
фот. кольор. — (На завершення номера).  
У Тернопільській обласній експериментальній комплексній школі ім. Ігоря Ґерети 
відбулася учнівсько-викладацька конференція про роль Ігоря Ґерети у становленні 
державності України.    

  
327. На вулицю Валову в Тернополі прийшов... Ігор Ґерета [Текст] // 

Свобода. — 2016. — 28 верес. — С. 8 : фот. кольор. — (На завершення 
номера).  
У м. Тернополі відкрили пам'ятник відомому українському археологу, мистецтвознавцю, 
історику та громадсько-політичному діячеві Ігорю Ґереті. 

 

328. Наконечна, Л. Відкрили пам'ятник відомому археологу [Текст] / 
Л. Наконечна // Голос України. — 2016. — 27 верес. — С. 8 : фот. —
(Новини).  
У Тернополі з'явився пам'ятник відомому археологу, історику, етнографу, громадському 
діячеві Ігорю Ґереті. 

 

329. Сагаль, О. Ігор Ґерета знову крокує Валовою... [Текст] / О. Сагаль // 
Нова Тернопільська газета. — 2016. — 28 верес. —4 жовт. — С. 6 : 
фот. — (Kultura).   
У м. Тернополі відкрили пам'ятник  Ігорю Ґереті. 

 

330. Якушко, О. Від зірки — до колишнього музею [Текст] / О. Якушко // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 28 верес. — С. 5 : фот. кольор. — 
(Пошанування).  
У м. Тернополі відкрили пам'ятник археологу, історику, громадському діячеві Ігорю 
Ґереті. 

Пам’яті архівіста, педагога, краєзнавця,  
громадсько-культурного діяча Богдана Хаварівського 

331. На 68 році перестало битися серце Хаварівського Богдана Васильовича 
[Текст] // Свобода. — 2016. — 27 лип. — С. 9 : фот. — (Пам’ять).  
Пам’яті українського архівіста, педагога, краєзнавця, громадсько-культурного діяча, 
літератора Богдана Хаварівського. 
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332. Нікітіна, Ю.  Помер архівіст та краєзнавець Богдан Хаварівський 
[Текст] / Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2016. — 27 лип. — С. 5 : фот. — 
(Головне).  

 
333. Ониськів, М. Богдан-Роман Хаварівський: «Усі ми будемо в архіві» 

[Текст] / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2016. — 3 серп. — С. 5 : 
фот.  
Відійшов у вічність відомий краєзнавець, архівіст, педагог, громадсько-культурний діяч, 
заслужений працівник культури України та голова Тернопільського обласного історико-
просвітницького товариства «Меморіал» ім. В. Стуса Богдан Хаварівський. 

 
334. Пішов у небесний архів... Не стало Богдана Хаварівського [Текст] // 

Нова Тернопільська газета. — 2016. — 27 лип. — С. 5 : фот. — (People).  
 

Пам’яті мистецтвознавця, краєзнавця, журналістки Віри Стецько 
335. Нікітіна, Ю. Тернопіль втратив Віру Стецько [Текст] / Ю. Нікітіна, 

М. Дохват // RIA плюс. — 2016. — 24 серп. — С. 3 : фот. — (Сумуємо).  
Після важкої хвороби відійшла у вічність мистецтвознавець, краєзнавець,  журналістка і 
знана дослідниця творчості Й.-Г. Пінзеля Віра Стецько. 

 
336. Садовська, Г. Віра, що нас покинула [Текст] / Г. Садовська // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 26 серп. — С. 1 : фот. — (Замість квітки на 
свіжу могилу).  
Памяті мистецтвознавця, краєзнавця, журналістки й знаної дослідниці творчості Й.-
 Г. Пінзеля Віри Стецько. 

 
337. Світла Віра. Світла пам'ять... [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2016. — 24—30 серп. — С. 5 : фот. — (People).  
На 61-му році життя померла тернопільська мистецтвознавець, краєзнавець, журналіст 
Віра Стецько.   

