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Тернопіль – 2006 
Загальні питання культури 

 

Безкоровайна М. Сфері культури – увагу і допомогу // Свобода.-2006.-24 

У Тернополі відбувся фестиваль вертепів // Тернопіль вечірній.-2006.-18-24 січ.-С.2. 
На Театральному майдані Тернополя відбувся традиційний щорічний фестиваль Різдвяних вертепів 
 

Шевчук Л. «Первоцвіт» - за крок до зірок // Свобода.-2006.- 22  берез.-С.2. 
Зразковий танцювальний ансамбль «Первоцвіт» Копичинецького центру культури і дозвілля став 
дипломантом Всеукраїнського телевізійного дитячого конкурсу «Крок до зірок». 
 

Шевчук Л. «Яблунька» покорила столичну сцену // Свобода.-2006.-8 берез.-С.20. 
Юні танцюристи Чортківського зразкового ансамблю «Яблунька» стали лауреатами 16-го Всеукраїнського 
фестивалю сучасної естрадної пісні «Пісенний вернісаж». 
 

Шимків П. Успіх «Веселих гудаків» з Бучача // Свобода.-2006.-7 січ.-С.4. 
Ансамбль народного танцю «Веселі гудаки» з Бучача став лауреатом IV Всеукраїнського конкурсу-
фестивалю просвітницьких художніх колективів. 
 

Фестиваль Маланок у с.Горошовій Борщівського району 
Городецька В. Гуляй, Маланко! // Експрес.-2006.-10-11 січ.-С.16. 

Свято Маланки у с.Горошовій Борщівського району Тернопільської області. 
 

Коверко О. Карнавал для Горошова: Село у Борщівському районі відоме на всю 
Україну своїм унікальним святкуванням Маланки // Нова Тернопільська газета.-2006.-
18-24 січ.-С.10. 
 

Олійник Д. На фестиваль Маланок – у Горошову // RIA плюс.-2006.-11 січ.-С.20. 
У с.Горошовій Борщівського району відбувався традиційний фестиваль Маланок. 
 

Снітовський О. В Горошову, на Маланку! // Свобода.-2006.-18 січ.-С.6. 
Унікальний фольклорний фестиваль пройшов у с.Горошовій Борщівського району. 
 

Інше 
Бойко Т. Творить дива духовна музика // Свобода.-2006.-14 січ.-С.6. 

Інтерв’ю з диригентом Тернопільської муніципальної духової «Оркестри Волі» В.Грицаєм 
 

Вандзеляк Г. Усі відомі музиканти, танцюристи і співаки родом з дитинства… // 
Свобода.-2006.-1 січ.-С.6. 
Про Борщівську школу мистецтв. 
 

Загір’янець І. Буде пам’ятник славетній землячці // Свобода.-2006.-11 лют.-С.1. 
У Кременці створено групу зі спорудження пам’ятника відомій українській письменниці Г.Бордасевич. 
 

Картини тернополян їдуть до Києва // Нова Тернопільська газета.-2006.-8-14 лют.-
С.9. 
Управління культури облдержадміністрації провело конкурсний відбір учнівських робіт образотворчого та 
декоративно-ужиткового мистецтва для участі у Всеукраїнському конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої». 

 

Машлянка Б. Наш пісняр Олександр Смик презентував новий альбом // Місто.-2006.-
1 берез.-С.6. 
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берез.-С.1. 
У Тернопільському районі усіх працівників культури переведено на повні оклади. 

 

Робоча поїздка на Тернопільщину // Урядовий кур’єр.-2006.-23 берез.-С.1. 
Президент побував на Тернопільщині з робочою поїздкою, присвяченою відродженню замків та 
духовних пам’яток, а також туристичної галузі. 

Бібліотечна справа 
Ольженко О. Бібліотеки поповнюються книгами // Свобода.-2006.-28 січ.-С.1. 

Тернопільщина отримала від Міністерства культури і туризму 10 тисяч книг для поповнення фондів 
публічних бібліотек. 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Вітенко В. Стан і перспективи розвитку сільських бібліотек України: із досвіду 

роботи бібліотек Тернопільської області // Бібліотечний форум України.-2005.-№4.-
С.48-51. 
Доповідь директора Тернопільської ОУНБ на IV Міжнародній конференції Польського союзу бібліотек 
«Напрямки розвитку публічних бібліотек міст і сіл. Пошук модельних дій», яка проходила з 24 по 26 
жовтня 2005 року в м. Закопаному (Польща). 

