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  Депутат обласної ради, проректор із гуманітарної освіти та виховання ТНЕУ В.Ященко про стан 
культури в Тернопільській області. 

 
Янків В. Освітньо-культурним комплексам - бути // Свобода. – 2006. – 

23 груд. – С.2. 
Про роботу новостворених освітньо-культурних комплексів у Бучацькому районі. 

 

Бібліотечна справа 
Поповнення бібліотечних фондів // Культура і життя. - 2006. - 18 жовт. - 

С.6. 
Тернопільська обласна рада затвердила «Програму поповнення бібліотечних фондів до 2010 року». 

 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Білянська Н. Гітара, пісня, слово... // Вільне життя. - 2006. - 21 жовт. - 
С. 8. 
Зустріч із поетом, музикантом, перекладачем О.Марченком у Тернопільській ОУНБ. 
 

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України: Звернення 
[депутатів Тернопільської облради щодо завершення будівництва ТОУНБ] // 
Свобода. - 2006. - 11 жовт. - С. 3. 

 
Гаврилюк Т. Завжди пам’ятав Бучач // Вільне життя. – 2006. – 

20 груд. – С.6. 
Про виставку «Симон Візенталь: сумління холокосту» у відділі літератури іноземними мовами 
Тернопільської ОУНБ. 

 
Гармаш С. Олександр Гармаш дав «домашній» концерт // Номер 

один. - 2006.- 11 жовт. – С.18. 
Про зустріч із поетом, композитором і виконавцем О. Марченком у Тернопільській ОУНБ. 

 
Гончарук О. Бібліотекарі об’єднуються // Вільне життя. – 2006. – 

9 груд. – С.4. 
Про діяльність Тернопільського регіонального відділення Української бібліотечної асоціації. 

 
Іващук М. Нині вже аморально для влади і для всіх не вирішувати 

кардинально справу із завершенням бібліотечного довгобуду у Тернополі: 
Відкритий лист Прем’єр-міністру України Віктору Януковичу, Голові 
Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Володимиру Макеєнку, 
Голові обласної державної адміністрації Іванові Стойку, Голові обласної ради 
Михайлові Миколенку // Свобода. - 2006. - 11жовт. - С.3. 
 

Ковалькова Т. Осяяні любов'ю Каменяра // Вільне життя. - 2006. – 
4 жовт. - С.10. 
Про книжково-ілюстративну виставку «Тричі мені являлася любов. Жінки в житті й інтимній ліриці 
Івана Франка», відкриту у відділі абонементу Тернопільської ОУНБ. 

 
 
 
 

Ковалькова Т. «Книга про матір» // Вільне життя. - 2006.- 8 листоп. - 
С.6. 
Про антологію «Книга про матір», що надійшла до Тернопільської ОУНБ, розповідає завідувач 

Хабза В. Крушельницькій знайшли місце біля «Білого дому» // Місто. - 
2006. - 15 листоп. - С.3. 
У Тернополі буде пам’ятник С.Крушельницькій. 

 
Чорна Н. Як «Колодіївські забави» у Польщі гостювали // Вільне 

життя. - 2006. - 18 жовт. - С.7. 
Про зразковий художній фольклорний гурт «Колодіївські забави» із с.Колодіївки Підволочиського 
району. 

 
Шевчук Л. Не хлібом єдиним // Свобода. - 2006. - 30 верес. - С.8. 

Відкриття після десятирічної перерви на хуторі Заремба будинку культури. 
 

Шевчук Л. Співали серця у рідному краї // Свобода. - 2006. – 4 листоп. - 
С.7. 
Гала-концерт «У рідному краї і серце співає» за підсумками огляду-конкурсу «Від села до села з 
піснею і словом» у Чорткові. 
 

Шевчук Л. "Земляки, нехай злагода буде між нами" // Свобода. - 2006. - 
28 жовт. - С.8. 
Про народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль української пісні "Земляки" з Копичинців 
Гусятинського району. 

 
Янович А. Не дискотека, а... українське весілля // RIA плюс. - 2006. – 

1 листоп. - С.2. 
«Українська вечірка» у центрі молодіжних ініціатив «Червона рута». 

 
Ярошенко І. Репрезентація першого видання // Вільне життя. – 2006. – 

23 груд. – С.8. 
Репрезентація книги Лесі Любарської «Цвітуть сади на Україні» у Борщівській школі мистецтв. 
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  відділу абонементу Т.Ковалькова. 
 
Ковалькова Т. Щедрий книжковий ужинок // Вільне життя. – 2006. – 

23 груд. – С.8. 
Фонди Тернопільської ОУНБ поповнилися за рахунок подарунків тернополян. 

