
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА 

БІБЛІОТЕКА 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Відділ інформації 
 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА  

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ  
(СТОРІНКАМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА ОБЛАСНИХ ПЕРІОДИЧНИХ 

ВИДАНЬ) 

ІV квартал 2017 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль 

2018 



2 

 

ПРЕМІЇ, ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

1. Вітаємо «заслужених»! [Текст] // Свобода. — 2017. — 22 листоп. — С. 12 : фот. 

кольор. — (На завершення номера). 
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 

Президент Петро Порошенко відзначив наших краян: звання «Заслужений артист України» 

удостоєна артистка хору Тернопільської обласної філармонії Оксана Скрипчук; викладачеві-
методисту Тернопільського обласного державного музичного училища імені С. 

Крушельницької Богдану Жеграю присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури 

України»; Олег Шупляк став «Заслуженим художником України». 

 

2. Кара, О. Олександра Кара: «Коли вірші стають піснями — то вже окрилені птахи» 

[Текст] : [інтерв’ю] з поетесою Олександрою Карою / [записала] З. Кушнірук // 

Наш день. — 2017. — 15—21 листоп. — С. 12 : фот. кольор.  
Тернопільська поетеса стала лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії імені 
Миколи Сингаївського. 

 

3. Костишин, Л. «Літературний Тернопіль» преміював найкращих [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2017. — 29 груд. — С. 1 : фот. — (Вітаємо!). 
Лауреатами премії журналу «Літературний Тернопіль» стали журналістка і письменниця 

Валентина Семеняк, письменник Богдан Андрушків й поет і телеведучий Юрій Матевощук. 

 

4. Лисевич, М. Юні художники отримали премію Івана Марчука [Текст] / 

М. Лисевич // Голос України. — 2017. — 22 груд. — С. 7 : фот. кольор. — (Новини). 
Цьогорічними лауреатами премії стали Ольга Козак, учениця обласної експериментальної 
комплексної школи мистецтв імені І. Герети, за малюнок «Натюрморт» та Анастасія Панчак, 

учениця Козівської школи мистецтв, за малюнок «Родина». 

 

5. Мельничук, Б. Дарунки від «Крилатого Лева» [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 3 листоп. — С. 1. 
Підбито підсумки першої частини Всеукраїнського літературного конкурсу рукописів прози на 

найкращу книгу року «Крилатий Лев — 2017». Серед відзначених: Василь Фольварочний — за 

кінороман «Українська Голгофа», Ольга Яворська — за повість «Неспалима смерека».   

 

6. Президент нагородив земляків [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 6 груд. — 

С. 6. — (Вітаємо!). 
Згідно Указу Президента України Петра Порошенка з нагоди 26-ї річниці підтвердження 

всеукраїнським референдумом Акта проголошення Незалежності України першого грудня 1991 

року звання «Заслужений артист України» присвоєно тернопільському артистові, співаку, 

композиторові Андрієві Підлужному; директор комунальної установи Тернопільської обласної 
ради «Тернопільська обласна бібліотека для молоді» Леся Гук удостоєна звання «Заслужений 

працівник культури України». 

 

7. Семеняк, В. Лауреати премії Братів Лепких [Текст] / В. Семеняк // Літературна 

Україна. — 2017. — 27 груд. — С. 2. — (Премія). 
Визначено лауреатів Всеукраїнської премії літературно-мистецької премії імені Братів Лепких 

2017 року. 
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8. Семеняк, В. Нові лауреати премії імені Братів Лепких [Текст] / В. Семеняк // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 29 груд. — С. 6. — (Вітаємо!). 
Лауреатами Всеукраїнської премії літературно-мистецької премії імені Братів Лепких 2017 

року стали: тележурналістка Лариса Михальська — за цикл програм ТТБ «Відверті діалоги»; 

письменник о. Василь Погорецький — за книги прози та поезії «На роздоріжжі», «Хрест на 

вістрі буття», «Україна іде…», «Рахманне роздолля» та публікації під рубрикою «Духовні 
обереги» в журналі «Літературний Тернопіль»; заслужений художник України Олег Шупляк — 

за серії живописних картин «Двовзори» та «Рідна земля». 

9. Федун, Г. Козацькі нагороди для заслуженого художника України Євгена Удіна 

[Текст] / Г. Федун // Наш день. — 2017. — 11—17 жовт. — С. 20 : фот. кольор.  
Художника Євгена Удіна нагородили відзнакою Українського реєстрового козацтва — орденом 

«Бронзовий козацький хрест  ІІІ ступеня», а також Почесною грамотою. 

ОРГАНІЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

10. Барна, С. Степан Барна: «За два роки ми відбудуємо всю соціальну та культурно-

освітню інфраструктуру на селі» [Текст] : [інтерв’ю] зі Степаном Барною / 

[розмовляв] В. Баворівський // Свобода. — 2017. — 22 листоп. — С. 2 : фот. — 

(Події, факти, коментарі). 
За рахунок співфінансування з державного бюджету та бюджетів місцевих громад триває на 

Тернопіллі  реалізація проектів соціально-культурного розвитку регіону. 

 

11. Демчук, С. Влада не задоволена ремонтом Кременецької школи мистецтв [Текст] / 

С. Демчук // Номер один. — 2017. — 15 листоп. — С. 5. — (Резонанс). 

 

12. М’ятка, А. Бучацька «культура» дійшла до суду! [Текст] / А. М’ятка // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 22—28 листоп. — С. 1; 4 : фот. кольор. 
Більше року триває боротьба за крісло директора Бучацького районного будинку культури. 
 

13. Яциковський, Б. Богдан Яциковський: «Ми зобов’язані допомагати сільським 

осередкам культури й освіти» [Текст] : [інтерв’ю] з депутатом Б. Яциковським / 

[записала] О. Франків // Вільне життя плюс. — 2017. — 6 груд. — С. 4 : фот. 

кольор. — (Акценти). 

БІБЛІОТЕКИ 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

14. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. 

— 27 жовт. — С. 1. — (Важливо). 
У Пункті доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації, що діє в Тернопільській ОУНБ, 

працює консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (БВПД). 

15. Белінська, Н. Світ його не спіймав [Текст] / Н. Белінська // Вільне життя плюс. — 

2017. — 8 груд. — С. 3. — (Книгозбірня поруч). 
У фонд міського абонементу Тернопільської ОУНБ надійшло нове видання літературознавця, 

письменника Леоніда Ушкалова «Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди». 

 

16. Вайшле, М. Шедеври з бісеру своїми руками [Текст] / М. Вайшле // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 17 листоп. — С. 5. — (Книгозбірня поруч). 
У відділі технічної літератури Тернопільської ОУНБ діє виставка «І розквітає бісер восени».    
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17. Віконська, І. Англійська для поліцейських [Текст] / І. Віконська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 15 груд. — С. 3. — (Книгозбірня поруч). 
У центрі «Вікно в Америку» при Тернопільській ОУНБ стартували курси англійської мови для 

працівників Національної поліції. 
 

18. Гавенко, О. Яблука, які він так любив  [Текст] / О. Гавенко // Вільне життя плюс. 

— 2017. — 6 жовт. — С. 8. — (Вечір пам’яті).  
У Тернопільській ОУНБ відбувся вечір пам’яті «Листи до матері з неволі», присвячений 

Валерієві Марченку — літературознавцю, перекладачеві, журналісту. 

19. Гарасимів, З. На ремонт обласної бібліотеки виділили мільйон гривень [Текст] / 

З. Гарасимів // Номер один. — 2017. — 25 жовт. — С. 3 : фот. кольор. — (Новини). 
Понад мільйон гривень виділила Тернопільська обласна рада на ремонт універсальної наукової 
бібліотеки. 

20. Гунько, Р. «О рідне слово, хто без тебе я?» [Текст] / Р. Гунько // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 листоп. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбувся тренінг з української мови «Будь українцем! Думай, 

розмовляй, пиши українською».  

 

21. Зуляк, Т. «Героїв стежина — від батька до сина» [Текст] / Тетяна Зуляк // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 27 жовт. — С. 2. — (Зустрічі). 
З нагоди відзначення дня захисника України обласній універсальній науковій бібліотеці 
відбувся вечір-зустріч із воїнами АТО «Героїв стежина — від батька до сина».  