 

Гаврилюк Т. Бібліотечне «Вікно в Америку» // Вільне життя.-2006.-21 січ.-С.3. 
Зустріч студентів-іноземців з читачами бібліотеки відбулась у ресурсному центрі «Вікно в Америку», 
що діє при відділі іноземної літератури у Тернопільській ОУНБ. 

 

Заморська Л. Губернатор обіцяє добудувати наукову бібліотеку // RIA плюс.-2006.-
25 січ.-С.3. 
17 січня І.Стойко оглянув приміщення довгобуду Тернопільської ОУНБ та зустрівся з працівниками 
книгозбірні. 
 

Іванова В. Вікно в Америку… в Тернополі // RIA плюс.-2006.-1 берез.-С.24. 
У статті розповідається про ресурсний центр «Вікно в Америку», розташований у Тернопільській 
ОУНБ. 
 

Книги-переможці тернопільчанам // Урядовий кур’єр.-2006.-3 берез.-С.1. 
За рішенням Міністерства культури і туризму України до Тернопільської ОУНБ надійшло 67 тис. 
примірників книг. 

 

Книжковий ріднокрай // Свобода.-2006.- 4 берез.-С.6. 
Нову рубрику, в якій можна дізнатись про новинки краєзнавчої літератури у Тернопільській ОУНБ, 
розпочала газета «Свобода». Ведуча рубрики - А.Ленчишин, заввідділом краєзнавчої літератури та 
бібліографії ТОУНБ. 

 

Ленчишин А. «Смолоскип» і його книги // Вільне життя.-2006.-14 січ.-С.8. 
Репрезентація видань українського видавництва «Смолоскип» відбулась у Тернопільській ОУНБ. 
 

Ліберний О. Пам’ятні дати Тернопілля // Свобода.-2006.-18 лют.-С.14. 
Побачив світ 16-ий випуск бібліотечного покажчика «Література до знаменних і пам’ятних дат 
Тернопільщини на 2006 рік», підготовлений працівниками краєзнавчого відділу Тернопільської ОУНБ. 

 

Попович Ж. Віртуальна виставка мініатюр // Місто.-2006.-22 лют.-С.6. 
На офіційному сайті Тернопільської ОУНБ представлена виставка «Великий світ мініатюрної книжки». 
 

Читати подано: в обласній бібліотеці – нові книги // Нова Тернопільська газета.-
2006.- 8-14 берез. – С.9 
3 березня в Тернопільській ОУНБ відбулась презентація нових книг кандидата історичних наук, 
завкафедрою українознавства ТДЕУ М. Лазаровича. 

 

Обласна бібліотека для молоді 
Матола В. Пам’яті Андрія Наконечного // Вільне життя.-2006.-11 лют.-С.6. 

В обласній бібліотеці для молоді діє виставка картин до 100-річчя від дня народження А.Наконечного. 

Інші бібліотеки області 

січ.-С.10. 
Виставка різдвяних листівок у Тернопільському художньому музеї. 

 

Погоріла І. «Мене завжди цікавили люди» // RIA плюс.-2006.-25 січ.-С.24. 
Фотовиставка В.Бурми в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Попова О. «Люди-катастрофи» побували у Тернополі // Номер один.-2006.-15 лют.-С.3. 
Виставка воскових фігур зі Санкт-Петербурга відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Протасевич А. Буде виставка ікон // RIA плюс.-2006.- 15 берез.-С.3. 
У краєзнавчому музеї проходить виставка старих ікон «Молитва в кольорі». 

 

У Збаражі президент оглянув виставку Володимира Лупійчука // Четверта Влада.-2006.-
29 берез.-С.3. 
 

У музеї – катастрофи ! Людського тіла… // Нова Тернопільська газета.-2006.-15-21 лют.-
С.9. 
10 лютого в обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка воскових фігур зі Санкт-Петербурга. 
 

Фарина І. Вернісаж пані Валентини // Свобода.-2006.-28 січ.-С.1. 
Виставка кременецької фотомайстрині В.Гамчук у музеї Ю.Словацького у Кременці. 
 

Хацалюк В. «Ріднокрай» фотомайстра // Свобода.-2006.-21 січ.-С.3. 
Ювілейна виставка В.Бурми в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Хоч юні, а вже художники… // Нова Тернопільська газета.-2006.-11-17 січ.-С.10. 
У картинній галереї обласної організації Спілки художників України відкрилась традиційна виставка 
молодих тернопільських художників. 

