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Загальні питання культури 
 

Крайнєва Г.Чи подолає вищі щаблі культура? // Свобода. - 2006. – 10 черв.-
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  С.3. 
Про виїзне засідання колегії управління культури у Підволочиському районі. 
 

Новак Н. На культуру можна … поскаржитися // RIA плюс.-2006.- 26 квіт.-С.2. 
Раду з питань культури і духовності нещодавно створено в області. 

 

Бібліотечна справа 
 

Мороз В. Іноземних книг в бібліотеках більшає // 20 хвилин.-2006.- 18 квіт.-С.2. 
 
Чому щороку треба платити за формуляр? // RIA плюс.-2006.- 28 черв.-С.7. 

Директори Тернопільської ОУНБ та обласної дитячої бібліотеки пояснюють, чому в бібліотеках 1 раз на рік 
стягується плата за читацький квиток. 

 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

Вайшле М. Золота ера технологій // Вільне життя.-2006.- 1 квіт.-С.1. 
Про книжкову виставку «Золота ера технологій» у Тернопільській ОУНБ. 

 
Гончарук О. У дарунок - книги // Вільне життя.-2006.- 10 трав.-С.9. 

Дирекція та колектив Тернопільської ОУНБ щиро дякують тернополянину В.Гавриш за подаровані бібліотеці 
150 примірників книг. 

 
Доля обласної бібліотеки пов’язана з Тернопільським аеропортом // Номер один.-

2006.- 10 трав.-С.4. 
Обласна бібліотека у Тернополі має бути добудована до кінця цього року. Завершити будівництво планується 
за рахунок коштів, які подадуть до обласного бюджету після оформлення договору купівлі-продажу 
аеропорту. 

 
Іванова В. Продамо аеропорт-буде бібліотека // RIA плюс.-2006.-10 трав.-С.2. 

Коли добудують обласну бібліотеку, залежить від того, як швидко оформлять угоду купівлі-продажу 
Тернопільського аеропорту, сказав 4 травня голова ОДА І.Стойко. 

 

Ленчишин А. «Віддаровую вам любов’ю» // Свобода. - 2006. – 20 трав.-С.8. 
Огляд видань, представлених у ТОУНБ, у яких міститься  інформація про відомого художника, уродженця 
Тернополя І.Марчука. 

 
Приступа І. Жодна подарована книга не пропала: Бібліотекам дарують книги для 

власної реклами, коли переїжджають або просто так // RIA плюс.-2006.- 28 черв.-С.7. 
Про поповнення бібліотечного фонду подарунками громадян розповідає директор Тернопільської ОУНБ  В. 
Вітенко. 
 

Приступа І. Пристрасті навколо книжки: Як поповнити бібліотечні фонди та 
втримати читачів, розмірковують директори бібліотек // RIA плюс.-2006.- 28 черв.-С.7. 
Про поповнення бібліотечного фонду подарунками громадян розповідає директор Тернопільської ОУНБ  В. 
Вітенко. 

 
 
 
Романюк В. Конюшина для кота // Вільне життя.-2006.- 29 квіт.-С.6. 

Огляд праць відомого вченого-селекціонера Л.П. Симиренка, представлених у  фонді Тернопільської ОУНБ. 
 
Романюк В. Славетне яблуко Симиренка // Вільне життя.-2006.- 20 трав.-С.6. 

 
Заморська Л. Як балювала Співучка: 20-річчя найдавнішого в Україні Співочого 

поля відзначили у вихідні. На сцені виступили майже 5,5 тисяч артистів // 20 хвилин. - 2006. 
– 20 черв.-С.5. 

 
Клос С. Співоче поле відсвяткувало ювілей // Високий замок.-2006.- 20 черв.-С.6. 

Перше в Україні Співоче поле в Тернополі відзначило своє 20-річчя. 
 
Матола В. 20 років першому Співочому полю України // Тернопіль вечірній.-2006.- 

21-27 черв.-С.3. 
 
Приступа І. «Дощова» річниця Співочого поля // RIA плюс.-2006.- 21 черв.-С.4. 

Тернопільському Співочому полю виповнилось 20 років. 
 
Поле, сповнене пісень, відзначало ювілей!: 20 років – першому в Україні 

Тернопільському співочому полю! // Нова Тернопільська газета.-2006.- 21-27 черв.-С.14. 
Сергієнко Г. Поле, повне пісень, відзначатиме ювілей // Свобода.-2006.- 14 черв. - С.6. 

Співоче поле у Тернополі відзначатиме своє 20-річчя. 
 
Синенька Б. «...Коли згода і пісня» // Свобода.-2006.- 17 черв.-С.6. 

Тернопільському Співочому полю – 20 років. 
 

Собуцька В. Першому в Україні Співочому полю - 20 // Свобода.-2006.- 10 трав. - С.2. 
Голова ОДА видав розпорядження про підготовку та проведення всеукраїнського свята народної творчості з 
нагоди 20-річчя відкриття у Тернополі Співочого поля. 
 

Співай-гуляй-поле // Свобода.-2006.- 24 черв.-С.6. 
Про святкування 20-річчя Тернопільського Співочого поля. 

