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Бондаренко С. Світлана Алексієвич: "Вірте у своє майбутнє, ви сильні" /
Станіслав Бондаренко // Літературна Україна. – 2016. – 14 квіт. (№ 14). – С.
1-4.
В Національному університеті імені Т. Г. Шевченка, Києво-Могилянській
академії та в Будинку освіти і культури відбулися зустрічі видатної
білоруської письменниці Світлани Алексієвич зі студентами та викладачами.
Бондар-Терещенко І. Куди стукає попіл Клааса : Радянська дійсність у
книжках Світлани Алексієвич формує постімперську реальність / Ігор
Бондар-Терещенко // Україна молода. – 2016. – 6 квіт. (№ 43). – С. 13.
В університеті імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянській академії,
Домі освіти та культури "Майстер Клас" відбудеться зустріч з письменницею
Світланою Алексієвич, яка отримала літературного "Нобеля-2015".
Букет Є. Світлана Алексієвич: "Людське око складніше, ніж телевізор" /
Євген Букет // Культура і життя. – 2016. – 15-21 квіт. (№ 15). – С. 5.
Нобелівський лауреат з літератури (2015) Світлана Алексієвич
прочитала лекцію "Книга як пам’ятник стражданню і відвазі" у Київському
національному університеті ім. Тараса Шевченка, виступила з промовою "У
пошуках вічної людини, або таємниця свідка" в Національному університеті

"Києво-Могилянська академія" та презентувала в Домі освіти та культури
"Майстер Клас" три свої книги ("Чорнобильська молитва: Хроніка
майбутнього", "Цинкові хлопчики" та "У війни не жіноче обличчя").
Дроздовський Д. Світлана Алексієвич: "Живемо у варварські часи" /
Дмитро Дроздовський // Слово Просвіти. – 2016. – 14-20 квіт. (ч. 15). – С. 89.
6-7 квітня відбулися зустрічі з Нобелівським лауреатом із літератури
2015 року Світланою Алексієвич в Національному університеті імені Т. Г.
Шевченка та Національному університеті "Києво-Могилянська академія",
почесним доктором якого вона стала.
Дроздовський Д. Світлана Алексієвич: "Хотіла написати таку книгу, щоб
від війни нудило навіть генералів" / Дмитро Дроздовський // Дзеркало
тижня. – 2016. – 9 квіт. (№ 13). – С. 14.
Нобелівському лауреату з літератури (2015) Світлані Алексієвич
присвоїли звання почесного доктора НаУКМА під час зустрічі зі студентами у
Києво-Могилянській академії.
Каштан В. Бажаєте вдосконалити українську без примусу і напруги? Вам
на безкоштовні курси / Володимир Каштан // Вечірній Київ. – 2016. – 7 квіт.
(№ 14). – С. 7.
Волонтерка проекту "Безкоштовні курси української мови", аспірантфілолог Національного університету "Києво-Могилянська академія" Катерина
Мельник безкоштовно викладає українську мову для всіх охочих. На сторінці
"Безкоштовні курси української мови" у Фейсбуку, а також сайті movaua.org.ua
розміщений розклад занять та перелік міст, де діють курси та контакти
координаторів.
Квітковська А. У соцмережах поширили унікальну карту : мовна ситуація
в обласних центрах України насторожує / Анастасія Квітковська //
Українське Слово. – 2016. – 13-19 квіт. (№ 15). – С. 3.
Старший викладач кафедри міжнародного права і спеціальних правових
наук НаУКМА, громадський діяч, юрист Олексій Курінний поширив на своїй
сторінці та у Фейсбуці унікальну мовну карту, з результатами опитування,
яку International Republican Institute за підтримки Уряду Канади здійснив у 22
обласних центрах України, а також у Сіверсько-Донецьку і Маріуполі у березні
2015 року і січні-лютому 2016-го.
Конарева Л. Лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року
письменниця Світлана Алексієвич: "Ви, українці, вирвалися в нове життя,
вам можна позаздрити!" / Лариса Конарева // Урядовий кур'єр. – 2016. – 14
квіт. (№ 71). – С. 5.
Лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року письменниця
Світлана Алексієвич спілкувалася зі студентами і викладачами університу ім.

Т. Г. Шевченка та Києво–Могилянської академії, почесним доктором якої вона
стала.
Номінація "Візитівка" // Україна молода. – 2016. – 19 квіт. (№ 48). – С. 13.
За результатами ХVII Всеукраїнського рейтинґу "Книжка року ’2015"
видання видавництва "Дух і Літера" "Київська колекція. Єврейська тема в
творах художників України від 50-х років ХХ століття до сьогодення" посіло
дванадцяте місце з 14 позицій підномінації Мистецтво. Видання Андрія
Пучкова "Киев". Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинках"
посіло одинадцяте місце з 14 позицій підномінації Краєзнавча і туристична
література /дорожні нотатки /урбаністика.
Номінація "Минувшина" // Україна молода. – 2016. – 12 квіт. (№ 45). – С.
13.
Книжка Ольги Гнатюк "Відвага і страх", яку видало видавництво "Дух і
Літера" посіла друге місце з 14 позицій підномінації Дослідження /документи
за результатами ХVII Всеукраїнського рейтинґу "Книжка року ’2015".
Номінація "Хрестоматія" // Україна молода. – 2016. – 20 квіт. (№ 49). – С.
13.
Книжка Дмитра Стуса "Василь Стус. Життя як творчість", яку видало
видавництво "Дух і Літера" посіла тринадцяте місце з 14 позицій підномінації
Життєписи за результатами ХVII Всеукраїнського рейтинґу "Книжка року
’2015".
Петренко В. Десяте вручення "Глодського скарбу" / Василь Петренко //
Літературна Україна. – 2016. – 14 квіт. (№ 14). – С. 3.
Професор, доктор філологічних наук НаУКМА Володимир Панченко
візьме участь у церемонії нагородження Мистецької премії "Глодський скарб",
яка відбудеться 21 квітня 2016 року у столичному Будинку звукозапису.
Повідомлення про захист дисертацій [Фарини Олександра Івановича,
асистента кафедри фінансів Національного університету "Києво–
Могилянська академія"] на здобуття наукового ступеня кандидата наук //
Освіта України. – 2016. – № 4. – С. 22, 63.
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