 
Крицак І. «Вічно буду лазить, щось шукать…»: Київський автор Олесь 

Ульяненко у своїй прозі найчастіше змальовує «суспільне дно» і вважає, що 
письменник має писати лише про те, що справді знає або бачив сам // RIA 
плюс. – 2006. – 20 груд. – С.22. 
Зустріч із О.Ульяненком у Тернопільській ОУНБ. 

 
Лазорик С. У Тернополі книжки від Катерини Ющенко // 20 хвилин. - 

2006. – 10 листоп. - С.4. 
Тернопільська ОУНБ отримала в подарунок 8 книг від благодійного фонду «Україна 3000», яким 
опікується К.Ющенко. 

 
Лазорик С. «Затонка» - з новими книгами: Сорок книжкових новинок 

від видавництва «Кальварія» надійшло минулого тижня в Тернопільську 
обласну універсальну наукову бібліотеку ім.Затонського // 20 хвилин. - 2006. – 
13 листоп. - С.4. 
 

Ленчишин А. До слова і пісня, і візерунок // Вільне життя. - 2006. – 
14 жовт. - С.2. 
Презентація творчого доробку тернопільської письменниці М.Баліцької в Тернопільській ОУНБ. 

 
Ліберний О. Неповторна музика землі Марії // Свобода. - 2006. – 

21 жовт. - С.6. 
Презентація творчості тернопільської письменниці М.Баліцької в ТОУНБ. 
 

Моліцька Г. Книг стане більше? // Вільне життя. – 2006. – 25 листоп. – 
С.4. 
Семінар-практикум «Формування фондів бібліотек: сучасний погляд на розв’язання проблеми» 
пройшов у Тернопільській ОУНБ. 

 
Мороз В. «Тернопіль» можуть відродити // 20 хвилин. – 2006. – 

28 груд. – С.4. 
Журнал «Тернопіль», який виходив у 1991-1997 рр., і досі має попит у читачів, стверджують 
працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ. 
 

Окшинський Т. Довгобуди з однаковою долею // Вільне життя. – 2006. – 
6 груд. – С.3. 
Житель села Тустоголови Зборівського району вважає, що довгобуд Тернопільської ОУНБ – німий 
докір мешканцям Тернополя. 
 

Осуховська С. Дивосвіт Богдана Ступки // Вільне життя. – 2006. – 
13груд. – С.7. 
Про книгу В.Мельниченка «Майстер», з якою можна ознайомитися у відділі мистецтв 
Тернопільської ОУНБ. 
 

Процак Р. Винахідники з України // Вільне життя. - 2006. - 25 жовт. - 
С.9. 
Книжкова виставка «Українські винахідники пропонують...» у Тернопільській ОУНБ. 

 
Довгань З. Молодь відпочивала по-українськи // Місто. - 2006. – 

1 листоп. - С.6. 
«Українська вечірка» у Тернопільському центрі молодіжних ініціатив «Червона рута». 

 
Гродецька В. Бенефіс пісняра: Степан Галябарда святкує 55-річчя 

великим концертом у рідному Тернополі // Експрес. – 2006. – 21-28 груд. – 
Тернопільські новини. - С.3. 
Інтерв’ю з поетом-піснярем С.Галябардою напередодні його творчого вечора в Тернополі. 
 

Гриб А. У Львові, Одесі, Москві // Вільне життя. – 2006. – 23 груд. – С.8. 
Про тернопільського художника В.Макарова. 
 

Колесник Н. У Ланівцях вшанували майстра гумору Павла 
Глазового // Нова ера. – 2006. – 6-3 груд. – С.5. 
Вечір пам’яті П.Глазового в Лановецькому районному будинку культури. 

 
«Колодіївські забави» Польщу забавляли // Нова Тернопільська 

газета. - 2006. - 11-17 жовт. - С.10. 
Зразковий художній фольклорний гурт «Колодіївські забави» із с.Колодіївки Підволочиського 
району виступив у м.Рибнику (Польща). 

 
Крицак І. Найкращим танцюристам області – 10 років // 20 хвилин. – 

2006. – 28 листоп. – С.4. 
Своє 10-річчя відсвяткувала студія класичного танцю «Перлина» Тернопільської школи мистецтв. 

 
Левенець І. Там, на Тарасовій горі: Як тернопільська капела 

«Галичина» виконувала національний гімн «Ще не вмерла Україна» на 
могилі Кобзаря // Вільне життя. – 2006. – 2 груд. – С.8. 
Про хорову капелу «Галичина» ПК «Березіль» ім.Леся Курбаса. 

 
Ліберний О. На «Причетність» запрошено Дмитра Стецька // Свобода. - 

2006. – 16 груд. – С.1. 
Тернопільський художник Д.Стецько взяв участь у виставці «Причетність», яка проходила в 
Українському центрі культури «Музей Івана Гончара» у Києві.  