 
Шостак Н. «Співочка» і тернополяни – 20 років разом // Вільне життя.-2006.- 24 

черв.-С.6. 
Про святкування 20-річчя Тернопільського Співочого поля. 
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  Огляд журналу «Присадибне господарство», підготовлений зав. відділом обслуговування працівників 
сільського господарства Тернопільської ОУНБ В.В. Романюк. 

 
Романюк В. Якщо вас цікавить // Вільне життя.-2006.-6 трав.-С.4. 

Огляд журналу «Ветеринарна медицина України» із фонду Тернопільської ОУНБ. 
 
Сушкевич В. Великий світ мініатюр // Вільне життя.-2006.- 19 квіт.-С.10. 

Про виставку мініатюрних видань на сайті Тернопільської ОУНБ. 
 
Шатарська Л. Гірка спадщина // Свобода.-2006.-22 квіт.-С.1. 

Книжкова виставка «Спадщина Чорнобиля» у Тернопільській ОУНБ. 
 
Шатарська Л. Сервіс по-європейськи // Свобода.-2006.-8 квіт.-С.1. 

Перегляд літератури та книжкова виставка «Комунальний сервіс по-європейськи» в Тернопільській ОУНБ. 
 

Інші бібліотеки області 
 

Вітенко В. Бібліотеки на європейський рівень // Вільне життя.-2006.- 22 квіт.-С.8. 
Про відкриття інтернет-центру в Бучацькій ЦБ та реалізацію програми LEAP (Інтернет для публічних 
бібліотек) розповідає директор Тернопільської ОУНБ В.Вітенко. 
 

Мазепа А. Поповнюються бібліотеки Бучаччини // Свобода. - 2006. – 24 трав.-С.2. 
Значно збагатились фонди Бучацької ЦБС за рахунок виконання Державної програми поповнення 
бібліотечних фондів. 

 

Родик О. «Лісом, небом, водою» // Вільне життя. - 2006. – 15 квіт.-С.9. 
Презентація книги С. Оксененка в обласній дитячій бібліотеці. 

 

Тракало О. Відкрито інтернет-центр // Свобода. - 2006. – 29 квіт.-С.2. 
Про відкриття інтернет-центру у Бучацькій центральній бібліотеці. 

 

Музейна справа 
 

Відзнака - достойному ! // Свобода. -2006. -27 трав. - С. 3 
 Нагородження старшого наукового співробітника Тернопільського обласного історико-меморіального музею 
політв'язнів І.А.Олещука орденом "За заслуги" 3-го ступеня. 

 
Гайдукевич Я. Музеї живуть чи виживають? // Вільне життя. -2006. -20 трав. - С. 6.  

Про проблеми Тернопільського обласного краєзнавчого музею  
 
Дичко Б. Одержимий духовністю // Свобода. - 2006. – 20 трав.-С.6. 

Про директора меморіального музею В. Гнатюка у с. Велесневі Монастириського району О. 
Черемшинського. 
 

Дичко Б. «Феноменально щасливий збирач» // Свобода. - 2006. – 20 трав.-С.6. 
Про меморіальний музей В. Гнатюка у с. Велесневі Монастириського району та його директора О. 
Черемшинського. У статті також подано перелік праць В. Гнатюка, з якими можна ознайомитись у відділі 
краєзнавчої літератури та бібліографії ТОУНБ. 

 
Дичко О. Острівець історії лемків // Свобода. -2006. -31 трав. - С. 5. 

Про Монастириський обласний музей лемківської культури і побуту.  
 
Дуда І. Непідвладні часові скарби // Свобода. -2006. -13 трав. - С. 8. 

Синенька Б. Де гаївка лунала // Свобода. -2006. -27 трав. - С. 8.  
20-річчя народного аматорського обрядово-фольклорного колективу "Намисто" Теребовлянського вищого 
училища культури. 
 
Ставинська Т. Спільна робота - як пісня // Свобода. -2006. -24 черв. - С. 6.  
Про майстра рогозоплетіння В. Казновецького. 
 

Форина І. Світ краси й духовності // Свобода. -2006. -22 квіт. - С. 5.  
Про кременецького писанкаря Р.Данилюка. 
 

Федорейко Є. Світлана Сорочинська організувала свято друзів // Місто.-2006.- 7 черв. 
- С.6. 
С.Сорочинська презентувала у ПК «Березіль» нову концертну програму «Співай, моє серце!». 
 

 
Черняк І. Не святі горшки ліплять // Вільне життя.-2006.- 10 трав. - С.5. 

Про народних умільців із с.Ганчарівки Монастириського району. 
 
Чорній Н. Хай лине музика // Свобода. - 2006. – 20 трав -С.6. 

Святковий концерт з нагоди 20-річчя Тернопільської музичної школи №2 в обласному драматичному театрі. 
 

Шевчук Л. Два гран-прі за два дні! // Свобода. - 2006. – 10 черв.-С.6. 
Зразковий танцювальний ансамбль Копичинецького центру культури і дозвілля «Первоцвіт» отримав 
найвищі нагороди на Всеукраїнському фестивалі «Пісенні Медобори» та фестивалі «Тернопільська 
танцювальна весна». 
 

До 70-річчя художника  І.Марчука. 
 

«Живу, як малюю, малюю, як живу»: відомому художнику і нашому земляку Івану 
Марчуку-70! // Нова Тернопільська газета. - 2006. – 17-23 трав.-С.10. 

 
Лінчевська С. В Івана Марчука - ювілей // Місто. - 2006. – 17 трав.-С.3. 