22. Історія Марти Вінтер та євреїв з Чорткова [Текст] // Ria плюс. — 2017. — 

13 груд. — С. 18 : фот. 
У книзі Наомі Моргенштерн — зворушлива розповідь про історію порятунку єврейської 
дівчинки Марти Вінтерз Чорткова в роки нацистської окупації краю. Книгу представили в 

Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 
 

23. Ковалькова, Т. Кохання та революція [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 8 груд. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). 
У Тернопільській ОУНБ відбулося дев’яте засідання клубу шанувальників книги «В любові 
переможених немає», присвячене Дню Гідності та Свободи. 

 

24. Ковалькова, Т. Унікальний шеститомник [Текст] / Т. Ковалькова // Вільне життя 

плюс.  — 2017. — 13 жовт. — С. 6. — (Що? Де? Коли?). 
У фонд Тернопільської ОУНБ надійшло унікальне довідкове видання — Шевченківська 

енциклопедія в 6-ти томах, переможець Всеукраїнського рейтингу «Книжка року — 2016». 

25. Колосок, Д. Територія вільного простору має незвичний колір [Текст] / Д. Колосок  

// Свобода. — 2017. — 20 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
В актовому залі Тернопільського територіального центру соціального обслуговування 

населення працівники Тернопільської ОУНБ організували для людей літнього віку творчу з 
тернопільською письменницею та журналісткою Валентиною Семеняк. 

26. Музика, Т. Стереотипи і реальність [Текст] / Т. Музика // Вільне життя плюс. — 

2017. — 15 груд. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 
У відділі літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ відбувся історично-культурний 

екскурс «Німеччина: стереотипи та реальність».  

 

27. Пайонк, М. Степан Бандера і Богдан Сташинський [Текст] / М. Пайонк, 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 29 груд. — С. 2. — (Невідоме про 

відомих). 
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28. Побачити... «Зникаючий Тернопіль» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. 

— 4—10 жовт. — С. 7 : фот. — (People).  
21 вересня в читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки 

відкрили виставку художника-графіка Володимира Поворозника «Зникаючий Тернопіль». 

 

29. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги [Текст] / О. Содомора // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 2. — (Зверніть увагу). 
У Пункті доступу громадян до офіційної інформації, який діє в Тернопільській ОУНБ, 

продовжує свою роботу консультативний пункт Тернопільського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

30. Соколов, В. Створення регіональних енциклопедичних видань з бібліотечної 
справи — важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів [Текст] / 

Віктор Соколов // Бібліотечний форум: теорія і практика. — 2017. — № 3. — С. 2—

7. — Бібліогр.: с. 7. 
У статті охарактеризовано загальні питання регіональної енциклопедистики; проаналізовано 

проблеми створення регіональних довідково-енциклопедичних видань з бібліотечної справи у 

взаємозв’язку з розвитком регіональної бібліотечної політики; розкрито сучасний стан розвитку 

та підготовки бібліотечних енциклопедій в Україні. 
 

31. Степаненко, О. Якщо камені гетто досі пам’ятають про трагедію, яка сталася 75 

років тому, то і нам слід пам’ятати [Текст] / О. Степаненко // Свобода. — 2017. — 

15 груд. — С. 3 : фот. 
У Тернопільській ОУНБ й Чортківському гуманітарно-педагогічному коледжі 
імені О. Барвінського відбулися інформаційні заходи громадської організації «Гельсінська 

ініціатива-XXI», приурочені до 75-ї річниці трагедії Голокосту та 69-ї річниці підписання 

Загальної декларації прав людини ООН. 

 

32. Томчишин, Ю. Безплатна англійська, приходьте! [Текст] / Юля Томчишин // 

Експрес. — 2017. — 23-30 листоп. — С. 19. 
Безкоштовні курси іноземних мов діють у Тернопільській ОУНБ. 

 

33. Шаблій, К. До 75-річчя створення УПА в Тернополі провели історичні читання 

[Текст] / К. Шаблій // Свобода. — 2017. — 1 листоп. — С. 5. 
Історичні читання «Тернопільщина у визвольній боротьбі ОУН та УПА» відбулись у 

читальному залі Тернопільської ОУНБ. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

34. Бібліотекарі створили прес-клуб [Текст] // Свобода. — 2017. — 10 листоп. — С. 4 : 

фот. — (Неопалима купина). 
«Моя громада-мій добробут» — таким гаслом розпочався тренінг бібліотечних працівників 

області в обласній бібліотеці для молоді в рамках проекту «Пульс». 

 

35. Про відзначення державними нагородами України з нагоди 26-ї річниці 
підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності 
України 1 грудня 1991 року [Текст] : Указ Президента України від 1 груд. 2017 р.  

№ 398/2017 : витяг // Бібліотечна планета. — 2017. — № 4. — С. 38. — (Офіційні 
документи). 
Серед відзначених державними нагородами — директор Тернопільської обласної бібліотеки 

для молоді Леся Степанівна Гук, якій присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 

культури України».  
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36. Семеняк, В. Наталя Осьмак виконала заповіт батька-президента [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 22 груд. — С. 3 : фот. — (Актуально). 
Урочиста академія пом’яті Кирила Осьмака відбулась у Тернопільській обласній бібліотеці для 

молоді.    
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 

37. Костишин, Л. Крізь терни — до зір щастя [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 29 листоп. — С. 8 : фот. кольор. — (Україна єдина). 
Начальник управління культури облдержадміністрації Г. П. Шергей та директор обласної 
бібліотеки для дітей Н. С. Новіцька посприяли в працевлаштуванні переселенки з Донеччини 

Ю. Ватраль. 

 

Тернопільська міська централізована бібліотечна  система 
 

38. Заморська, Л. Діти зробили іграшки з сіна, соломи, ниток, глини [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2017. — 29 листоп. — С. 18 : фот. — (Творчість). 
У Тернопільській бібліотеці для дітей № 5 презентували виставку-конкурс народних іграшок, 

створених юними мешканцями Тернопільської області. 
 

39. Заморська, Л. «У чотирьох рядках можна показати ціле життя» [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2017. — 25 жовт. — С. 18 : фот. — (Творчість). 

У бібліотеці для дорослих № 4 відбулася презентація нової книжки Олега Германа «Співоча 

скеля».  

40. Семеняк, В. Колиска українського есперантського руху — Тернопіль [Текст] / 

В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 3 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася зустріч з Віктором Паюком. 

 

41. Чубата, Д. «Ой хустино, хустиночко мережена» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 20 жовт. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 
У переддень свята Покрови Пресвятої Богородиці працівники міської бібліотеки № 4 

організували перегляд виставки вовняних хусток майстрині міського творчого об’єднання 

«Берегиня» Тетяни Охрицької. 

 
Публічні бібліотеки області  

 

42. Бандурка, І. «Написані книги — багатство єдине…» [Текст] / І. Бандурка // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 15 груд. — С. 6 : фот. — (Репрезентація). 
У Гусятинській бібліотеці для дорослих відбулася репрезентація творчості письменника 

о. Василя Погорецького. 

 

43. Волинська, О. «Лан» засіватимуть далі… [Текст] О. Волинська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 3 листоп. — С. 8. — (Презентації). 
У Лановецькій центральній районній бібліотеці відбулася презентація літературно-мистецького 

інформаційного альманаху «Лан», що був задуманий і приурочений до 200-річчя від дня 

народження Т. Шевченка. 

 

44. Мадзій, І. Духовні обрії Галини Грицьків [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 29 груд. — С. 6. — (На книжкову полицю). 
Книжковий фонд Чортківської центральної бібліотеки поповнився книжкою духовних поезій 

педагога, активної громадської діячки Галини Грицьків. 
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45. Тракало, О. У гості до буковинських бібліотекарів [Текст] О. Волинська // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 17 листоп. — С. 5 : фот. — (Що у вас?). 
З робочим візитом у м. Чернівцях побували бібліотекарів Заліщицької ЦБС і членів громадської 
ради бібліотек району. 