 
Лукашкевич М. Слизька то справа – клуб продавати // Вільне життя. – 

2006. – 13 груд. – С.4. 
Про конфліктну ситуацію навколо продажу приміщення сільського клубу у с.Вигоді Гусятинського 
району. 

 
Субчак  М. Не зникнуть одвічні закони краси // Свобода. - 2006. – 

21 жовт. - С.8. 
Про одного з найвидатніших українських митців ХХ ст., уродженця Тернопільщини М.Бойчука.  
 

Удіна Т. Той, що хмари розганяє // Вільне життя. – 2006. – 16 груд. – 
С.8. 
Про тернопільського художника М.Николайчука. 

 
Федорців Н. Лялькове кіно: Тернопільська художниця створила 

25 лялькових копій відомих кіноакторів // Експрес. - 2006. - 10-11 жовт. - С.17. 
Про унікальну колекцію ляльок, створену тернопільською художницею Наталією Басараб. 
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Романюк В. Нерозгадане диво природи // Свобода. - 2006. - 18 жовт. - 

С.10. 
Про книжкову виставку «Гриби: смачні, поживні, цілющі» у відділі обслуговування працівників 
сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 

 
Романюк В. Кокі жив довго... // Вільне життя. - 2006. - 15 листоп. - С.6. 

Про цікаві факти з життя птахів розповідає завідувач відділу обслуговування працівників сільського 
господарства Тернопільської ОУНБ В.Романюк. 

 
Романюк В. Аграрна політика у… бібліотеці // Свобода. – 2006. – 

18 листоп. – С.3. 
Перегляд літератури на тему «Аграрна політика та стратегія: напрями розбудови» у Тернопільській 
ОУНБ. 

 
Собуцька В. Українець з неаполітанського кварталу // Свобода. - 2006. - 

14 жовт. - С.8. 
Зустріч із бардом О.Марченком у Тернопільській ОУНБ. 
 

Фарина І. Бібліотекарі пишуть історії сіл // Свобода. - 2006. - 7 жовт. - 
С.1. 
Адміністрація Шумської ЦБС організувала конкурс «Мій рідний край, моє село – земля моя свята» з 
метою популяризації краєзнавства серед населення. 

 
Шатарська Л. Золота сторінка в історії телебачення // Свобода. - 2006. - 

15 листоп. - С.7. 
Виставка до Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку у відділі технічної літератури 
Тернопільської ОУНБ. 
 

Шатарська Л. У журналі - історія краю // Свобода. - 2006. - 21 жовт. - 
С. 6. 
Огляд журналу "Особняк", що містить матеріал, присвячений нинішній будівельній практиці в 
Тернополі. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Довгань З. Тернопіль буде конкурентоздатним // Місто. - 2006. – 

25 жовт. - С.3. 
У Тернопільській бібліотеці для молоді відкрилася виставка художніх робіт студентів інституту 
мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. 
 

Крицак І. Драма в картинах //20 хвилин. – 2006.- 18 листоп. – С.8. 
Виставка картин М. Мамчура в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. 
 

Крицак І. Книжки змінюють свій формат // 20 хвилин. – 2006. – 
23 листоп. – С4. 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді з’явилися книги в цифровому форматі. 
 

 
 
Крицак І. У Тернополі відродився «самвидав» // 20 хвилин. – 2006. – 

4 груд. – С.3. 
В обласній бібліотеці для молоді презентували проект «Вакації». 

 
Конкурси 

Гук Р., Каня Я. Хор Тернопільського музучилища переспівав усіх // 
Нова Тернопільська газета. – 2006. – 27 груд. – С.10. 
Хор Тернопільського музучилища здобув першу премію у Всеукраїнському хоровому конкурсі 
ім.М.Леонтовича в Києві. 

 
Дольна С. Вірші з кольорового паперу: Виставка картин-витинанок 

вперше експонується в художньому музеї // 20 хвилин. – 2006. – 18 груд. –С.6. 
Виставка робіт М. Бурдяк у художньому музеї. 

 
Сергієнко Г. Наші переспівали всіх! // Свобода. – 2006. – 23 груд. – С.8. 

Хор Тернопільського музучилища здобув першу премію у Всеукраїнському хоровому конкурсі 
ім.М.Леонтовича в Києві. 

 
Попова О. Феєрична олімпіада: Близько тисячі учасників приїхало 

потанцювати до Тернополя // Експрес. – 2006. – 7-14 груд. – Тернопільські 
новини. - С.3. 
Перша українська олімпіада танцювального мистецтва «Танцюючі зірки - 2006» у Тернополі. 

 
Ткач Л. Протрубили переможно трубачі // Свобода. – 2006. – 2 груд. – 

С.6. 
У Тернополі відбувся ІІ Міжнародний конкурс молодих трубачів. 