 
338. Смерть Віри Стецько — велика втрата для Тернополя [Текст] // 

Тернопіль вечірній. — 2016. — 31 серп. — С. 12 : фот. кольор. — (Арт).  
21 серпня відійшла у вічність відома мистецтвознавець, краєзнавець, дослідниця Віра 
Стецько. 

 
339. Тернопіль втратив Віру [Текст] // Наш день. — 2016. — 24—30 серп. — 

С. 8 : фот. кольор.  
Відійшла у вічність світла людина — мистецтвознавець, краєзнавець і журналіст Віра 
Стецько. 

 
340. Тернопіль втратив Віру [Текст] // Номер один. — 2016. — 24 серп. — 

С. 15 : фот. кольор.  
На 61-му році пішла з життя відома мистецтвознавець Віра Стецько. 
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Друк. Огл 
яди. Рецензії 

 
341. Ванат, І. «Україна: Історія»  — книжка, яка стала бестселером [Текст] / 

І. Ванат // Вільне життя плюс. — 2016. — 19 серп. — С. 3. — (Славні 
земляки).  
Про книжку Ореста Субтельного «Україна: Історія». 

 
342. Висоцький, З. До тебе, Україно, я серцем і душею лину! [Текст] / З. 

Висоцький // Свобода. — 2016. — 26 серп. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина).  
У тернопільському видавництві «Джура» вийшла друком книжка Богдана Берези 
«Homesick, або Той, що сумує за домом».  

 
343. Гаврильцьо, І. Мелодії Ярослава Злонкевича [Текст] / І. Гаврильцьо // 

Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис: 3. — С. 16 : фот. — (Поличка 
бібліофіла).  
За фінансової підтримки Тернопільської обласної та Тернопільської міської видавничих 
рад у видавництві «Терно-граф» побачила світ нова книжка Ярослава Злонкевича «Живу 
тобою, Україно!». 

 
344. Дігай, Т. Наука про царя Соломона [Текст] / Т. Дігай // Літературний 

Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. — С. 70 : фот. — (Літературна 
критика). — Рец. на кн.: Ірина Мацко.  Шпинат для мізків : 
замальовки, новели / І. Мацко. — Львів: ЛА «Піраміда», 2015 

 
345. Мельничук, Б. Усміхніться із Зоряною Биндас [Текст] / Б. Мельничук // 

Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. — С. 71—72 : фот. — 
(Літературна критика).  
Про сатирично-гумористичний роман у новелах «Трубачі з Підгорбиків» тернополянки 
Зоряни Биндас. 
 

346. Золотнюк, А.  Як вчити і вчитися? [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 6 : фот. — (Презентація).  
Про книжку «Педагогіка без цензури» письменниці, викладачки Надії Сеньовської. 

 
347. Мадзій, І. Борщівщина у графіці Тетяни Окальської [Текст] / І. Мадзій 

// Вільне життя плюс. — 2016. — 9 верес. — С. 3 : фот. — (Ініціатива).  
Про унікальне видання «Борщівщина у графіці Тетяни Окальської». 

 
348. Мельничук, Б. «Кирилиця» від Наталі Пасічник [Текст] / 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 6. — (Перше 
враження).  
Про нову поетичну збірку «Кирилиця» Наталі Пасічник. 
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349. Мельничук, Б. Таємниці її щастя [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 8 лип. — С. 6. — (Прочитане).  
Відгук на поетичну збірку Т. Череп-Пероганич «Осінь дорослої жінки». 

 

350. Мельничук, Б. Театр — це співпраця творців [Текст] / Б. Мельничук // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 16 верес. — С. 6. — (Прочитане).  
Про книжку п'єс Антона Гриба «Атестація». 

 

351. Мельничук, Б. Що нового у «Літературному Тернополі» [Текст] / 
Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2016. — 22 лип. — С. 6 : фот. — 
(На книжкову полицю).  
Анонс чергового номера журналу «Літературний Тернопіль». 