 

46. Юрса, Г. Зустріч із людьми, закоханими в слово [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 2 : фот. — (Бібліотечні посиденьки). 
У центральній бібліотеці Великогаївської об’єднаної територіальної громади залишили свої 
книжки  з автографами тернопільські письменники та поети Олександра Кара, Галина Шулим, 

Василина Вовчанська, Надія Тарасюк, Тамара Гнатович, Ганна Назарків, Ольга Атаманчук, 

Ніна Фіалко, Тетяна Дігай, Валентина Семеняк, Арсен Вікарук, Василь Глемба, Богдан 

Кушнірик, Володимир Бойко, Орест Чоловічок, Віктор і Богдан Насипані, Зеновій Кіпибіда. 

 
Інші бібліотеки області 

 

47. Гаврильцьо, І. Зустріч із редактором [Текст] / І. Гаврильцьо // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 24 листоп. — С. 6. — (До Дня писемності). 
У бібліотеці ім. Л. Каніщенка Тернопільського  національного економічного університету 

відбулася зустріч першокурсників з письменником, краєзнавцем Богданом Мельничуком. 

 

Бібліотечний фестиваль «Бібліофест» 
 

48. Сагаль, О. Книжкова... дефіляда, або Як Тернопіль «Бібліофестив» [Текст] / 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 4—10 жовт. — С. 7 : фот. — 

(People).  
У місті Тернополі відбувся бібліотечний фестиваль «Бібліофест». 

49. Справжнє свято бібліотек та читачів три дні відзначали тернополяни [Текст] // 

Свобода. — 2017. — 4 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера).  
У м. Тернополі відбувся VII Бібліофест «Бібліотечний тренд файного міста». 

50. Шот, М. Спробуйте хрустку свіжу запашну книжку до кави [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2017. — 18 жовт. — С. 24 : фот. — (Вісті звідусіль). 
У Тернополі всьоме відбувся єдиний у країні фестиваль «Бібліофест». 

 

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
 

51. Завіша, Г. «Життя в яскравих барвах» [Текст] / Г. Завіша, Г. Гнатишин // 

Свобода. — 2017. — 17 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка творчих робіт майстра 

народної творчості, режисера, педагога, викладача Теребовлянського вищого училища 

культури Петра Платоновича Ткачука. 

 

52. Заморська, Л. У музеї «оживили» унікальні артефакти [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2017. — 18 жовт. — С. 18 : фот. — (Мистецтво). 
Модельний показ автентичних строїв Тернопільщини, тематичні екскурсії, різноманітні 
майстер-класи та флешмоб — так відзначили в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 
130-річчя першої Крайової етнографічної виставки. 
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53. Справедлива, Д. Коротка мить свята [Текст] / Д. Справедлива // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 22 груд. — С. 5. — (Обрії «Просвіти»). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулися урочини з нагоди 149-ї річниці з 
часу створення товариства «Просвіта». 

 

До 69-річчя від дня народження поета Ярослава Павуляка 
 

54. Золотнюк, А. Книжка спогадів про блудного лебедя [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 6 жовт. — С. 6 : фот. — (Славні земляки).  
У Тернопільському краєзнавчому музеї презентували книжку споминів про Ярослава Павуляка, 

упорядковану професором ТНПУ ім. В. Гнатюка Олегом Смоляком. 

 

55. Костюк, С. Наш славний син [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 

1 груд. — С. 2. — (Музейні вісті). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє виставка фондових матеріалів «Славний 

син Золотого Поділля».  

 

56. Миколів, І. «Ярослав Павуляк у слові» [Текст] / І. Миколів // Подільське слово. — 

2017. — 8 груд. — С. 8 : фот. 
28 листопада в актовому залі обласного краєзнавчого музею відбулися «Павуляківські 
сходини», приурочені 7-й річниці з дня смерті відомого поета-шістдесятника, номінанта на 

здобуття Шевченківської премії, першого директора Тернопільського історико-меморіального 

музею політичних в’язнів, уродженця с. Настасів Тернопільського району Ярослава Павуляка. 

 

57. Семеняк, В. «Павуляківські сходини» [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 

8 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Професор Олег Смоляк зібрав у лекційній залі обласного краєзнавчого музею «Павуляківські 
сходини». 

 

58. Фарина, І. Балада про поетове знамено [Текст] І. Фарина // Вільне життя плюс. — 

2017. — 3 листоп. — С. 5. — (Щойно прочитане). 
Про книжку «Ярослав Павуляк у спогадах», яку впорядкував уродженець Настасова 

Тернопільського району Олег Смоляк.   

 

59. Чепурко, Б. Хлопець з Настасова [Текст] : із виступу на презентації книжки 

споминів про Ярослава Павуляка / Б. Чепурко // Українське слово. — 2017. — 18—

24 жовт. — С. 13 : фот. — (На спомин). 
  

Творчий вечір пам’яті поета Степана Алича 
 

60. Золотнюк, А. «Епоха зраненого слова» [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 8 груд. — С. 6 : фот. — (Неперебутні). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся вечір пам’яті поета Степана Алича. 

 

61. Семеняк, В. «Розп’ятий промінням» Степан Алич повертається [Текст] / 

В. Семеняк // Літературна Україна. — 2017. — 2 листоп. — С. 3 : фот. — (Зустрічі). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся творчий вечір пам’яті поета 

Степана Алича. 
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62. Семеняк, В. «Розп’ятий промінням» Степан Алич повертається до тернополян 

[Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 3 листоп. — С. 4 : фот. — (Неопалима 

купина). 
В обласному краєзнавчому музеї відбувся творчий вечір пам’яті тернопільського поета Степана 

Алича, який організував професор педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, Олег 
Смоляк. 

 

Велеснівський обласний  
етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка 

 

63. Черемшинська, Р. Григорій Сковорода і наш край [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 8 груд. — С. 2. — (Музейні вісті). 
З нагоди 295-річчя від дня народження просвітителя, філософа, поета, педагога Г. Сковороди в 

етнографічно-меморіальному музеї Володимира Гнатюка діє виставка фондових матеріалів 

«Григорій Сковорода і Галичина». 

 

64. Черемшинська, Р. Дружба академіка та письменника [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 17 листоп. — С. 6. — (До 145-річчя від дня 

народження Богдана Лепкого). 
В експозиції Велеснівського обласного етнографічно-меморіального музею Володимира 

Гнатюка є чимало матеріалів про життя й творчість Богдана Лепкого та дружбу з Володимиром 

Гнатюком. 

 

65. Черемшинська, Р. Портрет Гнатюка роботи Бойчука [Текст] : до 135-річчя від дня 

народження художника / Р. Черемшинська // Слово Просвіти. — 2017. — 

30 листоп.—6 груд. — С. 14 : фот. 
 

Інші музеї 
 

66. Бідзіля, Т. У 4 класі вишила свою першу картину «Карпати» [Текст] / Т. Бідзіля // 

Свобода. — 2017. — 8 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У Бережанському краєзнавчому музеї відбулася творча зустріч із членом місцевого клубу 

вишивальниць, педагогом Зеновією Скрипчук. 

 

67. Бобрівець, М. У її роботах — енергія і життєлюбність [Текст] М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 3 листоп. — С. 8 : фот. — (Виставка). 
75 картин кременецької художниці Тетяни Балбус представлено на виставці у Тернопільському 

обласному художньому музеї. 
 

68. Бурма, В. Пошанівок перу та об’єктиву [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2017. — 20 груд. — С. 1; 2 : фот. кольор. — (На перехресті думок і суджень). 
Музей журналістики запрацював у с. Баворів Тернопільського району. 

 

69. Гойденко, О. Борщівська сорочка [Текст] / О. Гойденко // Порадниця. — 2017. — 

26 жовт. — С. 12 : фот. кольор. — (Рукоділля). 
У Борщівському обласному краєзнавчому музеї діє єдина в Україні державна колекція 

борщівських сорочок. 

 

70. Дембіцький, Є. Поезія — як весна [Текст] / Є. Дембіцький // Вільне життя плюс. — 

2017. — 8 груд. — С. 1. — (Конкурси). 
З нагоди 145-й річниці від дня народження письменника, громадського діяча Богдана Лепкого 

Бережанський обласний комунальний музей Богдана Лепкого та відділ освіти 

райдержадміністрації провели районний конкурс читців «Крізь горя бір у щастя двір прорубую 

дороги…». 
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71. Міщук, Ю. У відомому музеї Тернопільщини — новий керівник: як зміниться 

«Лемківське село»? [Текст] / Ю. Міщук // Номер один. — 2017. — 22 листоп. — 

С. 7 : фот. — (Соціум).   