 
Федорців Н. «Галичина» переспівала всіх // Експрес. – 2006. – 21-

28 груд. – Тернопільські новини. - С.3. 
Диплом 1-го ступеня привіз хор Тернопільського музичного училища з Всеукраїнського конкурсу 
ім.М.Леонтовича. 

 
Шот М. Звучала «Ліра Гіппократа» // Урядовий кур’єр. – 2006. – 

15 груд. – С.16. 
Удруге на Тернопіллі відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс студентів-медиків і працівників 
медичних установ «Ліра Гіппократа». 
 

Інше 
Бурма В. Світ її любові // Вільне життя. – 2006. – 25 листоп. – С.3. 

Творчий вечір В.Семеняк–Штангей у Тернопільському обласному театрі актора і ляльки. 
 
Ванюга Л. Зустріч – як пам’ять і утвердження // Свобода. – 2006. – 

16 груд. – С.8. 
Одноденний семінар–практикум методистів та керівників театральних колективів проведено в 
Копичинецькому центрі культури і дозвілля. 

 
Ванюга Л. Пам’яті колеги // Вільне життя. – 2006. – 16 груд. –С.2. 

Обласний семінар-практикум методистів та керівників театральних колективів у Копичинецькому 
центрі культури і дозвілля. 

 
 
 
Віренко Н. «Колодіївські забави» з Підволочиського району вже 

знають і за кордоном // Місто. - 2006. - 11 жовт. - С.6. 
Зразковий дитячий фольклорний гурт «Колодіївські забави» повернувся з поїздки до Польщі. 
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Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Довгань З. Діти самі робили книги // Місто. - 2006. - 1 листоп. - С.3. 

Конкурс «Моя мала батьківщина» у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 
 
Костишин Л. З любов'ю до рідних Литяч // Вільне життя. - 2006. – 

18 жовт. - С. 12. 
Про фіналіста обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Моя мала батьківщина", 
що проводився в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, В.Гайсенюка та його книгу-саморобку 
"Перлина Тернопільщини - село Летяче". 
 

Родинюк О. Діти, книга, конкурс // Вільне життя. - 2006. - 4 листоп. - 
С.1. 
Про підсумки конкурсу дитячої творчості «Моя мала батьківщина» у Тернопільській обласній 
бібліотеці для дітей. 

 
Інші бібліотеки області 

Мадзій І. Тепла зустріч, щира розмова // Вільне життя. – 2006. – 
25 листоп. – С.8. 
Презентація книги «Петро Могила і українська церква» у Борщівській центральній бібліотеці. 

 
Фарина І. Бібліотекарі пишуть історію сіл // Свобода. - 2006. - 7 жовт. - 

С.1. 
Про результати конкурсу "Мій рідний край, моє село - земля моя свята", організованого Шумською 
ЦБС. 

 
Шевчук Л. Інтернет-центр запрошує // Свобода. - 2006. - 8 листоп. - С.2. 

Про роботу Інтернет-центру Чортківської ЦБ. 
 

Музейна справа 
Гродецька В. Музей на горищі: У Гориглядах готуються до новосілля 

етнографічного музею // Експрес. – 2006. – 7-14 груд. – Тернопільські новини. - 
С.3. 
У с.Гориглядах Монастириського району планують відкрити етнографічний музей. Його основою 
стане колекція жителя села М.Підгірного. 

 
Дольна С. Тернополянин з П’ятої Авеню: Пейзажі Діонізія Шолдри з 

Нью-Йорка, Парижа, Чілі та Канади можна побачити в Художньому музеї // 
20 хвилин. – 2006. – 4 груд. – С.6. 
 

Дольна С. Розквіт бароко в музеї: Скульптуру та барельєфи автора зі 
світовою славою експонують у художньому музеї // 20 хвилин. – 2006. – 
5 груд. – С.6. 
Про роботи Г.Пінзеля, які зберігаються в обласному художньому музеї. 

 
Костишин Л. Каталог музеїв // Вільне життя. - 2006. - 4 листоп. - С.3. 

Презентація каталогу «Музеї Гусятинщини». 
 
Мадзій І. Загадкова дорога історії: Борщівський обласний краєзнавчий 

музей нещодавно відсвяткував своє тридцятиріччя // Вільне життя. - 2006. – 
11 листоп. - С.3. 

8 груд. – С.8. 
 
Дольна С. Тернопіль смакував джаз: Упродовж трьох днів у драмтеатрі 

виконували класичний джаз, а також українські народні пісні, оброблені у 
цьому музичному стилі // RIA плюс. – 2006. – 13 груд. – С.21. 
Фестиваль «Jazz Bez» у Тернополі. 

 
Трубачі і джаз скоро будуть у нас! // Нова Тернопільська газета. - 

2006. – 15-21 листоп. - С.9. 
З 8 по 10 грудня Тернопіль прийматиме джазовий фестиваль «Jazz Bez». 

