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  Інтерв’ю з колишнім начальником обласного управління культури В.Бачинським. 
 
Чорна Н. І до пісні, і до праці // Вільне життя. - 2006. - 5 серп. - С.2. 

Про виїзну колегію управління культури облдержадміністрації. 
 

Бібліотечна справа 
 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 
Вітенко В. Бібліотеки вас чекають // Вільне життя. - 2006. - 23 верес. - С.8. 

З 19 по 30 вересня в обласній універсальній науковій бібліотеці проводиться декада 
відкритих дверей. 

 
Вітенко В. Нас єднає книга // Вільне життя. - 2006. - 30 верес. - С.4. 

Про здобутки колективу Тернопільської ОУНБ розповідає її директор В.Вітенко. 
 
Гаврилюк  Т. Новини з "Вікна в Америку"  // Вільне життя. - 2006. - 1 лип. - С.7. 

Про діяльність ресурсного центру «Вікно в Америку» у Тернопільській ОУНБ. 
 
Гончарук О. Книги в дарунок // Вільне життя. - 2006. - 1 лип. - С.8. 

Понад 500 подарованих книг поповнили фонди Тернопільської ОУНБ. 
 

Ковтуненко С. Не тільки для городників // Вільне життя. – 2006. – 1 лип. – С.7.  
Огляд журналу «Огородник» бібліотекарем відділу обслуговування працівників сільського 
господарства Тернопільської ОУНБ  С.Ковтуненко. 

 
Ленчишин А. «Невтомний трудівник на ниві українознавства» // Вільне життя. - 

2006. - 15 лип. - С.5. 
Краєзнавчий календар до 70-річчя від дня народження Б.Лановика оформили в 
Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 
 

Ленчишин А. Вернісаж діаспорної книги // Свобода. - 2006. - 15 лип. - С.6. 
Півтори сотні книг подарувала Тернопільській ОУНБ Фундація українознавчих студій 
Австралії. 
 

Ленчишин А. Пам'яті поета // Вільне життя. - 2006. - 19 лип. - С.2.  
Краєзнавчий календар до 70-річчя від дня народження поета Б.Демківа оформили в 
Тернопільській ОУНБ. 
 

Ленчишин А. Франковими стежками Тернопілля // Вільне життя. - 2006. - 30 
серп. - С.12. 
Книжково-ілюстративну виставку до 150-річчя від дня народження І.Франка підготували в 
ТОУНБ. 

 
Мороз В. Бібліотеці можуть «дати» грошей: 12 мільйонів гривень можуть 

виділити на добудову обласної бібліотеки в Тернополі. Це стане можливо лише, якщо за 
це проголосують народні депутати // 20 хвилин. - 2006. - 16 верес. - С.4. 

 
 
 
 
 
Попова О. Право на власного читача // Експрес. - 2006. – 14 - 21 верес. - 

Тернопільські новини. - С.4. 
У Тернополі стартував проект під назвою «Інша література». У його рамках у Тернопільській 
ОУНБ пройшла зустріч із письменниками Б.Гуменюком, Н.Степулою, П.Вольвачем та 

 
Ярошенко І. "Життя в графіці" // Вільне життя. - 2006. - 12 серп. - С.8. 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася наукова академія, присвячена  
 
до100-річчя від дня народження видатного українського художника Л.Левицького. 
 

20 років Співочому полю в Тернополі 
 

Мельник Р. Вінок пісень над Тернополем // Культура і життя. - 2006. - 26 лип. - 
С.4. 
Тернопільському співочому полю – 20 років. 
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  С.Процюком. 
 
Попова О. До бібліотеки – у гості: Дні відкритих дверей тривають в обласній 

бібліотеці ім.Затонського // Експрес. - 2006. - 28 верес. -        5 жовт. - Тернопільські 
новини. - С.4. 

 
Попович Ж. У «Затонці» коронуватимуть «Слово» // Місто. - 2006. - 20 верес. - 

С.3. 
Одинадцять договорів із найвідомішими вітчизняними видавництвами уклали на 
Львівському книжковому форумі працівники ТОУНБ. 