Рішенням членів конкурсної комісії новим директором музейного комплексу «Лемківське 

село» обрана Віра Дудар. 

 

72. Савчук, Г. «Перехідний перстень Мазепи» — для Б. Лепкого [Текст] / Г. Савчук // 

Свобода. — 2017. — 3 листоп. — С. 4. — (До 145-річчя). 
З нагоди ювілею в1932 році Б. Лепкий, як автор «Мазепи», був нагороджений найвищою 

урядовою нагородою Української Народної Руспубліки в екзилі «Перехідним перснем 

Мазепи».  В експозиції музею Б. Лепкого є акт передачі Б. Лепкому цієї нагороди. 

 

*** 

73. Озерчук, С. Унікальний сільський музей зібрав на урочистості гостей і жителів 

Кобзарівки [Текст] / С. Озерчук // Наш день. — 2017. — 1—7 листоп. — С. 3 : фот. 

кольор. — (Соціум). 
На свято Покрови Пресвятої Богородиці в с. Кобзарівка Зборівського району відзначили першу 

річницю з дня створення місцевого музею. 

 

74. Пошанівок перу та об’єктиву [Текст] // Вільне життя плюс. — 2017. — 15 груд. — 

С. 1 : фот. 
У с. Баворів Тернопільського району відкрили перший в Україні музей журналістики. 

 

75. Сагаль, О. Дудуки вам в руки, або Про що грає… водостічна труба? [Текст] / 

О.  Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 25—31 жовт. — С. 12 : фот. 

кольор. 
Унікальний музей музичних інструментів зібрав тернополянин Петро Катола. 

 

ТЕАТРИ 

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

 
76. Островська, Л. Стриптиз чоловічої душі [Текст] / Л. Островська // Свобода. — 

2017. — 22 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера). 
У Тернопільському обласному академічному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра вистави польського драматурга Анджея Сарамоновіча 

«Гормон кохання, або Тестостерон». 

 

77. Ушакова, В. Михайло Безпалько 60 років працює… Дідом Морозом! [Текст] / 

В. Ушакова // Номер один. — 2017. — 20 груд. — С. 13 : фот. — (Професія). 
Про актора Тернопільського академічного театру імені Т. Г. Шевченка Михайла Безпалька. 

 

До 80-річчя від дня народження заслуженої артистки України Марії Гонти 

 

78. Бородай, Н. «Митцю не треба нагород, його судьба нагородила» [Текст] / 

Н. Бородай  // Свобода. — 2017. — 15 груд. — С. 3 : фот. 
Про заслужену артистку України, примадонну обласного музично-драматичного театру 

ім. Т. Шевченка Марію Гонту. 
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79. Гонта, М. Марія Гонта: «Для мене навіть пил у театрі пахне французькими 

парфумами» [Текст]  / М. Гонта // Вільне життя плюс. — 2017. — 15 груд. — С. 5 : 

фот. — (Сповідь перед ювілеєм). 
З нагоди ювілею заслуженої артистки України Марії Гонти в Тернопільському академічному 

обласному драматичному театрі імені Т. Шевченка відбудеться музична вистава «Шаріка, або 

кохання січового стрільця». 

 

80. Попович, Ж. Дівчина з легенди стала княгинею сцени [Текст] / Ж. Попович // 

Номер один. — 2017. — 20 груд. — С. 12 : фот. — (Ювілей). 
Заслужена артистка України Марія Гонта відсвяткувала 80-річчя. 

 

81. Садовська, Г. Оберемки квітів та овації улюбленій актрисі [Текст] / Г. Садовська 

// Вільне життя плюс. — 2017. — 20 груд. — С. 7 : фот. кольор. — (Ювілей). 
З нагоди ювілею заслуженої артистки України Марії Гонти. 

 

Тернопільський академічний  
обласний театр актора і ляльки 

 

82. Сагаль, О. Миколай з-за лаштунків [Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. — 2017. — 13 — 19 груд. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Актор Тернопільського театру актора і ляльки Олег Боков чверть століття грає Святого 

Миколая. 

 

Аматорські театри 
 

83. Юрса, Г. Заслужена нагорода [Текст] / Г. Юрса // Вільне життя плюс. — 2017. — 

3 листоп. — С. 4 : фот. — (Сільські таланти). 
Аматорський театральний колектив «Відгомін» Будинку культури с. Смиківців 

Тернопільського району взяв участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Золота маска» 

(м. Нетішин, Хмельницька область). 
 

ФІЛАРМОНІЯ. КОНЦЕРТИ 

84. Садовська, Г. Є таке слово: «Треба!» [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 8 листоп. — С. 6 : фот. кольор. — (Герої не вмирають). 
У Тернопільській обласній філармонії відбулася презентація книжки Лесі Орляк про загиблого 

на Донбасі сина Олександра «Ти зробив усе, що зміг». 

 

85. Тіщенко, Ю. Виступили, аби допомогти [Текст] / Ю. Тіщенко // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 8. — (Благодійність). 
В обласній філармонії відбувся благодійний концерт колективів і солістів закладу, всі кошти 

від якого перерахують на лікування заслуженого артиста України, соліста-вокаліста обласної 
філармонії Левка Корженевського. 

 

86. Шот, М. Мати написала синові [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2017. — 

23 листоп. — С. 7 : фот. — (Презентація). 
У залі обласної філармонії Леся Орляк представила книжку «Ти зробив усе, що зміг», 

присвячену світлій пам’яті полеглого у російсько-українській війні сина Олександра.  
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КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
 

87. Дуда, І. Ситуація навколо «Березолю», або Друзі, з якими не потрібні вороги 

[Текст] / І. Дуда // Свобода. — 2017. — 6 груд. — С. 4. — (Резонанс). 
Біля ПК «Березіль» активізували роботу з підготовки до будівництва багатоповерхівки. 

 

88. Колеснік, Т. Культурою не пахне: біля «Березоля» почали «зривати» асфальт 

[Текст] / Т. Колеснік // Номер один. — 2017. — 15 листоп. — С. 6 : фот. кольор. — 

(Маємо клопіт). 
Тернопільська влада не полишає намірів звести біля приміщення ПК «Березіль» житлову 

новобудову. 

 

89. Патріотичний фестиваль мистецтв «Земля Героїв» відбувся у «Березолі» [Текст] // 

Нова Тернопільська газета. — 2017. — 29 листоп. — С. 7 : фот. — (Panorama). 
З нагоди Дня Гідності та Свободи у палаці культури «Березіль» відбувся патріотичний 

фестиваль мистецтв «Земля Героїв». 

 

Український дім «Перемога» 
 

90. «Побачити світ», якого не чуєш…[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 

1—7 листоп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
В Українському домі «Перемога» відкрито виставку картин тернопільської художниці Тетяни 

Репської «Побачити світ». 

 

91. Садовська, Г. Музика, що просвітлює серце [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 5. — (Концертна зала). 
В Українському Домі «Перемога» Муніципальний Галицький камерний оркестр репрезентував 

програму «Світла тризна».  

 

Інші клубні заклади 
 

92. Гончарук, М. …І звучала духова музика [Текст] / М. Гончарук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 22 груд. — С. 5 : фот. — (Світ мистецтва). 
Сорокарічний ювілей сільського будинку культури відсвяткували в с. Яблунів Гусятинського 

району. 

 

93. Панчук, Г. Мала Плавуча у великому світі [Текст] / Г. Панчук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 27 жовт. — С. 4 : фот. — (Щойно з друку). 
У сільському клубі Малої Плавучі Козівського району відбулася презентація книги Галини 

Панчук та Зеновії Нетребської «Мала Плавуча у великому світі». 

КІНО 

94. Бібік, Р. У Тернополі презентували важкий фільм, який має побачити кожен 

[Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2017. — 6 груд. — С. 8 : фот. кольор. — 

(Пам’ять). 
У тернопільському кінотеатрі «Сінема сіті» відбувся допрем’єрний показ фільму «Кіборги». 
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95. Дембіцький, Є. Будинок попереднього ув’язнення [Текст] / Є. Дембіцький // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 8 груд. — С. 8. — (Українське кіно). 
У тернопільському кінотеатрі «Сінема сіті» відбулася презентація фільму «Слово». 