 
IV міський фестиваль родинної творчості «Сузір’я талантів» 
Сергієнко Г. Мама, тато і я – талановита сім’я // Свобода. – 2006. – 

2 груд. – С.6. 
У Тернополі пройшов IV міський фестиваль родинної творчості «Сузір’я талантів». 

 
«Сузір’я талантів» засяяло вчетверте // Нова Тернопільська газета. – 

2006. – 29 листоп.–5 груд. – С.4. 
У Тернополі вчетверте пройшов фестиваль родинної творчості «Сузір’я талантів». 

 
IV Всеукраїнський благодійний фестиваль дитячої та юнацької 

творчості «Звичайне диво» 
Кушнірук А. Звичайне диво – можливе! // Свобода. – 2006. – 13 груд. – 

С.6. 
IV Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Звичайне диво» у Тернополі. 

 
Кушнірук А. Як тернополяни " ніврочилися", або Про особливості 

місцевих фестивалів // Свобода. - 2006. - 21 жовт. - С. 8. 
Про Всеукраїнський фестиваль молодіжного мистецтва "Нівроку" у Тернополі.  

 
Чорна Н. Якщо віриш у себе // Вільне життя. – 2006. – 20 груд. – С.8. 

IV Всеукраїнський благодійний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Звичайне диво» пройшов у 
Тернополі. 

 
Бурма В. Повір у добро, повір в любов, повір у себе // Вільне життя. – 

2006. – 23 груд. –С.8. 
Про щорічний фестиваль творчості для дітей–інвалідів «Повір у себе» у Тернополі. 

 
Ліберний О. Шквал оплесків «Любистку» – у Львівській опері // 

Свобода. – 2006. – 9 груд. – С.6. 
Народний ансамбль танцю «Любисток» Теребовлянського училища культури став переможцем 
дитячо-юнацького фестивалю патріотичного мистецтва «Сурми звитяги» у Львові. 

 
Лукащук Л. Зорепад талантів з «Ліри Гіппократа» // Свобода. – 2006. – 

13 груд. – С.6. 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс студентів-медиків у Чорткові. 

 
 
Процик І. «Повір у себе» зробили казкою // 20 хвилин. – 2006. – 

21 груд. – С.5. 
У ПК «Березіль» відбувся обласний фестиваль дитячої творчості «Повір у себе». 
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Май В. Краєзнавчий матиме сайт і новий дах // RIA плюс. – 2006. – 

20 груд. – С.2. 
Електронний каталог із описом старожитностей і творів мистецтва буде створено в обласному 
краєзнавчому музеї. 
 

Мороз В. Віртуальний музей буде в Інтернеті // 20 хвилин. – 2006. – 
14 груд. – С.5. 
З початку 2007 року стане доступним веб-сайт обласного краєзнавчого музею. 

 
Мороз В. Краєзнавчий перекриють: Кошти на ремонт покрівлі 

обласного краєзнавчого музею вчора виділила облрада // 20 хвилин. – 2006. – 
15 груд. – С.2. 

 
Мороз В. Приміщення – ще не музей // 20 хвилин. – 2006. – 26 груд. – 

С.11. 
Заступник начальника міського управління культури ОДА про стан музеїв у Лановецькому районі. 

 
Музей Переслідуваної церкви у Бережанах // Нова Тернопільська 

газета. – 2006. – 20-26 груд. – С.12. 
 
Музей комп’ютеризують // Експрес. – 2006. – 21-28 груд. – 

Тернопільські новини. - С.3. 
Електронний каталог експонатів створюють працівники обласного краєзнавчого музею. 

 
Сергієнко Г. Третій прихід Богуна до Зборова // Свобода. - 2006. – 

1 листоп. - С.3. 
У музеї «Зборівська битва» встановлено й освячено погруддя І.Богуна. 

 
Олещук І. На експонатах – долі політв’язнів // Свобода. - 2006. – 

14 жовт. - С.5. 
10 років від дня заснування Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів. 

 
Сцібайло І. Музей політв’язнів відзначив ювілей // Місто. - 2006. – 

18 жовт. - С.3. 
Тернопільському історико-меморіальному музею політв’язнів - 10 років.  

 
Тарнавська Н. Свято музею особливих вишиванок // RIA плюс. - 2006. - 

1 листоп. - С.2. 
Борщівський краєзнавчий музей відсвяткував своє 30-річчя. 

 
Тарнавська Н. У Романовому селі відкрився музей годинників // 

20 хвилин. – 2006. – 1 груд. – С.4. 
Унікальний музей годинників, основою якого стала колекція В.Сіньковського, створили в 
Романовому селі Тернопільського району. 