Виставка з нагоди 70-річчя від дня народження І.Марчука відкрилась в обласному архіві. 
 

Рубан О. Шість картин привіз Марчук // RIA плюс. - 2006. – 7 черв.-С.3. 
Три дні «гостював» на Тернопільщині художник І.Марчук. 

 
Садовська Г. У центрі світу - Москалівка // Вільне життя. - 2006. – 10 трав.-С.6. 

Наш земляк Іван Марчук – український художник зі світовим ім’ям – готується відсвяткувати своє 70-річчя. 
 
Собуцька В. Вічний мандрівник, прикутий до мольберта // Свобода. - 2006. – 13 трав.-

С.8. 
До 70-річчя з дня народження І.Марчука. 
 

Собуцька В. Під знаком Марчука // Свобода. - 2006. – 20 трав.-С.8. 
Про відзначення ювілею І. Марчука в Тернополі. 
 

 
Собуцька В. Іван Марчук: «Я ще не наситився Україною» // Свобода.-2006.- 10 черв. - 

С.6. 
Зустріч художника І.Марчука з керівництвом області. 
 

20 років Співочому полю в Тернополі 
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  Художньому музеєві – 15 років. 
 
Зозуляк Є. І квіти, і пісня, і слово // Вільне життя. -2006. -27 трав. - С. 1 

70-ліття директора Велеснівського етнографічно-меморіального музею В.Гнатюка О.Черемшинського. 
 

Ліберний  О. Для своєї долі вибрав сурми волі // Свобода. -2006. -20 трав. - С. 5. 
Про Тернопільський обласний історико-меморіальний музей політичних в'язнів та старшого наукового 
співробітника музею І.О.Олещука. 

 
Матола В. Художньому музею - 15 // Вільне життя.-2006.- 27 трав.-С.3. 

П’ятнадцяту річницю відсвяткував обласний художній музей. 
 

Музеї Тернопілля живуть і діють // Свобода. - 2006. – 20 трав.-С.6. 
18 травня – Міжнародний день музеїв. 

 
Музеї: живуть чи виживають // Вільне життя. - 2006. – 20 трав.-С.6. 

Про те, чим живуть сьогодні музеї Тернопільщини. 
 

Садовська Г. Космос Марчука і заземленість його сучасників // Вільне життя.-2006.- 
20 трав. - С.8. 
Наукова конференція «Василь Подуфалий. Життя і творчість» в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Смільська О. Остап Черемшинський: «На кожний День незалежності я вишиваю 

собі нову сорочку» // Місто. - 2006. – 7 черв.-С.7. 
Про  директора меморіального музею В.Гнатюка у с. Велесневі Монастириського району, майстра вишивки 
О.Черемшинського. 

 
Совак Б. У вінок наш // Вільне життя.-2006.- 13 трав. - С.3. 

Наукова конференція «Василь Подуфалий. Життя і творчість» в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Художньому музею – 15! А він ще і досі не має свого будинку // Нова Тернопільська 
газета.-2006.- 24-30 трав. - С.10. 
Своє 15-річчя відзначив Тернопільський художній музей. 

 

Театри 
 

Вільчинський О. Овації у накуреній залі: Гастролі львівського театру ім. М. 
Заньковецької проходять, як завжди, з аншлагом // 20 хвилин.-2006.- 24 трав. - С.7. 
Гастролі заньківчан у Тернополі. 
 

Вільчинський О. Чотири жінки по-львівськи // RIA плюс. - 2006. – 31 трав.-С.20. 
Гастролі Львівського національного академічного українського театру ім. М. Заньковецької у Тернополі. 
 

Вільчьнський О. «У психіатрів до моєї вистави  - жодного зауваження»: В’ячеслав 
Жила, який зараз працює у театрі Ельблонга, каже, що поляки набагато більше за нас 
читають і ходять до театру // 20 хвилин.-2006.- 20 трав. - С.7. 
Інтерв’ю з тернопільським режисером В. Жилою. 

 
 
 
Граб О. Михайло Горбачов зіграв на тернопільській сцені // RIA плюс.-2006.-5 квіт.-

С.20. 
Актор Кримського академічного драматичного театру ім. Горького представив на суд тернополян 
моновиставу за творами М.Гоголя «Записки божевільного». 

До 40-річчя Ланівецької музичної школи. 
 

 
 
Ковальський Б. Славиться Наддністров’я мистецькими талантами // Свобода.-2006.- 

28 черв.-С.3. 
Про художні аматорські колективи Заліщицького району. 
 

 
Костишин Л. Цвіте й танцює «Яблунька»  // Вільне життя. - 2006.- 12 квіт. - С.9. 

Про дитячий зразковий ансамбль «Яблунька» із м. Чорткова. 
 

Костишин Л. Справа не прибуткова, але захоплююча // Вільне життя.-2006.- 17 трав. 
- С.10. 
Про директора Підгаєцької художньої школи народних ремесел, художника Б.Карого. 

 
Мадзій І. Святково «Гомін» гомонів // Вільне життя.-2006.-1 квіт.-С.3. 

40-річчя з часу створення відсвяткувала аматорська чоловіча хорова капела «Гомін» Борщівського 
агротехнічного коледжу. 
 