 

96. Кіно, яке змушує думати…[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 15 — 

21 листоп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
У м. Тернополі відбулися допрем’єрні покази фільму режисера Марини Степанської 
«Стрімголов» та українсько-словацької стрічки «Межа». 

 

Всеукраїнський фестиваль-форум «КіноХвиля» 
 

97. Коваль, Г. Філателістичне відлуння кінофоруму [Текст] / Г. Коваль // Свобода. — 

2017. — 20 груд. — С. 4. — (Неопалима купина). 
Всеукраїнський фестиваль-форум «КіноХвиля» відбувся в м. Тернополі. 
 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

Тернопільське обласне державне музичне  училище 
ім. Соломії Крушельницької 

 
98. Чубата, Д. Зворушливо, пізнавально, повчально [Текст] / Д. Чубата // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 8 груд. — С. 5. — (Концертна зала). 
Колектив Тернопільського музичного училища імені С. Крушельницької представив 

тернополянам мистецький проект «Осіння стрілецька пісня». 

 

Початкові спеціалізовані  мистецькі навчальні заклади 
 

Тернопільська музична школа № 1  
ім. В. Барвінського 

 

99. Романська, Г. Як заохотити дітей до музики [Текст] / Г. Романська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 3. — (Конференції). 
На базі Тернопільської дитячої музичної школи № 1 ім. В. Барвінського відбулася методична 

конференція викладачів музично-теоретичних дисциплін початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів області. 
 

100. Чубата, Д. Музика юних сердець [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2017. — 8 груд. — С. 5. — (Конкурс). 
16-й обласний конкурс юних виконавців дитячих шкіл естетичного виховання та виконавців на 

струнно-смичкових інструментах відбувся в залі Тернопільської обласної музичної школи № 1 

імені В. Барвінського. 
 

ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

101. Костишин, Л. Яким стане тернопільський замок [Текст] / Л. Костишин // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 29 листоп. — С. 9 : фот. кольор. — (Проект на мільйони). 
Підведено підсумки комплексних археологічних досліджень призамкової території в Тернополі 
й представили проект її ймовірної реконструкції.  
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102. Семеняк, В. Все, до чого батько торкався, розцвітало [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода.  — 2017. — 20 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У Тернополі відкрито меморіальну дошку на будинку, де жив письменник Євген 

Безкоровайний. 

103. Томчишин, Ю. Таємниці Тернопільського замку [Текст] / Ю. Томчишин // Наш 

день. — 2017. — 22—28 листоп. — С. 8 : фот. кольор. — (Соціум). 
Археологи знайшли на подвір’ї твердині сліди черняхівської й трипільської культур. 
 

ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 

104. Кліщ, М. «Він мудрість п’є із черепка епохи...» [Текст] / М. Кліщ // Свобода. — 

2017. — 13 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  
У Львівській Національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника експонується 

виставка творів нашого земляка Остапа Гончара «У світі графіки й живопису».  

105. Мельничук, Б. І графіка, І живопис [Текст] І. Фарина // Вільне життя плюс. — 

2017. — 3 листоп. — С. 6. — (Знай наших !). 
У Львівському Палаці мистецтв Тетяни та Омеляна Антоновичів діє виставка робіт Остапа 

Гончара «У світі графіки і живопису». 

 

106. Семенків, А. 110 портретів добровольців, які художник малював під кулями 

[Текст] / А. Семенків // Свобода. — 2017. — 6 груд. — С. 12 : фот. кольор. — (На 

завершення номера). 
У тернопільській «Арт-галереї» відбулася презентація виставки портретів харківського 

художника, добровольця АТО Сергія Пущенка.  

 

107. Федун, Г. «Козацька палітра» — у Теребовлі [Текст] / Г. Федун // Свобода. — 

2017. — 8 груд. — С. 3 : фот. — (Акценти). 
VII виїзний художньо-мистецький пленер «Козацька палітра» відбувся в м. Теребовля, 

приурочений 920-річчю з часу заснування міста. 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

108. Бобрівець, М. Архівісти відзначили професійне свято [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 29 груд. — С. 3 : фот. — (Урочистості). 
У Державному архіві області відбулася урочиста академія, присвячена дню працівників 

архівних установ та 100-річчю створення архівних установ України. 

109. Дишлюк, О. У нас єдина мета — Україна свята [Текст] / О. Дишлюк // Свобода. — 

2017. — 20 жовт. — С. 4. — (До 75-річчя УПА). 
З нагоди 75-річчя від часу створення УПА в державному архіві Тернопільської області відкрито 

документальну виставку «В нас єдина мета — Україна свята». 

110. Степан Барна: «Кабмін виділив кошти на завершення архіву-довгобуду» [Текст] // 

Свобода. — 2017. — 6 жовт. — С. 1. 
28 вересня під час виїзного засідання колегії облдержадміністрації в Гусятині очільник 

Тернопільщини Степан Барна повідомив про те, що є постанова Кабміну, згідно з якою на 

завершення будівництва Державного архіву Тернопільської області спрямовано 26 мільйонів 

гривень.  
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ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 

111. Костишин, Л. Кришталеві голоси «Жайвора» [Текст] / Л. Костишин // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 15 листоп. — С. 7 : фот. кольор. — (Фестивалі). 
Підведено підсумки міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького пісенного 

мистецтва «Кришталевий жайвір». 

112. Костюк, С. Фонд Олега Кандиби [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2017. 

— 13 жовт. — С. 5. — (А що у вас?).  
У рамках Першого фестивалю трипільської культури «Вертеба» в с. Більче-Золотому 

Борщівського району провели наукові читання. 

113. Муквич, М.  На «Кришталевий жайвір» з’їхалися виконавці з Польщі, Нігерії, 
Китаю [Текст] / М. Муквич // RIA плюс. — 2017. — 8 листоп. — С. 12: фот. 

кольор. — (Таланти). 
У м. Тернополі пройшов  Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного 

мистецтва «Кришталевий жайвір». 
 

114. Огородник, М. «Не хилися, червона калино, маєш славний рід» [Текст] / 

М. Огородник // Вільне життя плюс. — 2017. — 20 жовт. — С. 5 : фот. — 

(Фестиваль). 
У селі Шманьківцях відбувся обласний фестиваль мистецтв української національної 
патріотичної пісні «Червона калина», приурочений 136-й річниці з дня народження Степана 

Чарнецького, Покрові, Дню українського козацтва та 75-річчю УПА. 

115. Огородник, М. «Не хилися, червона калина, маєш славний рід» [Текст] / 

М. Огородник  // Свобода. — 2017. — 20 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 

У Шманьківцях Чортківського району відбувся фестиваль мистецтв української національної 
патріотичної пісні «Червона калина», приурочений 136-й річниці з дня народження Степана 

Чарнецького, Покрові, Дню українського козацтва та 75-річчю УПА. 
 

Учасники й переможці міжнародних, всеукраїнських фестивалів і конкурсів 
 

116. Данилишин, Г. Перемогла — «Юність» [Текст] / Г. Данилишин // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 2 : фот. — (Знай наших!). 
Ансамбль «Юність» взяв участь у IV Міжнародному конкурсі-фестивалі мистецтв «Зірка 

України  — 2017», що відбувся у Львові, й виборов Гран-прі за майстерне виконання танцю 

«Ой, Марічко, чичері» та перше місце за танець «Полька-«українка». 

 

117. Мурашка, З. Пісня — з вуст, любов — із серця [Текст] / З. Мурашка // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 13 груд. — С. 9 : фот. кольор. — (Знай наших!). 
Зоряна Вовк стала дипломанткою відомого всій Україні фестивалю сучасної пісні та 

популярної музики «Червона рута». 

АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА  ТВОРЧІ 
ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

118. Садовська, Г. «Грай, моя бандуро, на всі струни грай» [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 29 листоп. — С. 6 : фот. кольор. — (Ювілей). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
імені Т. Шевченка відбулися урочистості з нагоди 60-річчя від часу створення Струсівської 
заслуженої капели бандуристів України «Кобзар». 
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ТВОРЧІ СПІЛКИ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 

119. Вандзеляк, Г. Усе до банальності звично — просто «Тече вода»… [Текст] / 

Г. Вандзеляк  // Свобода. — 2017. — 20 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У серії видань Тернопільської обласної організації Спілки письменників України у світ вийшла 

книга прози та афоризмів Жанни Юзви з Підволочиська «Тече вода». 