 
352. Мороз, В. Написала роман про святу Теклю [Текст] / В. Мороз // RIA 

плюс. - 2016. - № 37 (14 верес.). - С. 12 : фот. кольор. - (Культура).  
Про книжку «Благословен, хто йде» тернопільської письменниці Лесі Коковської-
Романчук. 

 

353. Мудра, О. На Івана Купала у Чистилові пісня лунала [Текст] / 
О. Мудра // Наш день. — 2016. — 13—19 лип. — С. 20 : фот.: кольор. — 
(Калейдоскоп).  
У с. Чистилові Тернопільського району відбулося Свято молоді. 
 

354. Мурашка, З. Сердечні смаколики Ірини Мацко [Текст] / З. Мурашка // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 6. — (Щойно з друку).  
Вийшла з друку збірка замальовок, новел і притч «Мигдаль для серця» тернопільської 
письменниці Ірини Мацко. 

 

355. Мурашка, З. Непланована «дитина» тернопільської волонтерки [Текст] 
/ З. Мурашка // Вільне життя плюс. — 2016. — 30 верес. — С. 6 : фот. — 
(Презентація).  
Про новий роман-притчу «Звичайник» письменниці, етнографа Лілії Мусіхіної. 
 

356. Нікітіна, Ю. Тернополянин проводить безкоштовні екскурсії містом 
[Текст] / Ю. Нікітіна // RIA плюс. — 2016. — 27 лип. — С. 14 : фот. - 
(Місто).  
У рамках проекту «Пізнай Тернопіль» об’єднання «Самопомочі» організовує екскурсії 
краєзнавця Тараса Циклиняка про довоєнний Тернопіль. 

 

357. Походеньки вулицями Тернополя [Текст] // Вільне життя плюс. — 
2016. — 29 лип. — С. 8 : фот. — (У вільну  годину).   
21 липня жителі й гості міста стали учасниками оглядової екскурсії М. Онишківа 
найвідомішими місцями Тернополя. 

 

358. Садовська, Г. Добре ім'я у спадок [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 
плюс. — 2016. — 9 верес. — С. 5 : фот. — (Репрезентація).  
Про книжку «Золота еліта Тернопілля». 
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359. Семеняк, В. «Жменька активованих хвилин» — камертон для 

прочитання таємниць Всесвіту [Текст] / В. Семеняк // Літературний 
Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. — С. 73—74. : фот. — (Літературна 
критика).  
Про нову збірку Любові Малецької «Жменька активованих хвилин». 

 
360. Сорока, П. Жбан, розкручений назад  [Текст] / П. Сорока // Слово 

Просвіти. — 2016. — Ч. 27 (7—13 лип). — С. 12 : фот. ; Ч. : 29 (21—
27 лип.). — С. 12 : фот. — (Літературні денники).  
Огляд творчості Г. Цимбалюк, Ю. Ряста, В. Рябого та Б. Чепурка, уродженця с. Осівців 
Бучацького району Тернопільської області. 

 
361. Сорока, П. Чорнобиль — не тема, а життя [Текст] / П. Сорока // 

Літературна Україна. — 2016. — 21 лип. — С. 11. — (Література. 
Критика. Час).  
Рецензія на книгу В. Шовкошитного «Я бачив», видану в 2016 року в київському 
видавництві «Український пріоритет». 

 
362. Фарина, І. Над прочитаним слухає душа молитви життя [Текст] / 

І. Фарина // Вільне життя плюс. — 2016. — 2 верес. — С. 6. — 
(Рецензія).  
Про книжку «Хлібина для бандерівця» тернопільського письменника Богдана 
Мельничука. 

 
363. Фарина, І. Оживила задля майбуття [Текст] / І. Фарина // Слово 

Просвіти. — 2016. — 4—10 серп. — С. 16.  
Про роман «На чужих вітрах» Ольги Яворської. 

 
364. Цимбровська, О. Багатокнижжя Ірини Мацко [Текст] / 

О. Цимбровська // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. — С. 72 
: фот. — (Поличка бібліофіла).  
Про нові збірки новел дитячої письменниці Ірини Мацко.  
 