 
 
 
 
Тернопільський художній музей має безліч «родзинок» // Нова 

Тернопільська газета. – 2006. – 29 листоп.–5 груд. – С.12. 
 

Виставка живопису А.Рудницького в обласному художньому музеї. 
 
Смільська О. Листівка – витвір мистецтва: Різдвяні листівки з 

України, Польщі, США та Канади представлені в художньому музеї // 
20 хвилин. – 2006. – 25 груд. – С.6. 

 
Собуцька В. У вихорі кольору і почуттів // Свобода. – 2006. – 2 груд. – 

С.6. 
Ювілейна виставка М.Николайчука в картинній галереї обласної організації Національної спілки 
художників України. 

 
Фагуник В. Унікальна виставка французького фотографа // Місто. – 

2006. – 13 груд. – С.3. 
Виставка робіт французького фотографа Р.Д’Анно в Тернопільському національному педагогічному 
університеті. 

 
Федорців Н. Маріїні витинанки // Експрес. – 2006. – 21-28 груд. – 

Тернопільські новини. - С.3. 
Виставка витинанок та ескізів вишивок народної майстрині із Чортківщини М.Бурдяк в обласному 
художньому музеї. 

 

Фестивалі, конкурси 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» 
Бурма В. Дзвени голосніше, козацькая кобзо! // Вільне життя. - 2006. – 

7 жовт. - С.2; фотогр. 
Уп’яте приймала Тернопільщина учасників та гостей Всеукраїнського фестивалю козацької пісні 
«Байда». 
 

Крайнєва Г., Ліберний О. Козаченьки, козаки - Січі славної сини: 
Минулої п'ятниці у Вишнівці відбувся п'ятий Всеукраїнський фестиваль 
козацької пісні "Байда" // Свобода. - 2006. - 4 жовт. - С. 10. 
 

Попова О. Як справжні козаки: На Кременеччині відбувся 
Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» // Експрес. - 2006. – 
5 жовт.-12 жовт. - Тернопільські новини. - С.3. 

 
ХІV Всеукраїнський фестиваль популярної музики «Зустрічі друзів» 

Гадомська Л., Пшоняк І. Браво, «Зустрічі друзів»! // Тернопіль 
вечірній. - 2006. – 8-14 листоп. - С.16. 
ХІV Всеукраїнський фестиваль популярної музики «Зустрічі друзів» у Тернополі. 

 
Костишин Л. Під знаком краси й …інтелекту? // Вільне життя. - 2006. – 

4 листоп. - С.1. 
У Тернополі відбувся XIV Всеукраїнський фестиваль популярної музики «Зустрічі друзів». 

 

Джазовий фестиваль «Jazz Bez» 
Дольна С. Фестиваль джазу в Тернополі: Три дні «джазуватимуть» 

музиканти Польщі, Чехії, Німеччини, США та України // 20 хвилин. – 2006. – 
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  У краєзнавчому музеї є кам’яна гробниця, одна з найцінніших в Європі 
колекція серпів і навіть мамонт! // Нова Тернопільська газета. – 2006. – 13-
19 груд. – С.12. 
Про експозицію обласного краєзнавчого музею. 

 
Шевчук Л. Музеї Гусятинщини запрошують // Свобода. - 2006. – 

4 листоп. - С.7. 
Презентація каталогу «Музеї Гусятинщини». 

 
Театри 

 
Тернопільський академічний обласний драматичний ім.Т.Г.Шевченка 

Белякова І. Дебют тернопільського Труфальдино // RIA плюс. - 2006. - 
18 жовт. - С.17. 
Мюзикл «Труфальдино із Бергамо» - перша прем’єра нового театрального сезону в Тернопільському 
обласному академічному драматичному театрі. 

 
«Вибори» у драмтеатрі: Колектив підтримав Олега Мосійчука. Кого 

підтримає обласна рада? // Нова Тернопільська газета. – 2006. – 22-
28 листоп. – С.6. 

 
Дольна С. В театрі гратимуть сентиментальну історію // 20 хвилин. – 

2006. – 16 груд. – С.2. 
Прем’єра сентиментальної історії «Того далекого літа» в обласному драматичному театрі. 
 

Дольна С. Сентиментальна історія про жінку // 20 хвилин. – 2006. – 
20 груд. – С.6. 
Прем’єра вистави «Того далекого літа» у Тернопільському академічному обласному драматичному 
театрі. 

 
Дольна С. Новорічні вистави для дітей: Вчора у драмтеатрі відкрився 

сезон святкових ранків // 20 хвилин. – 2006. – 25 груд. – С.6. 
 
Заморська Л. У театрі – прем’єра: Мюзикл «Труфальдино із Бергамо» 

стане першою прем’єрою нового театрального сезону. Тернополяни зможуть 
його побачити сьогодні, 14 жовтня, о 19 годині // 20 хвилин. - 2006. - 14 жовт. - 
С.10. 