 

120. Колосок, Д. У спілці письменників «поселилося» піаніно [Текст] / Д. Колосок // 

Свобода. — 2017. — 1 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Зануритись у світ неповторної музики допомогла письменниця Тетяна Дігай. 

 

121. Семеняк, В. Надія Тарасюк — кандидатка на премію імені Степана Будного 

[Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 8 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима 

купина). 
Члени літературного об’єднання, яке діє при обласній організації НСПУ, одноголосно 

запропонували цьогорічну кандидатку на лауреатство — Надію Тарасюк. 

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

122. Андрушків, Б. Наука та поезія у життєвому перевеслі [Текст]: до 60-ліття 

науковця, журналіста, поета і громадського діяча Ярослава Стоцького / Б. 

Андрушків // Свобода. — 2017. — 13 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина).  

123. Байдак, І. Об’їздивши півсвіту, письменник Іван Байдак вважає, що в Україні 
можна заробляти літературою [Текст] : [інтерв’ю] з письменником І. Байдаком / 

[спілкувалася] Т. Колеснік // Номер один. — 2017. — 4 жовт. — С. 14 : фот. кольор. 

— (Культура).  

124. Богдан Мельничук: «Боротьба за життя триває…» [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2017. — 6 — 12 груд. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Письменник, редактор журналіст, краєзнавець Богдан Мельничук бореться із важким недугом. 

 

125. Будар, Т. До скарбниці національної культури [Текст] / Т. Будар // Слово 

Просвіти. — 2017. — 30 листоп. — 6 груд. — С. 12 : фот. — (Постать). 
З нагоди 145-річчя від дня народження Богдана Лепкого та 135-річчя від дня народження 

Зенона Кузелі в Бережанському агротехнічному інституті відбулася Всеукраїнська наукова 

конференція з міжнародною участю «Богдан Лепкий та його роль у розвитку української 
національної культури».  

 

126. Відбійним молотком — по бойчукізму [Текст]: 135 років від дня народження 

Михайла Бойчука // Урядовий кур’єр. — 2017. — 28 жовт. — С. 5. — (Люди і час).  

127. Волинська, О. «Перерваний політ» збирає аншлаги / О. Волинська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 27 жовт. — С. 5. — (Знай наших!). 
Про виставу «Перерваний політ» за п’єсою тернопільських авторів — журналістки «Вільного 

життя плюс» Лілі Костишин та редактора часопису «Літературний Тернопіль» Богдана 

Мельничука.    

 

128. Галябарда, С. Степан Галябарда: «Поки пісня є, то ми ще люди» [Текст] : 

[інтерв’ю] з поетом-піснярем С. Галябардою / [спілкувалася] Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 22 листоп. — С. 6 : фот. кольор. — (Одкровення). 
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129. Гнатюк, З. «Я вклала туди часточку душі» [Текст] : [інтерв’ю] з художницею 

Зоряною Гнатюк / [розмовляла] Л. Осадчук // День. — 2017. — 3—4 листоп. — 

С. 28 : фот. — (Прес-клуб «Дня»). 

 

130. Дігай, Т. Антус [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 2017. — 6 жовт. — С. 5 : 

фот.  
Про українського композитора, диригента й педагога Юрія Антківа. 

131. Іващук, І. Ірина Іващук: «Три роки тому, фотографуючись на фоні картин, я 

уявити не могла, що відкрию свою виставку» [Текст] : [інтерв’ю] з художницею 

І. Іващук / [розмовляла] А. Брик // Наш день. — 2017. — 8—14 листоп. — С. 3 : 

фот. кольор. — (Особистості). 
 

132. Кіцак, З. Зоя Кіцак: «Закоханих жінок у натовпі видно, як янголів» [Текст] : 

[інтерв’ю] з письменницею З. Кіцак / [записала] Н. Лазука // Нова Тернопільська 

газета. — 2017. — 6 — 12 груд. — С. 10 : фот. кольор. — (Serdechko). 

 

133. Ковцун, О. Служив театру до останнього подиху [Текст] / О. Ковцун // Свобода. — 

2017. — 3 листоп. — С. 3 : фот. — (До 80-річчя з дня трагічної смерті Леся 

Курбаса). 

 

134. Лещишин, О. Вічна молодість його душі [Текст]: до 70-річчя Леоніда Міллера / 

Л. Костишин, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 2 : 

фот. — (Неперебутні). 

135. Лисевич, М. Ім’я, яке назавжди увійшло у скарбницю культурної спадщини 

[Текст] / М.  Лисевич // Голос України. — 2017. — 5 жовт. — С. 4 : фот. — 

(Новини).  
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені 
Т. Г. Шевченка відбувся концерт, присвячений 145-й річниці від дня народження Соломії 
Крушельницької. 

136. Мадзій, І. Потрійний ювілей Ганни Рибцуник [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 15 груд. — С. 6 : фот. — (Вітаємо!). 
У житті поетеси із Садків Заліщицького району збіглося три ювілеї: 60 років від дня 

народження, 45 — із часу появи її першого вірша та 40 років педагогічної діяльності. 
 

137. Матевощук, Ю. Про ніжність і різкість [Текст] : [інтерв’ю] з поетом 

Ю. Матевощуком / [спілкувалася ] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 

6 жовт. — С. 6 : фот. — (Розмова з поетом). 

138. Мельничук, Б. Актриса театру Леся Курбаса [Текст] : 120 років від дня 

народження Ганни Бабіївни / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 3 

листоп. — С. 4 : фот. — (Незабутні). 
 

139. Мельничук, Б. Богдан Бойчук: шість ескізів до портрета [Текст]: 90 років від дня 

народження / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2017. — 20 жовт. — С. 6 : 

фот.  — (Неперебутні). 
Про письменника, перекладача, літературного критика, одного з засновників Нью-Йоркської 
групи, уродженця с. Бертники Монастириського району, Богдана Бойчука. 
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140. М’якуш, М. Михайло М’якуш: «У 16 років я поїхав з Підгайців на Донбас, щоб 

купити гармошку…» [Текст] : [інтерв’ю] зі заслуженим працівником культури 

Михайлом М’якушем / [записала] Г. Вандзеляк // Свобода. — 2017. — 20 груд. — 

С. 4 : фот. — (Про людей хороших). 

 

141. Новосядлий, Б. Євгенова любов на ймення журналістика [Текст] / Б. Новосядлий 

// Свобода. — 2017. — 29 листоп. — С. 5 : фот. — (Наші незабутні). 
Днями виповнилося б сімдесят років від дня народження журналіста, відповідального секретаря 

обласної газети «Свобода» Євгена Коверка. 

 

142. Одинчук, А. Пропам’ятні читання [Текст] / А. Одинчук // Вільне життя плюс. — 

2017. — 15 груд. — С. 6. — (А що у вас?). 
У с. Гермаківка Борщівського району відбулися Колянківські науково-краєзнавчі читання на 

пошанування пам’яті публіциста, літератора, громадсько-культурного діяча української 
діаспори Миколи Колянківського. 

 

143. Попович, Ж. Полотно життя Казимира Сікорського [Текст] / Ж. Попович // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 13 жовт. — С. 5 : фот. — (Незабутні).  
Про художника-сценографіста, скульптора Казимира Сікорського. 

144. Сагаль, О. Художниця, що «малює» тканиною! [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2017. — 20—26 груд. — С. 12 : фот. кольор. 
Про художницю Уляну Науменко. 

 

145. Садовська, Г. Повернімо козакові сцену [Текст] / Г. Садовська // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 22 листоп. — С. 6 : фот. кольор. — (Світ не без добрих людей). 
Заслужений артист України Левко Корженевський потребує допомоги. 

 

146. Сорочинська, С. Світлана Сорочинська: «Я народилась українкою на світі» 

[Текст] : [інтерв’ю] зі співачкою С. Сорочинською / [записала] Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2017. — 15 листоп. — С. 12 : фот. кольор. — (На завершення номера). 

 

147. Стех, Я. Служила мистецтву і своєму народові [Текст]: до 140-річчя уродин та 50-

річчя смерті визначної художниці Олени Кульчицької / Я. Стех // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 3 : фот. — (Славетні земляки). 

 

148. Ткачик, Б. Застиглі в золотому меді [Текст] : [інтерв’ю] з художником 

Б. Ткачиком / [записала] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2017. — 1 груд. — 

С. 8 : фот. — (Розмова з художником). 

