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студії княжого Галича», яка побачила світ завдяки фінансовій
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але працює і розвиває рідний Івано-Франківськ – Петро Гаврилишин,
директор Наукової бібліотеки ПНУ, викладач каф. міжнародних
відносин] / М. Томашевська // Західний кур’єр. – 2017. – 23 лют. (№ 8).
С. 4–5.
9. Порадились про відновлення обсерваторії : [у с. Татарові
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створення одягу свого власного бренду] / Т. Зубкович // Західний
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– 14 квіт (№ 29). – С. 16.
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27. Прозорість університетів : [за результатами моніторингу
аналітичного центру CEDOS, які ВНЗ є найпрозорішими і
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