 
Романюк В. Усе про бджільництво // Вільне життя. - 2006. - 27 верес. - С.12. 

У відділі обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ 
перегляд літератури «Бджільництво – поезія сільського господарства». 
 

Романюк В. Завітайте до нас // Вільне життя. – 2006. – 26 лип. – С.10. 
Презентація журналів «Агросвіт України» та «Овощеводство» завідуючою відділу 
обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ  В.Романюк. 

 
Ромашкіна Л. В обласній бібліотеці покажуть фільми про Америку // 20 хвилин. 

- 2006. - 25 верес. - С.6. 
Про заходи в рамках декади відкритих дверей у Тернопільській ОУНБ. 

 
Садовська Г. Каменяр, якого ми знаємо і не знаємо // Вільне життя. - 2006. - 19 

серп. - С.8. 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека та обласний краєзнавчий музей 
провели Франкові читання, присвячені до 150-річчя від дня народження Великого Каменяра. 
 

Шатарська Л. «Хліб в українській оселі» // Свобода. – 2006. – 27 верес. – С.10. 
Про книжкову виставку «Хліб в українській оселі» у відділі технічної літератури ТОУНБ.  
 

Шостак Н. Де ви, літературні менеджери? // Вільне життя. – 2006. – 16 верес. – 
С.5. 
Зустріч із письменниками Б.Гуменюком, Н.Степулою, П.Вольвачем та С.Процюком у 
Тернопільській ОУНБ. 
 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 
Шеховцова Т. Зірка Галичини // Вільне життя. - 2006. - 1 лип. - С.8. 

В обласній  бібліотеці для дітей відбувся мистецький вечір «Чортківська зірка Галичини», 
приурочений до 125-річчя від дня народження К. Рубчакової. 
 

Родинюк О. «Моя мала батьківщина» // Вільне життя. – 2006. – 19 серп. – С.2. 
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Моя мала батьківщина». 
 

Томків Л. Діти люблять книгу // Вільне життя. – 2006. – 16 серп. – С.4. 
Конкурс «Найкращий читач року» в обласній бібліотеці для дітей. 
 

 
 
 
Шилова Л. Франковими стежками Тернопілля // Вільне життя. – 2006. – 30 серп. 

– С.12. 
До 150-річчя від дня народження І.Франка обласна бібліотека для дітей спільно з обласним 
державним архівом підготувала бібліографічну довідку «Іван Франко на Тернопільщині». 

села Товсте є навіть у Канаді // Нова Тернопільська газета. - 2006. - 12-18 лип. - С.6. 
 
Не цураймося, признаваймося!: На святі села Біла Чортківського району // 

Вільне життя. - 2006. - 13 верес. - С.2. 
 

Попова О. Відремонтовані й теплі: Майже два мільйони гривень витратили на 
ремонт обласних закладів культури // Експрес. - 2006. - 28 верес. - 5 жовт. - 
Тернопільські новини. - С.4. 

 
Попова О. Хто куди, а я – на скрипку: Тернопільська музична школа №1 хоче, 

щоб їй надали ім’я Василя Барвінського // Експрес. - 2006. - 28 верес. - 5 жовт. - 
Тернопільські новини. - С.4. 
Інтерв’ю з директором Тернопільської музичної школи №1 Н.Семчишин. 
 

Родинюк О. Віденські враження // Вільне життя. – 2006. – 1 лип. – С.5. 
Про молоду тернопільську художницю С.Пазізіну. 

 
Снітовський О. Українські зустрічі на сербській землі // Свобода. - 2006. - 22 

лип. - С.6. 
На фестивалі української культури «Калина» у Сербії Україну представляли бучаччани. 

 
Собуцька В. Художник – пілігрим віків // Свобода. - 2006. - 16 верес. - С.8. 

Про тернопільського художника М.Пазізіна. 
 
Шевчук Л. Розквітай, рідне село! // Свобода. - 2006. - 30 верес. - С.1. 

Свято села в Білій Чортківського району. 
 

Шостак Н. У клубі будуть танці: Після десятилітньої перерви знову почав діяти 
будинок культури у Зарембі Гусятинського району // Вільне життя. - 2006. - 2 верес. - 
С.4. 
 