Мазепа А. Тут сонячно від мрій // Свобода. - 2006. – 27 трав.-С.8. 
Чотирнадцятого травня у ПК «Березіль» відсвяткував своє 25-річчя ансамбль танцю «Сонечко». 
 

Матола В. Кішка, подруги та іриси Наталії Собкович // RIA плюс.-2006.- 28 черв.-
С.23. 
Про тернопільську художницю Н. Собкович. 
 

Матола В. Співуче серце // Вільне життя.-2006.- 10 черв. - С.6. 
Нову концертну програму представила у ПК «Березіль» С.Сорочинська. 
 

Миколаєнко Г. У «Намиста» ювілей // Свобода.-2006.- 28 черв.-С.2. 
20-річчя відзначив фольклорно-етнографічний колектив «Намисто» Теребовлянського вищого училища 
культури. 
 

Попова О. Карпатський соловейко: Гран-прі у старшій віковій категорії на VII 
Всеукраїнському дитячому фестивалі популярної музики «Карпатські соловейки» 
завоював Назар Слюсарчук із Заліщиків // Експрес.-2006.- 8-15 черв.-С.4. 
 

Попова О. Світлана Сорочинська: «Це-моє життя, й іншого я не уявляю»: Відома 
тернопільська співачка готується до річниці своєї творчості // Експрес.-2006.- 8-15 черв.-
С.4. 
 

«Посмішка» стала першою, танцюючи без музики // Нова Тернопільська газета.-
2006.- 17-23 трав. - С.10. 
Учасники Тернопільського народного театру танцю «Посмішка» перемогли у ІХ Всеукраїнському фестивалю 
ансамблів сучасного танцю «Ритми часу» у Львові. 
 
 
 
 

Приступа І. «Коли я співала, було чути до сусіднього села….»: Найпотаємнішими 
спогадами про свої перемоги й поразки ділиться тернопільська співачка Леся Мацьків // 
RIA плюс.-2006.- 12 квіт.-С.23. 
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Зустрічайте заньківчан ! // Нова Тернопільська газета.-2006.- 17-23 трав. - С.10. 

Гастролі Львівського театру ім.М.Заньковецької в Тернополі. 
 

Оверчук М. Заньківчани привезуть настрій // Місто. - 2006. – 17 трав.-С.12. 
Гастролі Львівського театру ім.М.Заньковецької у Тернополі. 
 

Попова О. У «пошуках» брехні: Три вистави зі свого репертуару привезуть до 
Тернополя вінницькі актори // Експрес.-2006.- 8-15 черв. - С.4. 
 

Садовська Г. «Записки божевільного» від Михайла Горбачова// Вільне життя.-2006.- 
8 квіт.-С.8. 
Моновистава кримського актора М. Горбачова у Тернопільському академічному обласному драматичному 
театрі ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Садовська Г. Чотири вечори з заньківчанами // Вільне життя.-2006.- 27 трав. - С.8. 
Гастролі Львівського театру ім. М.Заньковецької у Тернополі. 
 

Собуцька В. «Записки божевільного»: Проникнення й осмислення// Свобода.-2006.-8 
квіт.-С.6. 
Про моновиставу «Записки божевільного» за М. Гоголем у виконанні актора Кримського академічного 
російського драматичного театру ім. М. Горького. 
 

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

Воронович З. «Заньківчани» - у Тернополі, «шевченківці» - у Львові // Високий 
замок.-2006.- 20 трав. - С.14. 
З 21 по 25 травня триватимуть гастролі Тернопільського академічного обласного драматичного 
театру ім. Т.Г. Шевченка у Львові. 

 
Гадомська Л. «Аби не бути керівником, я на три тижні втік з Тернополя»: [Інтерв’ю 

з художнім керівником Тернопільського академічного обласного драматичного театру 
М.Форгелем] // Тернопіль вечірній.-2006.-26 квіт.-2 трав.-С.16. 
 

Олійник Д. Драмтеатр закриває сезон // RIA плюс.-2006.- 28 черв.-С.3. 
Виставою про кохання «У неділю рано зілля копала» за твором О. Кобилянської 2 липня вирішили 
закрити сезон актори Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Підкорили Львів, взялися за Польщу.. // Нова Тернопільська газета.-2006.- 31 трав. - 
С.10. 
Про гастрольні виступи Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Попович Ж. Театральна епоха на ймення Ячмінський // Місто. - 2006. – 28 черв.-С.8. 
Про актора Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, народного 
артиста України В. Ячмінського. 
 

Садовська Г. На ячмінськім полі – золоті жнива // Вільне життя.-2006.- 10 черв. - С.8. 
Народний артист України, актор Тернопільського академічного обласного драматичного театру 
В.Ячмінський відзначив 70-річчя. 

Собуцька В. В актора жодних претензій нема до долі – його обраниці // Свобода.-
2006.- 10 черв. - С.6. 
До 70-річчя актора Тернопільського академічного обласного драматичного театру В.Ячмінського. 
 

 
 
Мазепа А. Не перевелися лицарі…  // Свобода.-2006.-6 трав.-С.1. 

20-21 травня на Замковій горі у Кременці пройде фестиваль середньовічної культури «Стара фортеця». 
 

Новак Н. По фестивалю – щомісяця // RIA плюс. - 2006. – 26 квіт.-С.2. 
3-4 червня у м.Монастириськах відбудеться фестиваль «Дзвони Лемківщини». 
 