 

149. Чубата, Д. «Вітчизні віддати не вигризки душі…» / [Текст] Д. Чубата // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 17 листоп. — С. 5 : фот. — (Славетні українці). 
Про поета, перекладача Миколу Бажана. 

 

150. Чумарна, М. Марія Чумарна: «Для мене книжка — засіб донести до людей 

важливі речі духовного плану» [Текст] : [інтерв’ю] з письменницею М. Чумарною 

/ [розмовляла] Т. Бідзіля // Свобода. — 2017. — 27 жовт. — С. 4 : фот. — 

(Неопалима купина). 

151. Шот, М. «Треба жити з усміхом, з любов’ю…» [Текст] / М. Шот // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 20 жовт. — С. 5 : фот. — (Славетні земляки). 
Про українського письменника, державного й громадського діяча, дипломата, уродженця 

Тернопільщини, Романа Лубківського. 
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152. Шпорчук, П. Знищене й збережене: мозаїки, чеканки, розписи Петра Шпорчука 

[Текст] : [інтерв’ю] з художником П. Шпорчуком / [записала] А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 15 груд. — С. 8 : іл. — (Монументальне мистецтво). 

 

153. Шупляк, О. Олег Шупляк: «Мистецтво повинне дивувати» [Текст] : [інтерв’ю] з 
художником Олегом Шупляком / [записала] Ю. Томчишин // Наш день. — 2017. — 

15—21 листоп. — С. 3 : фот. кольор. — (Особистості).  
Художник з Бережан створює незвичайні скульптури, що оживають на очах. 

 

До 60-річчя від дня народження поета, драматурга, 
публіциста Олександра Смика 

 
154. Заморська, Л. Той, хто перетворює буденність на мистецтво [Текст] / Л. Заморська 

// RIA плюс. — 2017. — 1 листоп. — С. 18 : фот. — (Ювілей). 
Олександр Смик відсвяткував 60-річний ювілей, репрезентувавши нову збірку вибраних поезій 

«Для Бога все вчасно». 

 

155. Золотнюк, А. Він робить Україну непереможною [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 1 листоп. — С. 5 : фот. кольор. — (Ювілей). 
В обласній філармонії відбувся творчий вечір поета, драматурга, публіциста Олександра 

Смика. 

 

156. Мельничук, Б. Від вшанування ювіляра до «Подільського віночка» [Текст] / 

Б. Мельничук // Свобода. — 2017. — 1 груд. — С. 4 : іл. — (Щойно з друку).  

Чергове число журналу «Літературний Тернопіль» відкриває інтерв’ю Тетяни Дігай з 
очільником обласної організації Національної спілки письменників України, поетом 

Олександром Смиком — до його 60-річчя. 
 

157. Семеняк, В. Пісенно-поетичний марафон від Олександра Смика [Текст] / 

В. Семеняк // Літературна Україна. — 2017. — 9 листоп. — С. 2 : фот. 
У Тернопільській обласній філармонії відбулася пісенна презентація творів і нової книги О. 

Смика. 

 

158. Семеняк, В. Пісенно-поетичний марафон від Олександра Смика [Текст] / 

В. Семеняк // Українська літературна газета. — 2017. — 3 листоп. — С. 2 : фот. — 

(З плину подій).  
В обласній філармонії відбувся ювілейний творчий вечір Олександра Смика «Все для Бога 

вчасно». 

159. Смик, О. Олександр Смик: «Я не хочу оплесків авансом» [Текст] : [інтерв’ю] з 
поетом Олександром Смиком / [записала] Т. Дігай // Вільне життя плюс. — 

2017. — 27 жовт. — С. 4. — (Ювілей). 
Тернопільський поет, бард і драматург Олександр Смик відсвяткував 60-ліття. 

160. Смик, О. Олександр Смик: «Я не хочу оплесків авансом» [Текст] : [інтерв’ю] з 
поетом О. Смиком / [спілкувалася] Т. Дігай // Українська літературна газета. — 

2017. — 27 жовт. — С. 4 : фот. — (Віч-на-віч). 

161. Смик, О. Олександр Смик: «Потрібно жити, а не вдавати…» [Текст] : [інтерв’ю] з 
поетом О. Смиком / [розмовляла] З. Деркач // Свобода. — 2017. — 1 листоп. — 

С. 12 : фот. кольор. ; 8 листоп. — С. 12 : фот. кольор.  — (На завершення номера). 
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162. Смик, О. Олександр Смик: «Мені потрібно зовсім небагато…» [Текст] : [інтерв’ю] 

з поетом О. Смиком / [розмовляла] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета.  — 

2017. — 1—7 листоп. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

 

Пам’яті поета-пісняра, журналіста, члена  
Національної спілки журналістів Сергія Сірого 

 

163. Він уже не напише про «Ніш Тернопіль» [Текст]: не стало поета-пісняра Сергія 

Сірого // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 6 — 12 груд. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 

 

164. Гривас, С. Не стало поета-пісняра Сергія Сірого [Текст] / С. Гривас // RIA плюс. — 

2017. — 6 груд. — С. 3 : фот. 
На 58-му році життя зупинилось серце тернопільського поета-пісняра, журналіста, члена 

Національної спілки журналістів Сергія Сірого. 

 

165. Костишин, Л. Він давав життя пісням… [Текст] / Л. Костишин // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 6 груд. — С. 6 : фот. кольор. — (Замість квітки на свіжу могилу). 
У понеділок, 4 грудня, перестало битися серце поета-пісняра, журналіста Сергія Сірого. 

 

166. Попович, Ж. Сергій Сірий вже оре свій зоряний лан [Текст] / Ж. Попович // Номер 

один. — 2017. — 6 груд. — С. 8 : фот. кольор. — (Пам’ять). 
Пішов із життя поет, автор гімну про Тернопіль Сергій Сірий. 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 

167. Дохват, М. Іграшки своїми руками — з ароматом кави, кориці та апельсина 

[Текст] / М. Дохват // RIA плюс. — 2017. — 29 листоп. — С. 4 : фот. кольор. — 

(Хенд-мейд). 
Тернопільська майстриня Тетяна Іванюк робить новорічні іграшки та декорації.  

 

168. Заморська, Л. Свої мрії намалювала хрестиком [Текст] / Л. Заморська // RIA плюс. — 

2017. — 22 листоп. — С. 18 : фот. — (Рукоділля).   

Про учасницю творчого об’єднання «Берегиня» Євгенію Войнарську. 

 

169. Карплюк, О. Що спільного у силянок і писанок? [Текст] : [інтерв’ю] із народною 

майстринею О. Карплюк / [спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 

2017. — 17 листоп. — С. 8 : фот. — (Захоплення). 

 

170. Сагаль, О. Немальовані дива, або «Давня» ікона за допомогою декупажу [Текст] / 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 29 листоп. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 
Унікальні ікони від тернопільського майстра Михайла Драбика. 

 

171. Томчишин Ю. Ірина Галущак відтворює старовинні українські прикраси [Текст] / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 2017. — 18 — 24 жовт. — С. 13 : фот. кольор. — 

(Захоплення). 
Тернополянка Ірина Галущак із бісеру, перламутру, коралу, скляних намистин, старовинних 

монет та гуцульських зград створює справжні витвори мистецтва. 
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172. Ушакова, В. Як майстриня Ірина Галущак перетворила своє рукоділля у бізнес 

для всього світу [Текст] / В. Ушакова // Номер один. — 2017. — 13 груд. — С. 11 : 

фот. кольор. — (Хобі). 
Майстриня з Тернополя Ірина Галущак займається реконструкцією старовинних українських 

народних прикрас із бісеру. 

 

173. Цебрій, Є. Від цифр та звітів врятували ляльки [Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс. — 

2017.  — 25 жовт. — С. 13 : фот. кольор. — (Талант). 

Тернополянка Ольга Гасай звільнилася з роботи головного бухгалтера  й почала робити 

дивовижні ляльки. 

174. Цебрій, Є. У «добрі дрібнички» закохуються модниці [Текст] / Є. Цебрій // RIA 

плюс.  — 2017. — 18 жовт. — С. 13 : фот. кольор. — (Талант). 
Рукотвори від тернополянки Ольги Чіркової. 