Щавінський В. Європейський авангардизм у творчості  Леопольда Левицького 
// Свобода. - 2006. - 2 верес. - С.8. 
Про відомого українського художника, уродженця Тернопілля Л.Левицького. 

 
До 150-річчя від дня народження І.Я. Франка 

 
У Тернополі Франка несли на руках: Тут Каменяр написав відомі поезії та 

висувався до парламенту // Нова Тернопільська газета. -2006.- 23-29 серп. - С.5. 
26 серпня в Тернополі розпочнеться святкування 150-річчя від дня народження І.Франка. 

 
До 100-річчя від дня народження Леопольда Левицького 

 
Зозуляк Є. Урочини на батьківщині художника // Вільне життя. - 2006. - 19 серп. 

- С.2. 
Тернопільщина відзначила 100-річчя від дня народження художника Л.Левицького. 

 
Зозуляк Є. Усе залишається людям: У понеділок виповнюється столітній ювілей 

видатного українського художника Леопольда Левицького // Вільне життя. - 2006. - 5 
серп. - С.4. 
Про уродженця Тернопільщини, художника Л.Левицького та його творчу спадщину. 
 

Садовська Г. Каменяр, якого ми знаємо і не знаємо // Вільне життя. - 2006. - 19 
серп. - С.8.  
Франкові читання в ТОУНБ. 
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Інші бібліотеки області 

 
Загір’янець І. Подарунок від польських письменників // Свобода. - 2006. - 23 

верес. - С.1. 
Книги, подаровані польськими письменниками з Вроцлава, поповнили фонди Шумської 
районної бібліотеки. 

 

Музейна справа 
 

Будар Т. Поет, закоханий в Бескиди // Свобода. - 2006. - 13 верес. - С.6. 
Презентація книги В.Мойсишина «Бескид» відбулася в Бережанському музеї книги. 
 

Конопка О. Наповнити Молотків життям // Свобода. - 2006. - 5 серп. - С.6.  
Проблема реконструкції музею в с.Молоткові Лановецького району Тернопільської області. 

 
Олещук І. У Струсові відкрито музей // Свобода. - 2006. - 23 верес. - С.6. 

Краєзнавчий музей на громадських засадах відкрито в с.Струсові Теребовлянського району. 
 

Театри 
 

Тернопільський академічний обласний драматичний ім.Т.Г.Шевченка 
 
Вільчинський О. Закрили театральний сезон: На ,,закриття театрального 

сезону” рідко ставлять прем’єри, але зала й без цього була переповнена // 20 хвилин. – 
2006. – 4 лип. – С.5. 
2 липня в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім.Т.Г.Шевченка 
завершився 75-ий театральний сезон. 

 
Гармаш С. Іван Мацялко та його друзі змусили жінок плакати // Номер один. – 

2006. – 2 серп. – С.18. 
27 липня в Тернопільському обласному академічному драматичному театрі ім.Т.Г.Шевченка 
пройшов мистецький вечір за участю талановитих співаків західного регіону. 

 
Заморська Л. «Владі було не до театру»: Посадовці не дотримали обіцянки 

нагородити почесними званнями сім акторів нашого театру // 20 хвилин. – 2006. – 4 лип. 
– С.7. 

 
Заморська Л. Закриють театральний сезон // 20 хвилин. – 2006. – 1 лип. – С.5. 

Виставою за повістю О.Кобилянської «У неділю рано зілля копала» завершується 75-ий 
театральний сезон у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі 
ім.Т.Г.Шевченка. 

 
Климчук Г. У новому сезоні наші актори готують фурор для тернополян: 

Прем’єра мюзиклу «Труфальдино із Бергамо» прирівнюється до славнозвісного 
мюзиклу «Чикаго», спродюсованого Філіпом Кіркоровим // Номер один. - 2006. - 13 
верес. – С.18. 
8 жовтня в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі розпочнеться 
новий театральний сезон. 

 
Кравчук О. Що обіцяли і не зробили наші актори? // Номер один. - 2006. - 5 лип. 