365. Цимбровська, О. «Проростає вселенська любов» [Текст] / 
О. Цимбровська // Літературний Тернопіль. — 2016. — Чис.: 3. —С. 31 : 
фот. — (Поличка бібліофіла).  
У видавництві «Терно-граф» вийшла з друку сьома поетична збірка Оксани Дяків 
«Проростає вселенська любов». 
 

*** 
366. Волинська, О. «Двовзори» Олега Шупляка [Текст] / О. Волинська // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 30 верес. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Альбом Олега Шупляка «Двовзори» став одним із найпопулярніших видань на 
книжковому форумі, що відбувся у Львові. 
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367. Колодій, Н. Тернопільські студенти — на книжковому форумі [Текст] / 
Н. Колодій // Вільне життя плюс. — 2016. — 23 верес. — С. 8 : фот. — 
(Враження).  
Студенти третього курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка 
відвідали ХХІІІ форум видавців у Львові. 

 
368. Костишин, Л. Форум видавців — свято універсальне [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2016. — 23 верес. — С. 1 : фот. — 
(Книгоманія). 
Тернополяни взяли участь у Всеукраїнському форумі видавців у м. Львові. 

 

369. Львів книжками шаленів... Тернопільськими! [Текст] // Нова 
Тернопільська газета. — 2016. — 21—27 верес. — С. 6 : фот. — 
(Kultura).  
Тернополяни взяли участь у Всеукраїнському форумі видавців у м. Львові. 

 

370. Пилипець, І. «Ковток українства в засиллі російської попси» [Текст] / 
І. Пилипець // Свобода. — 2016. — 21 верес. — С. 12 : фот. кольор.  
У Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка відбулася презентація 
тритомного видання тернополянина Михайла Маслія «Золотий вік української естради» 
(1960—1980-ті роки). 
 

371. Сагаль, О. Михайло Маслій: «Усе минуще, книжки — вічні!» [Текст] / 
О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2016. — 21—27 верес. — С. 6 
: фот. — (Kultura).  

 

Презентації 
 

372. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 
2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [21 березня в ТНПУ ім. В. Гнатюка 
відбулася репрезентація книги «Вертепи долі. Спогади про Романа 
Гром’яка»]. — С. 151 : фот. ; [4 травня в книгарні «Є» відбулася 
репрезентація роману Зоряни Биндас «Трубачі з Підгорбиків»]. — 
С. 154—155. 

 
373. До Венеції [Текст] // Культура і життя. — 2016. — 1 лип. — С. 11 : фот. 

кол.  
У м. Львові відбулася презентація книги тернопільської письменниці Надії  Гербіш 
«Мандрівки з Чарівним Атласом: Венеція». 

 
374. Золотнюк, А.  Бредбері й...Тернопіль [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 5 серп. — С. 6. — (Зустріч із перекладачем).  
У тернопільській книгарні «Є» відбулася зустріч із письменницею Мартою Томахів. 
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375. Золотнюк, А. Чарівний атлас Надійки [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 5 : фот. — (Тернопільський 
альманах: Розмова з автором).  
В артгалереї «Бункермуз» відбулася презентація нової дитячої книжки Надії Гербіш 
«Мандрівки з чарівним атласом: Венеція».  

 
376. Скиба, Т. Жінка у великому місті [Текст] / Т. Скиба // Вільне життя 

плюс. — 2016. — 15 лип. — С. 6. — (Тернопільський альманах: 
Книжкова новинка).  
У тернопільській артгалереї «Бункермуз» відбулася презентація книжки Оксани 
Луцишиної «Любовне життя» за участі Мар'яни Савки. 

 
377. Стахова, Ю. Той, хто засвічує молоді таланти [Текст] / Ю. Стахова // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 1 лип. — С. 8. — (Зустрічі).  
У тернопільській книгарні «Є» відбулася зустріч із письменником і краєзнавцем 
Богданом Мельничуком.  
 