Фестивалі, конкурси. 
Ах, вернісаж, ах, вернісаж! // Нова Тернопільська газета.-2006.-1-7 берез.-С.9. 

Тернополяни стали лауреатами Всеукраїнського фестивалю «Пісенний вернісаж - 2005». 
 

Змагалися юні піаністи // Нова Тернопільська газета.-2006.-22-29 лют.-С.9. 
18 лютого в приміщенні Тернопільської музичної школи №1 відбувся конкурс юних піаністів 
ім.В.Барвінського. 
 

Костишин Л. Голос повернувся перед фестивалем // Вільне життя.-2006.-1 берез.-С.10. 
Артистка обласної філармонії Леся Мацьків стала лауреатом XVI Всеукраїнського фестивалю української 
естрадної пісні «Пісенний вернісаж - 2005». 

 

Костишин Л. Лауреатсво плюс участь у Гала-концерті // Вільне життя.-2006.-25 лют.-
С.10. 
Тернополяни Х.Смачило, С.Павліченко, І.Ігляр, А.Монастириський та І.Мартинов стали лауреатами XVI 
Всеукраїнського фестивалю української естрадної пісні «Пісенний вернісаж - 2005». 
 

Кушнірук А. Родом з Чорткова, закохана в Париж… // Свобода.-2006.- 4 берез.-С.8. 
У Тернополі пройшов 15-й Всеукраїнський фестиваль «Зустрічі друзів». 
 

Неручок В. Знову просять «Волинські гостини» // Свобода.-2006.-7 січ.-С.2. 
21 січня у м.Кременці проходитиме фестиваль духовної творчості «Волинські гостини - 2006». 
 

«Посмішці» усміхається Фортуна: тернополяни - лауреати Всеукраїнського фестивалю 
сучасної хореографії // Нова Тернопільська газета.-2006.-22-28 лют.-С.9. 
Зразковий театр танцю «Посмішка» Тернопільського міського центру дитячої творчості став переможцем ІХ 
Всеукраїнського фестивалю сучасної хореографії «Червона калина», який проходив у нашому місті 18-19 
лютого. 
 

Тернопіль зустрічав митців // Тернопіль вечірній.-2006.-15-21 берез.-С.2. 
У Тернополі пройшов Всеукраїнський конкурс виконавської майстерності викладачів мистецьких шкіл. 
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 Брилинська Г. За допомогу бібліотеці // Вільне життя.-2006.-4 берез.-С.1. 
Сільська бібліотека с. Плотичі Козівського району висловлює подяку підприємцям, які долучились до 
підписки періодичних видань для бібліотеки. 
 

Вітенко В. Інтернет стає доступним людям у районах // Нова Тернопільська газета.-
2006.- 29 берез.-С.10. 
У статті розповідається про відкриття Інтернет-центру в Бучацькій центральній районній бібліотеці. 
 

Крайнєва Г. Земляки пам’ятають свого Героя // Свобода.-2006.-25 лют.-С.1. 
Вечір пам’яті Героя Радянського Союзу, воїна-інтернаціоналіста Я. Горошка пройшов у Лановецькій 
центральній бібліотеці. 
 

Миколаєнко І. Інтернет-центр запрошує // Свобода.-2006.-25 лют.-С.1. 
Інтернет-центру в Теребовлянській центральній бібліотеці виповнилось один рік. 
 

Тракало О. Три роки з «Інтернетом» // Свобода.-2006.-8 лют.-С.7. 
У січні виповнилось 3 роки з часу відкриття інтернет-центрів у Заліщицькій центральній, Товстенській та 
Синьківській сільській бібліотеках. 

Музейна справа 
Клос С. З іконостасу – стіна для… сараю // Високий замок.-2006.- 15 берез.-С.8. 

На Тернопільщині хочуть створити музей сакральних старожитностей. 
 

Костюк Н. Різдвяне свято в музеї // Вільне життя.-2006.-21 січ.-С.3. 
Свято «Чари Різдва Христового» та Нового року в творах Б. Лепкого пройшло у Бережанському музеї 
Б.Лепкого. 

Театри 
Тернопільський академічний обласний драматичний ім.Т.Г.Шевченка 

Вільчинський О. «Патетична соната» на тлі нинішніх виборів // RIA плюс.-2006.-15 
берез.-С.20. 
 