 
Гандзій О. «Труфальдино…» підкорив глядачів: Довгоочікувану 

прем’єру мюзиклу Карла Гольдоні «Труфальдино із Бергамо» тернополяни 
оцінили високо. Бажаючі зможуть побачити її 18 та 29 жовтня // 20 хвилин. - 
2006. - 16 жовт. - С.6. 

 
Заморська Л. Стартували мистецькі сезони: Тернопільський 

драмтеатр і філармонія у жовтні пропонують глядачам насичену програму // 
20 хвилин. – 2006. - 11 жовт. - С.8. 

 
Климчук Г. Труфальдино із Бергамо «поселився» на нашій сцені // 

Номер один. - 2006. - 18 жовт. - С.18. 
Прем’єра мюзиклу «Труфальдино із Бергамо» у Тернопільському академічному обласному 

Тернопільського митця відзначили у Польщі на міжнародній виставці // Нова 
Тернопільська газета. - 2006. - 25-31 жовт. - С.10. 

 
Ліберний О. Розгойдані дзвони пам’яті // Свобода. – 2006. – 13 груд. – 

С.5. 
Виставка до Дня пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Май В. «Листівки збирав ще мій батько…» // RIA плюс. – 2006. – 

27 груд. – С.23. 
Виставка різдвяних листівок в обласному художньому музеї. 

 
Мартинів Ю. Листопадовий зрив у документах // Свобода. - 2006. – 

1 листоп. - С.5. 
У ДАТО відкрито виставку, присвячену 88-й річниці утворення ЗУНР. 

 
Мороз В. Вшановують першого Гамлета // 20 хвилин. – 2006. – 1 груд. – 

С.8. 
Виставка пам’яті народного артиста України, уродженця Підволочиського району, Я.Геляса в 
обласному державному архіві. 

 
Мороз В. Виставка до днів скорботи // 20 хвилин. – 2006. – 27 листоп. – 

С.6. 
Виставка «Жнива скорботи» до річниці голодомору в Україні в обласному державному архіві. 

 
Мороз В. Віхи життя музейника від Бога // 20 хвилин. – 2006. – 

12 груд. – С.6. 
Виставка пам’яті В.Лавринюка в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Під пензлем майстра – грона болю // Нова Тернопільська газета. – 

2006. – 22-28 листоп. – С.6. 
Виставка пам’яті С.Нечая в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Попова О. Епатажні твори // Експрес. – 2006. – 16-23 листоп. – 

Тернопільські новини. – С.3. 
Виставка робіт Ю.Фьодорова в обласному художньому музеї. 

 
Роботи репресованого художника експонувалися в УСБУ // Вільне 

життя. – 2006. – 9 груд. – С.2. 
Виставка робіт художника Я.Омеляна в приміщенні управління СБУ в Тернопільській області. 

 
Сергієнко Г. Малярство у стилі пастелі // Свобода. – 2006. – 25 листоп. – 

С.6. 
Виставка пам’яті С.Нечая в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Смільська О. Картинний вернісаж по-тернопільськи // 20 хвилин. - 

2006. - 13 жовт. - С.8. 
Виставка робіт тернопільських митців, присвячена Дню художника, діє в картинній галереї. 

 
Смільська О. Осінні пейзажі Рудницького: «Охоронець соняхів», 

«Засніжений жовтень», «Рожева осінь», «Сюрреалістична зима» – такі 
картини можна побачити у художньому музеї // 20 хвилин. - 2006. - 9 жовт. - 
С.6. 
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  драматичному театрі.  
 
Кравчук О. Кіносценарій – на сцені: Про кохання, зраду та стосунки 

батьків з дітьми йшлося у прем’єрі «Того далекого літа» Тернопільського 
драмтеатру // RIA плюс. – 2006. – 20 груд. – С.22. 

 
Попова О. Родзинка сезону – «Труфальдіно із Бергамо» // Експрес. - 

2006. - 5-12 жовт. - Тернопільські новини. - С.3. 
8 жовтня Тернопільський академічний обласний драматичний театр відкриє новий театральний 
сезон. 

 
Попович Ж. Актору довелося вчитись цілуватись // Місто. – 2006. – 

20 груд. – С.6. 
Прем’єра у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі вистави «Того далекого 
літа». 
 

Прем’єра у стилі кінофільму // Нова Тернопільська газета. – 2006. – 20-
26 груд. – С.6. 
Про прем’єру вистави «Того далекого літа» у Тернопільському академічному обласному 
драматичному театрі. 

 
Садовська Г. У театрі йшла «Патетична соната» // Вільне життя. - 

2006.- 14 жовт. - С.1. 
Відкриття нового театрального сезону в Тернопільському обласному академічному драматичному 
театрі. 