- С.4. 
Підсумки 75-ого театрального сезону в Тернопільському академічному обласному 
драматичному театрі ім.Т.Г.Шевченка. 

«Байда» розпочався вчора у смт. Вишнівець Збаразького району // 20 хвилин. - 2006. - 
30 верес. - С.3. 

Інше 
 
Вербіцький А. У Кременці вшанували Юліуша Словацького // Місто. - 2006. - 6 

верес. - С.3. 
Про святкування річниці від дня народження Ю.Словацького. 

 
Дмитрук Г. Іван Марчук покорив Рим... // Вільне життя. - 2006. – 8 лип. - С.10. 

Про відомого українського художника, уродженця Тернопільщини І. Марчука.  
 
Дмитрук Г. ... а Микола Пазізін виставився у Києві // Вільне життя. - 2006. – 8 

лип. - С.10. 
Про відомого українського художника, нашого земляка М.Пазізіна. 

 
Думич А. Тернополяни будуть танцювати у Москві // Нова Тернопільська 

газета. - 2006. - 20-26 верес. - С.10. 
Тернопільський клуб спортивного танцю «Мальви» виборов право представляти Україну на 
чемпіонаті світу в Москві та чемпіонаті Європи в Кишиневі. 

 
Заморська Л. «Моє серце завжди співає»: «20 хвилин» гортає сімейний альбом 

Світлани Сорочинської // 20 хвилин. - 2006. - 27 верес. - С.6-7. 
 
Зичлива З. Співуче сузір’я «Зоринка» // Свобода. - 2006. – 19 серп. - С.8. 

Дитяча хорова капела «Зоринка» перемогла на одному з найпрестижніших конкурсів. 
 

Із Заліщиків – на «Євробачення» потрапить 14-річний школяр! // Нова 
Тернопільська газета. - 2006. - 20-26 верес. - С.10. 
14-річний Назар Слюсарчук із Заліщиків увійшов у десятку фіналістів відбіркового туру 
дитячого пісенного конкурсу «Євробачення - 2006». 

 
Крайнєва Г. Культура, з якої починається наша історія // Свобода. - 2006. - 2 

верес. - С.6. 
У смт. Вишнівці пройшов Міжнародний форум, присвячений вивченню трипільської 
культури. 

 
Кушнірук А. Хлопчик «рок-н-рол» штурмує Бухарест: Наш земляк Назарій 

Слюсарчук уперше поїде на дитяче «Євробачення» // Свобода. - 2006. - 30 верес. - С.1. 
 
Левицька Л. Тріумф «Зоринки» // Вільне життя. - 2006. - 12 серп. - С.7. 

Тернопільський дитячий камерний хор «Зоринка» зайняв перше місце на ХХІІ 
Міжнародному конкурсі хорових колективів ім. Бели Бартока. 
 

Лінчевська С. Наша «Зоринка» - найкраща у світі // Місто. - 2006. - 9 серп. - С.3. 
Тернопільська дитяча хорова капела «Зоринка» перемогла на одному з найпрестижніших 
конкурсів хорового мистецтва. 
 

Мадзій І.  Висока "марка" школи // Вільне життя. - 2006. - 15 лип. - С.10.  
Про школу мистецтв у с.Більче-Золотому Борщівського району Тернопільської області.  
 

 
Матола В. Замість пензля… звичайний ніж: Тернопільський конструктор 

Ярослав Василик пише свої полотна ножем, шукає нові ідеї в малюнках онука і не хоче 
продавати свої картини за безцінь // RIA плюс. - 2006. - 6 верес. - С.19. 

 
Не святі горшки ліплять, а майстри: Роботи гончара Василя Бардачевського із 
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Мороз В. Театр «поставить» Вільчинського?: Першу виставу Олександра 

Вільчинського «На всі гроші» можуть поставити в Тернополі вже цього сезону // 20 
хвилин. - 2006. - 5 верес. - С.6. 

 
«Моє життя – театр»: «20 хвилин» гортає фотоальбом Михайла Форгеля // 20 

хвилин. - 2006. – 5 верес. - С.8-9. 
 