Сирник І. Лемківські фестини // Експрес.-2006.- 8-15 черв.-С.4. 
Про VIII Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» у м.Монастириську. 
 

Шостак Н. Горіла ватра, палала // Вільне життя.-2006.- 7 черв.-С.5. 
Про VIII Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» у смт.Монастириськах. 
 

Щорічний фестиваль «Лемківська ватра» пройшов у Монастириську 3-4 червня // 
Тернопільська газета.-2006.- 7 черв. - С.3. 

 

Всеукраїнський фестиваль «Пісенні Медобори» в м. Гусятині. 
 

Шевчук Л. Мелодії пісенних Медоборів // Свобода. - 2006. – 24 трав.-С.4. 
Про Всеукраїнський фестиваль «Пісенні Медобори» в м. Гусятині. 
 

Інше 
 
Бачинський Я. Одвічна музика серця // Свобода.-2006.- 17 черв. - С.6. 

Великобірківській музичній школі виповнилось 30 років. 
 
Гулько Я. Де ж твоє місце, славетна Соломіє? // Тернопіль вечірній. - 2006. – 3-9 

трав.-С.3. 
Виповнилось 5 років благодійному фонду «Соломія», створеному в Тернополі на честь нашої славетної 
землячки С.Крушельницької. 
 

Заморська Л. Як «Колодіївські забави» крокують до своєї слави // RIA плюс.-2006.- 
28 черв.-С.22. 
Про фольклорний гурт «Колодіївські забави» з с. Колодіївки Підволочиського району. 
 

Зварич Н. Залюблені у магію хорового співу // Вільне життя.-2006.- 6 трав.-С.3. 
25-річчя відсвяткував жіночий камерний хор Бережанської школи мистецтв. 
 

Зозуляк Є. Свято тернопільської книги // Вільне життя.-2006.- 6 трав.-С.6. 
Літературно-мистецьке свято «Тернопільська книга» у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Квітковська Н. Сідаєш писати писанку - помолись // Вільне життя.-2006.- 22 квіт.-
С.2. 
Про тернопільських майстрів-писанкарів. 
 

 
 
Крайнєва Г. «Замки Тернопілля» на шляху до відродження // Свобода.-2006.- 12 квіт.-

С.6. 
Про національний заповідник «Замки Тернопілля» у м. Збаражі. 
 

Крайнєва Г. У царстві музики й співу // Свобода.-2006.- 10 черв.-С.4. 
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  Шот М. «Здійнявсь своїм мистецтвом аж до тих зір…» // Урядовий кур’єр.-2006.- 31 
берез.-С.8. 
Головний художник Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка 
К.Сікорський відзначив своє 70-річчя. 

 
«Тернопільська вечірка - 2006». 

 
Лінчевська С. Вечірка високого українського мистецтва пройде у травні // Місто. - 

2006. – 12 квіт.-С.3. 
У другій декаді травня в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка 
відбудеться мистецьке дійство «Тернопільська вечірка - 2006». 
 

Кармелюк М. Відпочивали по-тернопільськи // 20 хвилин. - 2006. – 17 трав.-С.8. 
«Тернопільська вечірка-2006» пройшла 14 травня у Тернопільському академічному обласному 
драматичному театрі. 
 

Коверко О. «Тернопільська вечірка - 2006» // Нова Тернопільська газета.-2006.- 17-23 
трав. - С.14. 
 

Олійник Д. Тернопіль гуляв по-українськи // RIA плюс.-2006.- 17 трав. - С.20. 
У Тернопільському обласному драматичному театрі пройшла перша «Тернопільська вечірка». 
 

Попович Ж. У театрі «тусувалась» «Вечірка» // Місто. - 2006. – 17 трав.-С.6. 
«Тернопільська вечірка» в Тернопільському обласному драматичному театрі. 
 

Собуцька В. Таїна мистецьких див // Свобода. - 2006. – 20 трав.-С.8. 
Про «Тернопільську вечірку - 2006». 
 

Шот М. «Тернопільська вечірка»: концерт високої музики з народними танцями та 
пиріжками // Урядовий кур’єр. - 2006. – 19 трав.-С.8. 
«Тернопільська вечірка - 2006» у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі. 
 

Яркун А. Вечірка з оперою і ... салом // Тернопіль вечірній. - 2006. – 17 трав.-С.4. 
Про «Тернопільську вечірку - 2006». 
 
 

Обласний театр актора і ляльки 
 

Ляльки пішли в академіки: Тернопільський  театр актора і ляльки став 
академічним // Нова Тернопільська газета.-2006.- 21-27 черв. - С.10. 

 
Новак Н. Актори Тернопільського театру актора і ляльки гратимуть на відкритій 

сцені, яку облаштують на майдані // RIA плюс. - 2006. – 17 трав.-С.4. 
 
Приступа І. Карлсон прилетів // RIA плюс.-2006.-10 трав.-С.4. 

Другу прем’єру вистави за мотивами казки А.Ліндгрем представили глядачам актори обласного театру актора 
і ляльки. 

 
 
 
Собуцька В. «Оваціям» - бурхливі оплески // Свобода. - 2006. – 22 квіт.-С.6. 

У Тернопільському обласному театрі актора і ляльки пройшов обласний фестиваль дитячих 
театральних колективів. 
 

