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Бодак] // Західний курєр. – 2016. – 30 черв. (№ 26). – С. 5.
21.Гнатюк М. Умирають майстри, а робота не жде… На спомин про
Ореста Голоневського, викладача кераміки Інституту мистецтв ПНУ //
Галичина. – 2016. – 12 лип. (№ 52). – С. 2.
22.Хороб С. Василь Симчич, крок другий… : [про книгу «Безсмертя
Беркута» Марії Ігнатюк, доцента кафедри театрального й
хореографічного мистецтва ПНУ, присвячену видатному актору театру
і кіно, режисеру й організатору сценічного мистецтва Василю
Симчичу] // Галичина. – 2016. – 28 лип. (№ 57). – С. 19.
23.Кривень Ю. Внзначили найкращих краєзнавців області : [яким
присуджено премію в галузі краєзнавства ім. В. Полєка за 2016 рік,
серед них Ганна Карась, завідувач каф. академічного та естрадного
співу ПНУ] // Галичина. – 2016. – 30 серп. (№ 66). – С. 2.