Левицька А. Тернопільські ювілеї // Голос України.-2006.-4 лют.-С.12. 
Тернопіль відзначив одразу два ювілеї, пов’язані з історією свого обласного академічного театру. 
 

«Патетична» прем’єра з політичним присмаком // Нова Тернопільська газета.-2006.-15-
21 берез.-С.9. 
Прем’єра вистави «Патетична соната» за твором М.Куліша у Тернопільському обласному драматичному 
театрі ім.Т.Г.Шевченка. 

Подвійне свято храму Мельпомени // Нова Тернопільська газета.-2006.-25-31 січ.-С.10. 
19 січня Тернопільський академічний обласний драматичний театр відзначив свій ювілей. 
 

Попова О. Прем’єра як наочний посібник для політиків// Номер один.-2006.- 8  берез.-
С.18. 
Прем’єра вистави за п’єсою М Куліша «Патетична соната» відбулась у Тернопільському академічному 
обласному драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. 

 

Садовська Г. Два ювілеї – і море симпатій // Вільне життя.-2006.-28 січ.-С.8. 
Одразу два ювілеї відзначив Тернопільський академічний обласний драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка – 
90-річчя з часу створення Л.Курбасом «Тернопільських театральних вечорів» і 75-річчя з дня заснування 
театру. 

 

Собуцька В. Дві любові – опера і драма // Свобода.-2006.-4 берез.-С.8. 
Інтерв’ю з лауреатом міжнародних конкурсів оперних співаків, артистом Тернопільського академічного 
обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка М. Блаженком. 
 

Собуцька В. Театр – життя ти наше, радість і печаль // Свобода.-2006.-14 січ.-С.8. 
Розмова з художнім керівником Тернопільського академічного обласного драматичного театру 
ім.Т.Г.Шевченка, заслуженим діячем мистецтва України М.Форгелем напередодні ювілею театру. 
 

Собуцька В. То що ж ми за народ такий?! // Свобода.-2006.-24 берез.-С.8. 

2006.-25-31 січ.-С.10. 
Виставка В.Бурми в обласному краєзнавчому музеї. 

Виставка – айсберг до Шевченківських днів // Нова Тернопільська газета.-
2006.-15-21 берез.-С.9. 
У Тернопільському обласному архіві відкрилась виставка, приурочена 192-й річниці від дня 
народження Т.Г.Шевченка. 
 

Войтович Т. Згасає час, мистецтво не вмирає // Свобода.-2006.-4 лют.-С.8. 
Виставка пам’яті Д.Шайноги в обласному художньому музеї. 
 

Волинець Н. До робіт його моляться люди // Свобода.-2006.-7 січ.-С.6. 
Виставка робіт Я.Крука у Бережанському краєзнавчому музеї. 
 

Гадомська Л. Воскові гості Тернополя // Тернопіль вечірній.-2006.-15-21 лют.-
С.1. 
До Тернополя вкотре завітали експонати відомого Санкт-Петербурзького музею воскових фігур. 
 

Картини, «написані» голкою та нитками // Нова Тернопільська газета.-2006.-1-
7 лют.-С.10. 
Виставка «Вишивка в українському побуті» у Тернопільському художньому музеї. 
 

Крупніцький Л. Світлана Бутковська представила свої гобелени // Місто.-
2006.-4 січ.-С.6. 
Виставка гобеленів С. Бутковської відкрилась у Тернопільському краєзнавчому музеї. 
 

Кузишин І. Наш мальовничий край // Свобода.-2006.-21 січ.-С.6. 
Виставка-конкурс художників-аматорів на здобуття мистецької премії ім.Я.Музики в обласному 
художньому музеї. 
 

Ліберний О. Майстер пейзажу // Свобода.-2006.-18 лют.-С.14. 
Персональну виставку Д.Шайноги відкрито у картинній галереї обласної організації Національної 
спілки художників України. 
 

Малюнки, що об’єднують Україну // Нова Тернопільська газета.-2006.-25-31 
січ.-С.10. 
Виставка дитячого малюнка «Об’єднаємо Україну» пройшла 20 січня у Тернопільському 
обласному театрі актора і ляльки. 
 

Матола В. Пам’яті Ярослави Музики // Вільне життя.-2006.-18 січ.-С.1. 
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрилась виставка-конкурс творів на здобуття 
обласної мистецької премії ім.Я.Музики. 
 