28 травня у приміщенні Тернопільської облдержадміністрації відбулось нагородження організаторів, 
спонсорів та меценатів фестивалю «Кришталевий жайвір». 
 

«Кришталевий жайвір»: лауреатів багато, Гран-прі одне...// Нова Тернопільська 
газета.-2006.- 24-30 трав. - С.10. 
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької пісенної творчості «Кришталевий жайвір - 2006» 
у м. Тернополі. 

 
Науменко О. 80 учасників змагатимуться за Гран-прі «Кришталевого жайвора» // 

Місто.-2006.- 17 трав. - С.3. 
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької пісенної творчості «Кришталевий жайвір - 
2006». 

 
Сергієнко Г. Переможцям-нагороди, спонсорам-подяка // Свобода.-2006.- 3 черв.-С.6. 

Підсумки Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького пісенного мистецтва  «Кришталевий 
жайвір». 
 

Собуцька В. Весна. Пісня. Фестиваль // Свобода. -2006. -15 квіт. - С. 8 
 Про історію започаткування, організаторів та учасників Всеукраїнського фестивалю дитячого пісенного 
мистецтва "Кришталевий жайвір". 
 

Талант за гроші не купиш. Але підтримаєш…: Меценатам «Кришталевого жайвора» 
- про фестиваль // Нова Тернопільська газета. - 2006. – 10-16 трав.-С.5. 
 

Федорейко Є. «Кришталевий жайвір» - сімейний задум, що перетворився на велике 
пісенне свято // Місто.-2006.-12 квіт.-С.4. 
До Тернополя знову завітає Всеукраїнський фестиваль «Кришталевий жайвір». 
 

Цебрій Є. «Кришталевий жайвір» стартує у травні // 20 хвилин. - 2006. – 17 квіт.-С.8. 
З 17 травня почне свою роботу Всеукраїнський фестиваль «Кришталевий жайвір». 
 

VIII Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини». 
 

Водолій Н. Знову запалала лемківська ватра // Місто.-2006.- 7 черв. - С.3. 
Про VIII Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини». 
 

Дзвони покликали на лемківську ватру // Нова Тернопільська газета.-2006.- 7-13 
черв.-С.1. 
3-4 червня у смт.Монастириськах проходив VIII Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини».  
 

Дичко Б. Горіла ватра, палала... // Свобода. - 2006. – 7 черв.-С.13. 
Про VIII Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» у смт.Монастириськах Тернопільської області. 
 

Інжуватова Х. Лемківські фестини: На цьогорічні фестини до Монастириська 
зібрались півтори тисячі учасників та близько 15 тисяч гостей // Експрес. - 2006. – 6-7 черв.-
С.13. 
 

 
Костюк Р. «Цне мі ся за тобом, Лемківський краю» // Тернопіль вечірній.-2006.- 14-20 

черв.-С.12. 
Про VIII Всеукраїнський фестиваль лемківської культури, що традиційно проводиться в першу неділю 
червня в смт.Монастириськах, розповідає директор обласного художнього музею, заслужений працівник 
культури, член організації фестивалю І.Дуда. 
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  У сім’ ї академічних закладів-поповнення // Свобода.-2006.- 10 черв. - С.6. 
Тернопільський обласний театр актора і ляльки став академічним. 
 

Цебрій Є. Діти грали разом з акторами на площі: Польські діти шукали та визволяли 
гусеня з тернопільськими акторами // 20 хвилин.-2006.- 23 трав. - С.4. 
Тернопільський театр актора і ляльки повернувся з фестивалю з Польщі. 
 

Аматорські театри на Тернопільщині 
 

Потикевич-Заболотна М. "Сотниківна" схвилювала до глибини душі // Вільне 
життя. -2006. -19 квіт. - С. 8. 
Про виставу Копичинецького народного драматичного театру 

 

Філармонія, концерти 
 

Американський «десант» у філармонії // Нова Тернопільська газета.-2006.- 31 трав. - 
С.10. 
Диригент з Америки та англійська віолончелістка зіграли з Тернопільським симфонічним оркестром. 
 

Заморська Л. На Страсний тиждень буде концерт  // 20 хвилин.-2006.-18 квіт.-С.6. 
У філармонії відбудеться концерт, у якому прозвучить музичний твір «Сім останніх слів Спасителя нашого 
на хресті». 
 

Заморська Л. Філармонія йде на канікули: Усі колективи та виконавці філармонії 
візьмуть участь в останньому концерті сезону 28 червня // 20 хвилин. - 2006. – 28 черв.-С.5. 
 

Заморська Л. У вестибюлі-виставка, на сцені - хор // RIA плюс.-2006.- 10 трав. - С.4. 
Концерт-звіт дитячої творчості «Таланти твої, Україно» пройшов 4 травня у ПК «Березіль». 
 

Лінчевська С. «Музичні вечори» Остапа Шутка знову у нашому місті// Місто.-2006.- 
12 квіт.-С.6. 
У рамках всеукраїнського проекту «Музичні вечори Остапа Шутка» в обласній філармонії відбувся концерт 
відомого музичного колективу «U-trio». 
 

Музика Великоднього таїнства: У філармонії прозвучать «Сім слів Спасителя на 
хресті» // Нова Тернопільська газета. - 2006. – 19-25 квіт. - С.10. 
20 квітня в обласній філармонії відбулась духовна програма. 
 

