Додаток

Інформація про лауреатів обласних премій в галузі культури
за підсумками 2018 року
Засідання комітету з присудження обласних премій в галузі культури за
підсумками 2018 року відбулося 06 серпня 2019 року в приміщенні
Тернопільської обласної ради.
Члени комітету розглянули та обговорили 14 кандидатур на здобуття
обласних премій в 11-и номінаціях.
За результатами таємного голосування визначено лауреатів обласних
премій в галузі культури за підсумками 2018 року:
- у номінації „Етнографія, музейна справа - імені Володимира Гнатюка” ГАПОН Леся Олексіївна, автор монографії „Лінгвістична спадщина ЯрославаБогдана Рудницького”;
- у номінації „Краєзнавство імені Петра Медведика” ТИМОШИК Михайло Морозенкович, автор довідково-енциклопедичних
каталогів фалеристики „Медалі Тернопільщини” та „Значки та медалі
Тернопілля”;
- у номінації „Література - імені Богдана Лепкого” - КЛИМЕНКО Олег
Олександрович, автор роману у 2-х книгах „Там, за Збручем...”;
- у номінації „Твір для дітей та юнацтва - імені Іванни Блажкевич” ЛЮБАРСЬКА Леся Михайлівна, автор книги „Був 2014 р і к . ”;
- у номінації „Театральне мистецтво - імені Леся Курбаса” ЛАЦІК Євген Мирославович, артист - за майстерне виконання ролі Тараса у
виставі „Тарас” (Т.Шевченко, Б.Стельмах, сценічна композиція О.Мосійчука)
та інших головних ролей у виставах Тернопільського академічного обласного
українського драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка
- у номінації „Образотворче мистецтво - імені Михайла Бойчука” КРАВЧЕНКО Ярослав Охрімович, автор книги „Тимофій Бойчук”;
- у номінації „Музичне мистецтво - імені Соломії Крушельницької” чоловічий вокальний квартет „Акорд” ФУТОРСЬКИЙ Володимир
Миронович, ГАПІЙ Володимир Павлович, ЯКИМЧУК Ярослав Франкович,
ЗАТОНСЬКИЙ Андрій Богданович - за вокальну програму „З любов’ю до
пісні”;
- у номінації „Публіцистика - імені Ярослава Стецька” - АНДРІЇШИН
Володимир Петрович, журналіст, автор циклу телевізійних програм
„Тернопіль.1991 рік. Завтра була Україна”;
- у номінації „Журналістика - імені Володимира Здоровеги” КРОХМАЛЬНИЙ Анатолій Мирославович, автор публіцистичних фільмів
„Життя на чистовик” (Казимир Сікорський), „Тривалий рваний зойк”
(Степан Сапеляк), „Одинокий сиджу над рікою” (Богдан Лепкий ”;
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- у номінації „Архітектура - імені Г еоргія Пінзеля” - ДЖУЛА Анастасія
Романівна, архітектор, представник авторського колективу реконструкції
набережної Тернопільського ставу по вулиці Білецькій („Циганка”) благоустрою під відпочинково-прогулянкову зону в м. Тернопіль;
- у
номінації „Декоративно-ужиткове
мистецтво
імені
Ярослави Музики” - ШЕРСТІЙ Володимир Михайлович, заслужений майстер
народної творчості України - за серію ікон до 1030-річчя Хрещення Київської
Русі-України.

Заступник начальника управління начальник відділу культури, охорони
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