Машлянка Б. Виставка неймовірних вад людського тіла відкрилась в 
краєзнавчому музеї // Місто.-2006.-15 лют.-С.6. 
Виставка воскових фігур відкрилась у Тернопільському краєзнавчому музеї. 
 

Машлянка Б. Вшанували Дмитра Шайногу // Місто.-2006.-12 лют.-С.6. 
У художньому та краєзнавчому музеях Тернополя відкрились виставки Д.Шайноги. 
 

Миколаєнко Г. Завітайте на мистецьку виставку // Свобода.-2006.-1 лют.-С.2. 
Виставка-конкурс мистецьких робіт, присвячена Я.Музиці, -  у Тернопільському обласному 
художньому музеї. 
 

Мицак У. Вишивки «прописалися» у музеї // Номер один.-2006.-8 лют.-С.18. 
Виставка «Вишивка в українському побуті» в обласному художньому музеї. 
 

Огородник Н. Виставка кременецької художниці // Вільне життя.-2006.- 18 
берез.-С.8. 
У Тернопільському художньому музеї діє виставка робіт кременецької художниці Анни Мацеги. 
 

Паперові дива у художньому музеї // Нова Тернопільська газета.-2006.-11-17 

36 



 Прем’єра вистави «Патетична соната» за п’єсою М.Хвильового в Тернопільському обласному 
академічному драматичному театрі ім.Т.Г.Шевченка. 
 

Скутельник Т. Подарунки театру // RIA плюс.-2006.-25 січ.-С.17. 
Тернопільський академічний обласний драматичний театр відзначив свій ювілей. 
 

Михайло Форгель – людина року! «Рік роботи в театрі «йде за три» - вважає його 
художній керівник // Нова Тернопільська газета.-2006.-15-21 лют.-С.9. 
Інтерв’ю з художнім керівником театру М.Форгелем. 
 

Обласний театр актора і ляльки 
Головатий І. Львівські ляльки розмовлятимуть голосами тернопільських 

акторів // Номер один.-2006.-22 лют.-С.3. 
У статті розповідається про допомогу, яку надав Тернопільський театр актора і ляльки Львівському 
академічному театру ім.М.Заньковецької. 

Аматорські театри на Тернопільщині 
Барановська Ю. «Вертеп може і прославити, і висміяти…» // RIA плюс.-2006.-18 

січ.-С.16. 
Вертеп із 40 учасників створили цього року на основі народного театру «Дивосвіт». 
 

Бойко Т. Від режисерського задуму – до вистави // Свобода.-2006.-4 лют.-С.6. 
Інтерв’ю з викладачем Теребовлянського вищого училища культури, режисером народного 
аматорського театру «Рампа» А.Р.Нечаєм. 

 

Брездень М. Віват, режисере!: До 50-річчя від дня народження викладача 
Теребовлянського вищого училища культури А.Р.Нечая  // Нова Тернопільська 
газета.-2006.-8-14 лют.-С.8. 

 

Шевчук Л. З днем народження, театре! // Свобода.-2006.-7 січ.-С.1. 
Власний ляльковий театр має відтепер Гусятинський районний будинок культури. 
 

Концерти, філармонії 
Бенефіс Любові Ізотової // Урядовий кур’єр.-2006.-17 лют.-С.9. 

Уперше за 65 років існування Тернопільської обласної філармонії її виконавиця удостоєна звання 
народної артистки України. 
 

Велике соло Наталі Присіч // Нова Тернопільська газета.-2006.-1-7 берез.-С.16. 
5 березня в обласній філармонії відбувся другий сольний концерт Н.Присіч. 
 

Другий сольник Наталі Присіч // Нова Тернопільська газета.-2006.-22-28 лют.-
С.9. 
5 березня солістка-вокалістка обласної філармонії Н.Присіч запросить тернополян на свій другий 
концерт. 
 

Квітковська Н. Любов Ізотова: «Для мене є щастям, коли поряд чоловік та 
донечка» // Вільне життя.-2006.-28 січ.-С.8. 
Солістка обласної філармонії народна артистка України Л.Ізотова відзначила свій ювілей. 

 

Колядувала філармонія // Нова Тернопільська газета.-2006.-18-24 січ.-С.10. 
Святковий концерт «Колядуймо разом нині» в обласній філармонії. 
 