Садовська Г. Повернуте ім'я // Вільне життя. -2006. -7 черв. - С. 6. 
Про концертний виступ в обласній філармонії американського диригента В.Д.Фогеля, батько якого, лікар 
Г.Ц.Фогель, народився в Тернополі у 1909 р. 
 

Сергій Черняк: «Культуру потрібно не контролювати, а підтримувати»: Розмову з 
керівником камерного оркестру обласної філармонії вела Н.Квітковська // Вільне життя. -
2006. -19 квіт. - С. 8 

 
 
 

Виставки 
 

Ваврик О. Світ образів Анни Мацеги // Свобода.-2006.-1 квіт.-С.8. 
Виставка робіт кременецької художниці А.Мацеги у Тернопільському художньому музеї. 

 
Собуцька В. Пісень барвистих передзвони // Свобода.-2006.-1 квіт.-С.8. 

З IV Міжнародного фестивалю хорової музики «Передзвін» повернувся камерний хор обласної філармонії. 
Про те, як проходив фестиваль, розповідає диригент камерного хору С.Дунець. 
 

Романишина Л. Юні таланти в «Березолі» // 20 хвилин. - 2006. – 9 трав. - С.6. 
У ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса пройшов фестиваль «Таланти твої, Україно». 
 

Синенька Б. Веселкові барви ритмів // Свобода.-2006.- 3 черв. - С.5. 
Про традиційний обласний фестиваль-конкурс «Тернопільська танцювальна весна». 
 

Снітовський О. Лицарство як стиль життя: У Кременці відбувся фестиваль 
середньовічної культури "Стара фортеця" // Вільне життя. -2006. -3 черв. - С. 8 
 

Собуцька В. «Доспівати недоспівані Раїсою пісні» // Свобода.-2006.-1 квіт.-С.8. 
Тернополянка Леся Мацьків стала лауреатом першої премії V Всеукраїнського фестивалю «Українська 
родина - 2006». 
 

Фарина І. Середньовічні лицарі – у кременецькій сучасності // Свобода. - 2006. – 31 
трав.-С.8. 
Міжнародний фестиваль середньовічної культури «Стара фортеця» у Кременці. 
 

Черняк І. Музика понад усе // Вільне життя. - 2006. – 14 черв.-С.4. 
У Тернопільському музичному училищі ім.С.Крушельницької відбувся VI обласний конкурс піаністів 
ім.В.Барвінського. 
 

Шевчук Л. У «Яблуньки» - ще один Гран-прі // Свобода.-2006.-1 квіт.-С.8. 
Зразковий танцювальний ансамбль «Яблунька» з Чорткова став володарем Гран-прі фестивалю мистецтв 
«Українська родина - 2006». 
 

Всеукраїнський фестиваль дитячого та юнацького пісенного мистецтва 
«Кришталевий жайвір». 

 
Богуславець М. «Мов жайвір, пісня плила в небесах...» // Вільне життя.-2006.- 31 

трав.-С.4. 
Завершився VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного мистецтва 
«Кришталевий жайвір». 

 
Городецька В. «Кришталевий жайвір» // Експрес. - 2006. – 20-27 квіт.-С.4. 

З 17 по 21 квітня у Тернополі відбудеться VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької пісні 
«Кришталевий жайвір». 
 

Знову прилітає «Кришталевий жайвір»  // Нова Тернопільська газета.-2006.-12-18 
квіт.-С.10. 
З 17 по 22 травня у Тернополі проходитиме Всеукраїнський фестиваль дитячого та юнацького пісенного 
мистецтва «Кришталевий жайвір». 
 

 
 
Зустрічайте кришталевий фестиваль // Нова Тернопільська газета. - 2006. – 19-25 

квіт.-С.10. 
17 травня в Тернополі розпочнеться VII Всеукраїнський фестиваль дитячої пісні «Кришталевий жайвір». 

 
«Кришталева» вдячність // Нова Тернопільська газета.-2006.- 31 трав. - С.10. 
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Войтович О. У розмаї писанкової краси // Свобода. - 2006. – 22 квіт.-С.6. 

У виставковій залі Тернопільського обласного художнього музею відкрилась Великодня виставка писанок. 
 

Доскалова О. Пам’яті Якима Сельківського // Вільне життя.-2006.- 3 трав. - С.1. 
У Тернопільському краєзнавчому музеї діє фотодокументальна виставка до 110-річчя від дня народження 
В.Сеньківського. 

 
Доскалова О. «Творчість юних - 2006» // Вільне життя.-2006.- 13 трав. - С.2. 

Виставка робіт учнів художніх шкіл в обласному художньому музеї.  
 

Лінчевська С. Бережанських вишивальниць об’єднує музей // Місто.-2006.-5 квіт.-
С.8. 
Виставка вишивок М.Гарашок та Б.Боберської у Бережанському краєзнавчому музеї. 
 

Мартинів Ю. Розповідає виставка // Свобода. -2006. -28 черв. - С. 3 
Виставка, присвячена 10-й річниці Конституції України, в обласному державному архіві. 
 

Заморська Л. Відкрили виставку модерну // 20 хвилин. - 2006. – 22 черв.-С.3. 
У художній галереї м. Тернополя відкрили Всеукраїнську виставку модерного мистецтва. 
 