ІНШЕ 

175. До залозецьких школярів завітали відомі художники [Текст] // Наш день. — 

2017. — 6—12 груд. — С. 8 : фот. кольор. — (Культура). 
Творчо-мистецька група «Євген Удін і Компанія» побувала у дитячій школі смт Залізці 
Зборівського району. 

 

176. Томчишин, Ю. Мистецтво заради пам’яті [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 

2017. — 13—19 груд. — С. 20 : фот. кольор. 
Першу в Україні арт-інсталяцію створили у військовій частині м. Тернополя. 

 

177. Шот, М. Малюють голкою на полотні цікаві взори [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2017. — 23 груд. — С. 8 : фот. — (Культура). 
У м. Тернополі відбулася І Всеукраїнська конференція з давніх технік вишивання «Верхоплут», 

організована ГО «Школа борщівської народної сорочки» у партнерстві з Тернопільською 

міською радою, Тернопільським національним економічним університетом і Тернопільським 

обласним краєзнавчим музеєм. 

ДРУК. ОГЛЯДИ. ПРЕЗЕНТАЦІЇ. РЕЦЕНЗІЇ 

178. Балагуда, Т. Мандрівник і волонтер Юрій Тира про війну і мир [Текст] / 

Т. Балагуда // RIA плюс. — 2017. — 6 груд. — С. 18 : фот. — (Презентація). 
У м. Тернополі відбулася презентація дебютної книжки вражень і спогадів мандрівника й 

військового волонтера Юрія Тири «Дороги к счастью: круизно-волотерские записки». 

 

179. Вандзеляк, В. Від «Об’явника» до «Бурмотійка і Даринки» Текст] / В. Вандзеляк// 

Свобода. — 2017. — 17 листоп. — С. 4 : іл. — (Нові видання). 
Валентина Семеняк видала у тернопільському видавництві «Астон» першу частину роману  

«Об’явник», а у видавництві «Джура» побачила світ книга для дітей  «Бурмотійко і Даринка». 

 

180. Волинська, О. Наші краяни у «Дзвоні» [Текст] / О. Волинська // Вільне життя 

плюс.  — 2017. — 20 жовт. — С. 3. — (Що у вас?). 
У сьомому числі часопису «Дзвін» представлена добірка віршів Петра Карманського, дві 
новели Богдана Мельничука та рецензія Ігоря Фарини на поетичні збірки Миколи Петренка 

«Перетин» і «Без жодної цятки». 

181. Гаврилюк, О. Дві книжки з Миролюбівки [Текст] О. Гаврилюк, С. Куницький // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 3 листоп. — С. 5. — (До історії села). 
Відбулася презентація книжок Мирослави Чорної та Івана Круп’яка. 
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182. Дігай, Т. Сучасні химери, або Сокира ката [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 6. — (Рецензія). 
У серії «Ім’я на обкладинці» побачила світ біографічна повість Лесі Білик про польського 

композитора й скрипаля-віртуоза Кароля Юзефа Ліпінського. 

 

183. Ельборбар, В. «Щоби в гріхах не черствіли серця» Текст] / В. Ельборбар // 

Свобода. — 2017. — 17 листоп. — С. 4 : фот. — (Нові видання). 
У видавництві «Лілея» побачила світ книжка тернопільського літератора, члена НСЖУ 

Володимира Остап’юка «Надія любові». 

 

184. Золотнюк, А. Вирішив стати українцем [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 15 груд. — С. 6 : фот. — (Новинка). 
Про книжку Наталки Сняданко «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма». 

 

185. Золотнюк, А. Просте поетичне життя Ганни Осадко [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 13 жовт. — С. 6 : фот. — (Презентація). 
У книгарні «Є» відбулася презентація нової збірки тернопільської письменниці Ганна Осадко 

«Жити просто».    

186. Золотнюк, А. Скрізь медвяність розлита [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 6 груд. — С. 6 : іл. — (Щойно з друку). 
Про збірку лірики «Рахманне роздолля» Василя Погорецького. 

 

187. Мадзій, І. Зустріч, на яку чекали давно [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 

2017. — 22 груд. — С. 6 : фот. — (У колі друзів). 
У рамках туру #100містНОІМ на підтримку книжки в Україні в Заліщиках побував письменник 

Макс Кідрук, презентуючи свій новий роман «Не озирайся і мовчи». 

 

188. Мельничук, Б. Горошинки з диво-городу Ірини Савки [Текст] / О. Волинська // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 17 листоп. — С. 6 : фот. — (Прочитане). 
«Видавництва Старого Лева» видало прозову збірку Ірини Савки «Казки-горошинки». 

 

189. Мельничук, Б. Коріння дум, які в серця вросли [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 22 груд. — С. 6 : фот. — (Над прочитаним). 
Про книжку Івана Яцканина «Мед і сіль». 

 

190. Мельничук, Б. «Наше слово» звучить в Іспанії [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 24 листоп. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Про книжку «Наше слово», упорядковану ланівчанкою Валентиною Гуменюк, яка вже двадцять 

років живе в Мадриді. 
 

191. Мельничук, Б. Одкровення душі, що на пісні настояна [Текст] / Б. Мельничук, 

І. Фарина // Вільне життя плюс. — 2017. — 8 груд. — С. 6. — (Над прочитаним). 
Про книжку Жанни Юзви «Тече вода». 

 

192. Мельничук, Б. Перелуння прекрасного [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя 

плюс. — 2017. — 8 груд. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Про збірку віршів Анни Збараської «Серця мить». 

 

193. Мельничук, Б. «Полинеш згадкою до Теребовлі…» [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 27 жовт. — С. 4. — (Прочитане). 
Про Збірку Надії Гаврилюк «Дольки днів». 
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194. Мельничук, Б. Рецензії. Дебюти. Дослідження [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 1 груд : іл. — С. 6. — (Щойно з друку). 
Побачив світ новий випуск літературно-мистецького і громадсько-політичного часопису 

«Літературний Тернопіль». 

 

195. Мельничук, Б. Світовий рівень Мар’яни Савки [Текст] / Б. Мельничук // Вільне 

життя плюс. — 2017. — 1 груд. — С. 5. — (Знай наших!). 
«Казка про Старого Лева» Мар’яни Савки визнана однією з найкращих у світі.  
 

196. Мельничук, Б. Ще раз про В’ячеслава Будзиновського [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 20 жовт. — С. 6. — (Резонанс). 
Про повість В’ячеслава Будзиновського «Під одну булаву», перевидану в Тернополі завдяки 

підтримці Степана Колодницького. 

197. Семеняк, В. «Сонячний дзвіночок» Василини Вовчанської [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 15 груд. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Про книжку для дітей «Сонячний дзвіночок» Василини Вовчанської. 
 

198. Семеняк, В. Теплувато-холоднуваті історії від Мельничука [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2017. — 27 жовт. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
Про книжку Богдана Мельничука «Без прикрашування». 

 

199. Фарина, І. Новелістичні мандрування у виражальність [Текст] / І. Фарина // 

Вільне життя плюс. — 2017. — 17 листоп. — С. 6 : портр. — (Щойно з друку).   
Про книжку «Без прикрашування» тернопільського письменника Богдана Мельничука. 

 

200. Фарина, І. Художникового серця биття [Текст] / І. Фарина // Свобода. — 2017. — 

1 груд. — С. 4. — (Книги наших земляків).  
Вийшла з друку книжка Богдана Андрушківа та Богдана Мельничука про життя й творчість 

художника Ярослава Омеляна.  

 

201. «16 весна» і дві збірки про любов [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2017. — 

13—19 груд. — С. 7 : фот. — (People). 
У Тернопільській книгарні «Є» відбулася репрезентація книг видавничого центру «Академія»: 

повісті Василя Теремка «16 весна» та збірок оповідань «Така любов» і «Любов така», до яких 

разом з іншими увійшли оповідання Василя Теремка «Перший чоловік» та Ірини Мацко 

«Перший сніг». 

 

202. Юзва, Ж. Зустріч за чаєм [Текст] / В. Семеняк // Свобода. — 2017. — 3 листоп. — 

С. 4. — (Неопалима купина). 
У Підволочиську відбулася презентація збірки Оксани Жук «Горнятко чаю і трохи лірики». 

 

 

 

 

Підготувала: Ольга Денчик 

 