Садовська Г. Вистава, що підкорила і захід, і схід // Вільне життя. - 2006. - 8 лип. 

- С.7. 
Режисер О.Мосійчук розповідає про виставу «Патетична соната» за п’єсою М.Куліша, яка 
стала кульмінацією минулого театрального сезону в Тернопільському академічному 
обласному драматичному театрі ім.Т.Г.Шевченка. 
 

Собуцька В. Святий чоловік був на грішній землі: Розмова з художнім кер. 
обласного драм. театру М.Форгелем // Свобода. - 2006. -          5 серп. - С.8.  
Про актора Тернопільського академічного обласного драматичного театру А.Бобровського. 
 

Сергієнко Г. Антракт завдовжки у літо: Обласний академічний драматичний 
театр імені Т.Шевченка завершив 75-й сезон // Свобода. - 2006. - 8 лип. - С.6. 

 
Собуцька В. Культурна амбасада – дієва й успішна // Свобода. - 2006. - 23 верес. - 

С.8. 
Оркестр і солісти Тернопільського академічного обласного драматичного театру 
ім.Т.Г.Шевченка взяли участь у двох фестивалях у Польщі – у Срокові й Ольштині. 

 
Собуцька В. Під голим небом гола, за гріш несу красу: З театром бавитись в 

обіцянки не варт // Свобода. - 2006. - 30 верес. - С.8. 
Про проблеми й здобутки Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. 
Т.Г.Шевченка. 

 
У театрі – літній антракт // Нова Тернопільська газета. - 2006. - 5-11 лип. - С.5. 

У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка 
завершився 75-ий театральний сезон. 

 
Хоптян І. «Дві зорі» вкотре полонили місцеву публіку // Місто. - 2006. - 2 серп. - 

С.6. 
У залі Тернопільського академічного обласного драматичного театру відбувся концерт 
відомого українського співака Івана Мацялка. 

 
Тернопільський обласний академічний театр актора і ляльки 

 
Заморська Л. Ляльковий театр чекає гостей: Виставу «Карлсон та Фрекен Бок» 

зможуть побачити маленькі тернополяни та їхні батьки у неділю, 17 вересня // 20 
хвилин. - 2006. - 15 верес. - С.8. 
17 вересня розпочнеться новий сезон у Тернопільському обласному академічному театрі 
актора і ляльки. 

 
Попова О. Нова «Білосніжка» // Експрес. - 2006. - 14-21 верес. - Тернопільські 

новини. - С.4. 
17 вересня відкривається новий сезон в обласному театрі актора і ляльки. 

 
 
Собуцька В. З любов’ю до глядача // Свобода. - 2006. - 16 верес. - С.8. 

17 вересня розпочнеться новий сезон в обласному театрі актора і ляльки. 
 

Тернопільські новини. - С.4. 
Фотодокументальна виставка до 120-річчя від дня народження І.Блажкевич в обласному 
архіві. 

 
Сергієнко Г. Перший вчитель – то природа...: Відкрилася персональна виставка 

живопису Ярослава Василика // Свобода. - 2006. –          8 лип. - С.6. 
 
Собуцька В. Небайдуже «Відлуння» на «Перехресті культур» // Свобода. - 2006. - 

9 верес. - С.8. 
До п’ятнадцятиріччя незалежності в Києві відбулася виставка робіт українських художників, 
у якій узяв участь тернопільський художник Дмитро Стецько. 

 
Собуцька В. «Перед ними віки стають на коліна» // Свобода. - 2006. - 9 верес. - 

С.8. 
Виставка робіт Б.Ткачика в краєзнавчому музеї. 

 
Собуцька В. Переплелися ниточки любові // Свобода. - 2006. - 30 верес. - С.8. 

Виставки вишиваних робіт полтавчанки В.Роїк і тернополянки О.Пасєки в обласному 
краєзнавчому музеї. 

 
Фарина І. Містечковий вернісаж // Свобода. - 2006. - 9 верес. - С.1. 

Нові картини самодіяльного художника М.Грицаюка експонувалися на вернісажі в 
Шумському районному будинку культури. 