Лінчевська С. Наталія Присіч дебютувала «сольником» // Місто.-2006.-15 берез.-
С.6. 
В обласній філармонії відбувся перший сольний концерт Наталії Присіч. 

 

Любов Ізотова: до ювілею-звання народної артистки // Нова Тернопільська 
газета.-2006.-25-31 січ.-С.10. 
Ювілейний бенефіс Л.Ізотової в обласній філармонії. 

 

 
Обідняк А. Святкували в «радянському» стилі // RIA плюс.-2006.- 29 берез.-С.3. 

У статті розповідається про концерт до Міжнародного дня театру 27 березня. 
 

Любов Ізотова: «Шлях до слави був довгим і тернистим» // Місто.-2006.-8 лют.-
С.8. 
Солістка обласної філармонії,народна артистка України Любов Ізотова відзначила свій ювілей. 
 

Садовська Г. У дарунок жінкам // Вільне життя.-2006.- 11 берез.-С.8. 
Сольний концерт заслуженого артиста України Б.Репки в Тернопільському академічному 
обласному драматичному театрі. 
 

Собуцька В. І Господові дякую щодень за цю потребу пісні, як молитви // 
Свобода.-2006.-28 січ.-С.8. 
Інтерв’ю із солісткою обласної філармонії народною артисткою України Л.Ізотовою. 
 

Собуцька В. Божественна музики мова // Свобода.-2006.-7 січ.-С.6. 
Передноворічна імпреза «В гостях у Штрауса» в обласній філармонії. 
 

Собуцька В. У нього з музами стосунки романтичні // Свобода.-2006.- 22 берез.-
С.8. 
Соліст-вокаліст Тернопільського обласного академічного драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка,  
заслужений артист України Б.Репка представив на суд глядачів свою нову програму «З вірою, 
надією, любов’ю». 

 

У філармонії – парад вертепів // Нова Тернопільська газета.-2006.-8-14 лют.-С.9. 
5 лютого в Тернопільській обласній філармонії відбувся парад кращих вертепів області. 
 

Федорейко Є. Велике свято юної «зірки» // Місто.-2006.- 15 берез.-С.6. 
У ПК «Березіль» відбувся сольний концерт Е.Романюти. 
 

Чубата Д. У дарунок - троянди // Вільне життя.-2006.-25 лют.-С.1. 
Вечір «Мелодія кохання» в обласній філармонії. 
 

Шот М. Під вальси Штрауса // Урядовий кур’єр.-2006.-13 січ.-С.16. 
Музична імпреза «В гостях у Штрауса» в обласній філармонії. 
 

Клубна справа, кино. 
Кочубей А. В оновленому будинку культури // Вільне життя.-2006.-4 лют.-С.1. 

У с.Романівці Тернопільського району відкрито оновлений сільський будинок культури. 
 

«Кінопалац» 
А у нас - кінопалац // Нова Тернопільська газета.-2006.-18-24 січ.-С.10. 

14 січня у Тернополі в приміщенні колишнього кінотеатру ім.І.Франка урочисто відкрився 
«Кінопалац». 
 

Відкрився кінопалац // Тернопіль вечірній.-2006.-18-24 січ.-С.3. 
14 січня відбулось урочисте відкриття Тернопільського кінопалацу в приміщенні колишнього 
кінотеатру ім.І.Франка. 
 

Сергієнко Г. Кіно по-сучасному відтепер «крутитимуть» у відкритому на старий 
Новий рік кінопалаці «Тернопіль» // Свобода.-2006.-28 січ.-С.7. 
 

Федорейко Є. В обласному центрі відкрився «Кінопалац» // Місто.-2006.-18 січ.-
С.3. 
 

Яркун П. Дочекалися кінопалацу // Тернопільська газета.-2006.-11 січ.-С.14. 
14 січня у Тернополі відбулось урочисте відкриття «Кінопалацу». 

Виставки 
Балко О. «Скульптура» з ниток // RIA плюс.-2006.-11 січ.-С.20. 

Виставка гобеленів С.Бутковської у Тернопільському краєзнавчому музеї. 
 

Ваврик О. «Вишивка в українському побуті» // Свобода.-2006.-11 лют.-С.10. 
Таку назву має виставка, що відкрилась у художньому музеї. 

 

Василь Бурма: «Я лицар чорно-білої фотографії» // Нова Тернопільська газета.-
4 
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