378. Штангей, В. Авторка «Звільнення» зізналась, що книжку написала... не 
вона [Текст] / В. Штангей // Свобода. — 2016. — 19 серп. — С. 4 : 
фот. — (Скарби духовні).  
Презентація нової книжки Наталії Михно «Звільнення» відбулася у творчій майстерні 
письменниці.  

 

ІНШЕ 
 

379. Аверкієв, В. У Теребовлі відкрили меморіальний знак борцям за волю 
України [Текст] / В. Аверкієв // Номер один. — 2016. — 21 верес. — 
С. 15 : фот.  
У Теребовлі відкрили меморіальний знак пам'яті та шани всім борцям за волю України в 
різні часи. 

 
380. Бобрівець, М. «Переможці» — у файному місті [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2016. — 31 серп. — С. 5 : фот. кольор. — (Герої 
серед нас).  
У музеї ретро-автомобілів «Ретро-кортеж» м. Тернополя відбулася презентація виставки 
соціального мультимедійного проекту «Переможці». 

 
381. День за днем — у скарбницю духовності [Текст] :  [лютий — травень 

2016 р.] / Н. Волинець [та ін.] // Літературний Тернопіль. — 2016. — 
Чис. 3. — С. 149—159 : фот. — (Тернопілля у дзеркалі часу: події, 
факти, імена). — Із змісту: [1 травня в м. Тернополі освячено 
бронзовий макет-мапу довоєнного Тернополя]. — С. 154. 

 
382. Луків, Н. Вони не втратили сили духу [Текст] / Н. Луків // 
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Свобода. — 2016. — 9 верес. — С. 4 : фот. — (Неопалима 
купина).  
У м. Тернополі відбулася презентація виставки соціального мультимедійного проекту 
«Переможці». 

 
383. Мурашка, З. «Куферок» повертається [Текст] / З. Мурашка // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 17 серп. — С. 5 : фот. кольор. — (Світ 
захоплень).  
У м. Чорткові діє етномайстерня «Куферок». 

 
384. Мурашка, З.  Зібрало свято всіх краян [Текст] / З. Мурашка // Вільне 

життя плюс. — 2016. — 5 серп. — С. 8 : фот. — (День міста).  
У м. Бучачі відсвяткували День міста.  
 

385. Небесна, І. Малюють мультфільми та створюють фотопортрети [Текст] 
/ І. Небесна // RIA плюс. — 2016. — 17 серп. — С. 18 : фот. — (Арт- 
кафе).  
Про грантовий проект MediaLab. 

 

386. «Файне місто Тернопіль»  — пісня не про Тернопіль, а про місцевого 
рогуля [Текст] // Свобода. — 2016. — 17 серп. — С. 9 : фот. — (Хіт 
нашого міста).  
Про пісню Сергія Кузьмінського «Файне місто Тернопіль», яка стала неофіційним 
гімном міста. 

 

387. Якель, Р. Палац графа Бадені у Коропці: між життям і смертю [Текст] / 
Р. Якель // Дзеркало тижня. — 2016. — 16 лип. — С. 15 : фот. — 
(Архіваріус).  
Продовжуються пошуки інвестицій для збереження пам'ятки архітектури місцевого 
значення — палацу графа Бадені у смт Коропці Монастириського району. 

 
 

Святкування Дня міста в м. Тернополі 
 

388. Бобрівець, М. Через барви до патріотизму [Текст] / М. Бобрівець // 
Вільне життя плюс. — 2016. — 31 серп. — С. 5 : фот. кольор. —  
(Враження).  
Про виставку-конкурс «Стверджуючи українське» в рамках Дня міста. 
 

389. Дереш, М. День Тернополя під землею [Текст] / М. Дереш // Вільне 
життя плюс. — 2016. — 2 верес. — С. 8 : фот. — (Святкування).  
У м. Тернополі відзначили День міста. 