 
Черемшинська Р. Чотири виставки про ювілярів // Вільне життя. -  2006. - 23 

верес. - С.4. 
Про виставки, які діють в етнографічно-меморіальному музеї В.Гнатюка. 

 
Шостак Н. Зупинися, мить! // Вільне життя. - 2006. - 1 лип. - С.5. 

Виставка робіт тернопільських фотохудожників у кінотеатрі «Перемога». 
 

Фестивалі, конкурси 
 
Ждан В. Творча родина // Вільне життя. - 2006. - 15 лип. - С.7. 

Про обласний фестиваль «Родинні скарби України». 
 
Загір’янець І. Зібралися родини за скарбами // Свобода. - 2006. – 5 лип. - С.2. 

У Кременці пройшов районний фестиваль творчих родин «Скарби українські». 
 
Мосович Л. З піснею і словом // Вільне життя. - 2006. - 29 лип. - С.5. 

На Тернопільщині проходить обласний огляд-конкурс сільських закладів культури «Від села 
до села з піснею і словом». 

 
Синюк С. У дружньому колі «Братини» // Свобода. - 2006. – 1 лип. - С.8. 

Про регіональний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» у Шумську. 
 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні  «Байда» 
Костишин Л. Не вмре, не загине!.. // Вільне життя. - 2006. - 29 лип. - С.1. 

23-24 вересня на Тернопіллі пройде Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні 
«Байда». 

 
Новак Н. Дата проведення «Байди» вже відома // RIA плюс. - 2006. - 6 верес. - 

С.2. 
П’ятий Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» відбудеться 23-24 вересня. 

 
Кравчук О. У Вишнівці почали «фестивалити»: Фестиваль козацької пісні 
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 Філармонія, концерти 
 
Бачинський Я. Пісенний любисток із хвиль Дністра // Свобода. - 2006. – 1 лип. - 

С.2. 
Творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Заліщицького району з 
нагоди 10-ї річниці Конституції України відбувся в ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 

 
Дем’яненко В. Майбутнє нації починається з музики? // Свобода. - 2006. – 1 лип. 

- С.8. 
Про симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії. 

 
Заморська Л. До зустрічі, музико!: Кращі твори зі своїх програм виконали 

артисти обласної філармонії на концерті з нагоди закриття сезону. Так вони прощалися 
з глядачами аж до Міжнародного дня музики, який відзначають 1 жовтня // 20 хвилин. - 
2006. – 3 лип. - С.5. 

 
Заморська Л. Ізотова виконає пісні Крушельницької: Концерт-нарис «Пісню 

світу віддала, серце вам лишила» відбудеться завтра в обласній філармонії. Він 
присвячений життю та творчості Соломії Крушельницької // 20 хвилин. - 2006. - 19 
верес. - С.6. 
Концерт-нарис «Пісню світу віддала, серце вам лишила» в обласній філармонії. 

 
Заморська Л. «Козаки Поділля» виступлять у «Березолі» // 20 хвилин. - 2006. - 30 

верес. - С.10. 
Ансамбль пісні і танцю Хмельницької обласної філармонії відкриватиме концертний сезон у 
Тернополі. 

 
Заморська Л. У філармонії співатиме «Зоринка» // 20 хвилин. - 2006. - 23 верес. - 

С.10. 
Дитяча хорова капела «Зоринка» презентуватиме концертну програму, яка принесла їй 
перемогу на ХХІІ Міжнародному хоровому конкурсі ім.Б.Бартока в Угорщині. 

 
Кушнірук А. Тернопільський будинок з химерами // Свобода. - 2006. - 1 лип. - 

С.8. 
Про проблеми й здобутки Тернопільської обласної філармонії в 66-ому концертному сезоні. 

 
Матола В. Співали, як в Угорщині: Чудовим співом на різних мовах та 

ексклюзивними костюмами дивувала тернополян «Зоринка» // 20 хвилин. - 2006. - 27 
верес. - С.8. 
Презентація програми, з якою хорова капела «Зоринка» виступала в Угорщині, пройшла в 
обласній філармонії. 