Заморська Л. 100 картин, намальованих... хрестиком // 20 хвилин.-2006.- 21 черв.-С.5. 
Виставка сюжетної вишивки в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Заморська Л. 180 «зловлених» миттєвостей життя // 20 хвилин. - 2006. – 30 черв.-С.9. 
Виставка художньої фотографії у кінотеатрі «Перемога». 
 

Коверко Г. Замість пензля – голка, замість фарби – нитка // Свобода.-2006.- 24 черв.-
С.6. 
Виставка сюжетної вишивки в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Новак Н. Чекає Великодня виставка // RIA плюс.-2006.- 12 квіт. - С.3. 
Ікони, писанки, листівки на пасхальну тематику до 1 травня можна оглянути в обласному художньому музеї. 
 

Олійник Д. У художньому музеї виставлять дитячі роботи // RIA плюс. - 2006. – 10 
трав.-С.4. 
Виставку робіт «Творчість юних - 2006» відкрили в обласному художньому музеї. 
 

Писанки: традиційні й нетрадиційні // Експрес. - 2006. – 20-27 квіт.-С.4. 
XV Великодня виставка писанок та листівок у Тернопільському обласному художньому музеї. 

 
Ромашкіна Л. Романтизм у краєзнавчому музеї // 20 хвилин.-2006.- 2 трав. - С.12. 

Персональна виставка Н. Собкович «Жінки, коти і квіти» в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Садовська Г. Розвитий дзвін й Ісус у вишиванці // Вільне життя.-2006.- 1 квіт.-С.8. 
У Тернопільському краєзнавчому музеї до Благовіщеня функціонуватиме виставка сакрального мистецтва зі 
збірки Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ. 
 
 

Садовська Г. Теплий світ Наталки Собкович // Вільне життя.-2006.- 17 черв. - С.8. 
Виставка живопису Н.Собкович «Жінки, коти і квіти» в обласному краєзнавчому музеї.  
 

 
Садовська Г. Перша «Тернопільська вечірка»: хоч і не глевка, але з гірчинкою // 

Вільне життя. - 2006. – 20 трав.-С.3. 
Виставка робіт тернопільського художника І.Марчука в обласному художньому музеї. 
 

Сергієнко Г. Застигла музика, що родиться в душі // Свобода.-2006.- 24 черв.-С.6. 
Виставка робіт Богдана і Ярослави Дудяків з Чорткова в обласному художньому музеї. 
 

Шевчук Л. Ой, ти, писанко красна! // Свобода.-2006.- 22 квіт.-С.5. 
Виставка-конкурс великодньої писанки у чортківській «Лемківській світлиці». 
 

Собуцька В. Зійшли засіяні в душі зернятка // Свобода. - 2006. – 22 квіт.-С.6. 
Виставка робіт учнів обласної експериментальної школи мистецтв у краєзнавчому музеї. 
 

Червона Н., Дутка А. У музеї презентували писанки // Номер один. - 2006. – 19 квіт.-
С.18. 
Передвеликодню виставку писанок, кераміки та вишиванок презентували 13 квітня у краєзнавчому музеї. 
 

Шостак Н. Людина, природа, місто // Вільне життя. - 2006. – 10 трав.-С.5. 
Виставка робіт М.Мамчура у «Карітасі». 

 
Шпак Н. Людина, природа, місто... // Вільне життя. - 2006. – 10 трав.-С.4. 

Виставка робіт тернопільського художника І.Марчука в обласному художньому музеї. 
 

Фестивалі, конкурси. 
 

Будар Т. Бережанська танцювальна весна // Свобода.-2006.- 17 черв. - С.8. 
У Бережанах пройшов  XI фестиваль «Бережанська танцювальна весна-2006». 

 
Виспінський І. «Срібні струни» бандури – з посвятою // Свобода.-2006.- 29 квіт.-С.6. 

Про Всеукраїнський фестиваль кобзарського мистецтва ім. З.Штокала. 
 
Городецька В. Свято бандуристів: У Тернополі відбудеться Перший всеукраїнський 

фестиваль кобзарського мистецтва «Срібні струни» ім. Зіновія Штокала  // Експрес. - 2006.- 
20-27 квіт. - С.14. 

 
Дзвени, бандуро ! // Урядовий кур’єр.-2006.- 6 трав. - С.16. 

Міжнародний фестиваль кобзарського мистецтва «Дзвени, бандуро!» пройде в середині травня в Ялті. 
 
Кметь О. Барвінський у виконанні молодих // Свобода. - 2006. – 27 трав.-С.8. 

У Тернополі відбувся IV обласний конкурс піаністів ім. В Барвінського. 
 
11 березня 2006 року // Культура і життя.-2006.-5 квіт.-С.4. 

11 березня 2006 року в м. Тернополі пройшов Всеукраїнський конкурс виконавської майстерності викладачів 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. 
 

Попович Ж. Лемківську писанку сподобав Ющенко // Місто. - 2006. - 12 квіт. - С.4. 
Регіональний фестиваль писанкарського мистецтва пройшов у м. Бучачі. 
 

 
 
Синенька Б. А вже весна красна // Свобода. -2006. -13 трав. 

Про хід VІІІ обласного конкурсу виконавців фольклору, традиційних народних  звичаїв та обрядів на 
здобуття премії ім.В.Гнатюка. 
 

8 9 