 

390. Дмитрук, Г. Три нових зірки [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне життя 
плюс.— 2016. — 26 серп. — С. 1. — (Час місцевий).  
На Алеї зірок у м. Тернополі з'являться три нові зірки. 
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391. Зварич, М. Три нові зірки з'явилися на «Алеї зірок» у Тернополі   

[Текст] / М. Зварич // Тернопіль вечірній. — 2016. — 31 серп. — С. 7 : 
фот. кольор. — (Події).  
Алею зірок у м. Тернополі поповнили зірки композитора, співака Андрія Підлужного, 
актора Мирослава Коцюлими та зірка, присвячена всім учасникам АТО. 

 

392. Кудобинський, Я.  Вияв шани і поваги тернополян всесвітньо відомому 
польському кінорежисеру та сценаристу [Текст] / Я. Кудобинський // 
Тернопіль вечірній. — 2016. — 31 серп. —- С. 7. — (Події).  
У м. Тернополі відкрили символічну дошку польському кінорежисеру та сценаристу 
Єжи Гоффману. 

 

393. Луків, Н. На Алеї зірок засяяли нові імена [Текст] / Н. Луків // 
Свобода. — 2016. — 31 серп. — С. 5 : фот. — (Варто знати).  
Алею зірок у м. Тернополі поповнили зірки композитора, співака Андрія Підлужного, 
актора Мирослава Коцюлими та зірка учасників АТО.   

 

394. Мичко, С. Файно у файному [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 
2016. — 30 серп. — С. 3. — (Свято).  
У м. Тернополі відсвяткували день міста.    

 

395. Попович, В. На Алеї зірок буде три нових зірки [Текст] / В. Попович // 
Номер один. — 2016. — № 33 (17 серп.). — С. 2 : фот. кольор.  
У День міста на Алеї зірок, що на вулиці Сагайдачного, з'являться нові зірки. 

 

396. Пшоняк, І. Тернопільський замок відкрив частину своїх підземель 
[Текст] / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. — 2016. — 7 верес. — С. 8 : 
фот. кольор. —  (Події).  
У день народження м. Тернополя мешканцям міста показали підземелля 
Тернопільського замку. 

 
397. Садовська, Г.  Єжи Гоффман: де закінчується любов до України [Текст] 

/ Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2016. — 2 верес. — С. 5 : фот. — 
(На полях однієї події).  
У м. Тернополі відкрили пам'ятну дошку видатному польському кінорежисеру та 
сценаристу Єжи Гоффману. 

 
398. Святковий зорепад у Тернополі [Текст] // Вільне життя плюс. — 

2016. — 7 верес. — С. 5 : фот. кольор. — (День міста).  
Алею зірок у м. Тернополі поповнили зірки композитора, співака Андрія Підлужного, 
актора Мирослава Коцюлими та зірка учасників АТО.    

 
399. Тернопіль вже не «амуральний»! [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2016. — 31 серп. — С. 6 : фот. — (Kultura).  
У м. Тернополі відкрили мурали митрополиту Шептицькому та Скрябіну. 
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400. У Тернополі «закарбували» відомого поляка [Текст] // Номер один. — 
2016. — 31 серп. — С. 15 : фот.  
На будівлі Кінопалацу в м. Тернополі відкрили барельєф відомому польському 
кінорежисеру, сценаристу Єжи Гоффману.  

 
401. Цебрій, Є. Безкоштовно практикують англійську [Текст] / Є. Цебрій // 

RIA плюс. — 2016. — 7 верес. — С. 10 : фот. — (Знання).  
У м. Тернополі організували соціальний клуб мовних обмінів — Language Exchange Club 
Ternopil. 

 
402. Цебрій, Є. Витвір тернополянки встановили в Італії [Текст] / Є. Цебрій 

// RIA плюс. — 2016. — 28 верес. — С. 6 : фот. —  (Новини).  
Інтерактивну скульптуру тернополянки Лілії Мочули встановили в італійському місті 
Кунео. 

 
403. Шот, М. Тернопіль стає містом муралів [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур'єр. — 2016. — 2 верес. — С. 12. — (Вісті звідусіль).  
У День міста в Тернополі відкрили два мурали — Митрополиту УГКЦ Андрею 
Шептицькому та музиканту Андрію Кузьменку. 

 
 

Підготувала:  Світлана Воробель 