 
Музи пішли на канікули // Нова Тернопільська газета. - 2006. - 5-11 лип. - С.5. 

28 червня великим концертом завершила 66-ий сезон Тернопільська обласна філармонія. 
 
Оркестр живе, коли виступає для людей: Чи вижив би він у Тернополі?.. // Нова 

Тернопільська газета. - 2006. - 5-11 лип. - С.5. 
Концерт Національного оркестру народних інструментів України в Тернопільському 
обласному драматичному театрі. 

 

 
Виставки 

 
Ваврик О. Про світ – гнучкою мовою офорта // Свобода. - 2006. - 23 верес. - С.8. 

Виставка офортів Рембрандта, приурочена до 400-річчя від дня народження митця, діє в 

обласному художньому музеї. 
 
Заморська Л. Рукотворне диво: Пейзажі, портрети, натюрморти, декоративні 

розписи, вироби з соломи, різьблені портрети та скриньки можна оглянути на виставці, 
що діє в обласному краєзнавчому музеї // 20 хвилин. - 2006. - 22 лип. - С.10. 

 
Заморська Л. Світ графіки – у галереї // 20 хвилин. - 2006. - 26 лип. - С.6. 

Понад 40 робіт тернопільських художників можна оглянути в картинній галереї на виставці 
«Графіка - 2006». 

 
Заморська Л. Виставка рівненських митців // 20 хвилин. - 2006. - 19 верес. - С.6. 

Виставка робіт рівненських митців проходить у картинній галереї. 
 
Заморська Л. У художньому музеї – дві виставки: До уваги тернополян – 62 

факсимільні офорти (копії робіт) Рембрандта і виставка, присвячена Тимофію Бойчуку 
// 20 хвилин. - 2006. - 11 верес. - С.5. 

 
Заморська Л. Україна у вишивці: Вишиті рушники, серветки, сорочки, сумки і 

навіть босоніжки представила на виставці 95-річна вишивальниця Віра Роїк // 20 
хвилин. - 2006. - 16 верес. - С.10. 
Виставка «Український рушничок» в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Заморська Л. Ярослав Василик пише ножем: Картини тернопільського 

художника Ярослава Василика,  намальовані кухонним ножем, можна побачити на 
його новій виставці в художньому музеї // 20 хвилин. - 2006. – 6 лип. - С.4. 
 

Кравчук О. У кінотеатрі «Перемога» виставили світлини місцевих фотографів // 
Номер один. - 2006. - 5 лип. - С.18. 
Виставка фоторобіт, присвячених Дню Конституції, триває в кінотеатрі «Перемога». 

 
Мороз В. Останнє фото Іванни Блажкевич // 20 хвилин. - 2006. - 23 верес. - С.10. 

Виставку до 120-річчя від дня народження І.Блажкевич відкрито в обласному архіві. 
 

Мороз В. Виставили рукописи // 20 хвилин. - 2006. – 26 лип. - С.6. 
Виставка «Краплини життя, або поет суворої творчості» до 70-річчя від дня народження 
Б.Демкова. 

 
Олійник К. Художник – не професія, а стан душі... // Нова Тернопільська газета. 

- 2006. – 26 лип. – 1 серп. – С.5. 
Виставка живопису та робіт декоративно-ужиткового мистецтва в Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї. 

 
Олійник К. Філософія у фарбах: У художньому музеї – виставка живопису 

Ярослава Василика // Нова Тернопільська газета. - 2006. - 12-18 лип. - С.6. 
 
Попова О. Офорти Рембрандта // Експрес. - 2006. - 14-21 верес. - Тернопільські 

новини. - С.4. 
У Тернопільському художньому музеї діє виставка «Рембрандт. Офорти», присвячена до 
400-річчя від дня народження митця. 

 
 
 
Попова О. Світ кактусів у живописі // Експрес. - 2006. - 28 верес. - 5 жовт. - 

Тернопільські новини. -С.4. 
Виставка робіт американської художниці А.Оленської-Петришин у Збаразькому замку. 
 

 Попова О. Пам’яті Іванни Блажкевич // Експрес. - 2006. - 28 верес. - 5 жовт. - 
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