 
Садовська Г. Веселі витівки Труфальдино на сцені шевченківців // 

Вільне життя. - 2006. - 21 жовт. - С.4. 
Перша театральна прем’єра нового сезону – мюзикл «Труфальдино із Бергамо». 

 
Садовська Г. Він міг розсмішити навіть журбу // Вільне життя. – 2006. – 

25 листоп. – С.4. 
Пам’яті народного артиста України М.Коцюлима. 

 
Садовська Г. Посвята Мирославу Коцюлимові // Вільне життя. – 

2006. – 2 груд. – С.8. 
У річницю смерті М.Коцюлима на сцені Тернопільського академічного обласного драматичного 
театру йшла вистава «У неділю рано зілля копала» за О.Кобилянською. 

 
Собуцька В. Серце, віддане театрові // Свобода. - 2006. - 7 жовт. - С.6. 

Світлій пам’яті художнього керівника Тернопільського академічного обласного драматичного театру 
М.Форгеля. 

 
Собуцька В. Чудова вистава – на вівтар пам’яті // Свобода. - 2006. – 

21 жовт. - С.8. 
Мюзикл «Труфальдино із Бергамо» - перша прем’єра Тернопільського академічного обласного 
драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. 

 
 
 
Театр розпочав сезон хвилиною мовчання // Нова Тернопільська 

газета. - 2006. - 11-17 жовт. - С.10. 
Тернопільський академічний обласний драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка розпочав новий 

 
Валах Ю. «Вакханалії» Федорова // Вільне життя. – 2006. – 25 листоп. – 

С.2. 
Виставка робіт Ю.Фьодорова «Вакханалії» в обласному художньому музеї. 

 
Войтович О. «Золота осінь» Анатолія Рудницького // Свобода. - 2006. - 

14 жовт. - С.8. 
Персональна виставка бучацького художника А.Рудницького в обласному художньому музеї. 

 
Горловиця О. Світло ікон Володимира Шерстія // Свобода. - 2006. – 

7 жовт. - С.4. 
Виставка ікон В.Шерстія в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Дольна С. Тернополянин з П’ятої Авеню: Пейзажі Діонізія Шолдри з 

Нью-Йорка, Парижа, Чілі та Канади можна побачити в Художньому музеї // 
20 хвилин. – 2006. – 4 груд. – С.6. 
 

Дольна С. Картини, створені одним рухом // 20 хвилин. – 2006. – 
13 груд. – С.10. 
Виставка робіт М.Бурдяк в обласному художньому музеї. 

 
Дудка А. У музеї презентували виставку Степана Нечая // Нова ера. – 

2006. – 22 листоп. – С.3. 
Виставка пам’яті заслуженого художника України С.Нечая в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Дудка А. Ярослав Геляс – перший український Гамлет // Нова ера. – 
2006. – 6-13 груд. – С.5. 
Виставка «Життя, присвячене театру», приурочена до 90-річчя від дня народження актора й 
режисера Я.Геляса, у ДАТО. 
 

Заморська Л. Чотири портрети з гіпсу // 20 хвилин. - 2006. - 18 жовт. - 
С.6. 
Виставка гіпсових скульптур В.Голофаєва в обласному художньому музеї. 

 
Заморська Л. Дивовижні витвори рук: Колажі, писанки та картини 

можна оглянути у художній галереї // 20 хвилин. - 2006. – 6 листоп. - С.6. 
Виставка робіт викладачів художніх шкіл області в картинній галереї обласної організації 
Національної спілки художників України. 

 
Заморська Л. Шокуюча «Вакханалія»: Дикі оргії у яскраво-червоних 

тонах представив на своїй виставці тернопільський художник Юрій 
Фьодоров // 20 хвилин. - 2006. - 14 листоп. - С.6. 
Виставка робіт Ю.Фьодорова в обласному художньому музеї. 

 
Костишин Л. Мереживо з… паперу // Вільне життя. – 2006. – 27 груд. – 

С.8. 
Виставка витинанок і узорів вишивок М.Бурдяк із Чортківщини в обласному художньому музеї. 

 
Заморська Л. Полотна з сильною енергетикою // 20 хвилин. - 2006. – 

13 листоп. - С.6. 
Виставка робіт С.Нечая в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Микола Дмітрух: «Мову карикатури розуміють в усьому світі»: 
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  театральний сезон. 
 

Шостак Н. «У театрі натовп стає народом»: Ці слова, які Михайло 
Форгель сказав під час своєї останньої прес-конференції, запам’яталися 
багатьом // Вільне життя. - 2006. - 7 жовт. - С.4. 
Остання прес-конференція художнього керівника Тернопільського академічного обласного 
драматичного театру М.Форгеля. 

 
Тернопільські театральні вечори - 2006 

До нас їде… фестиваль! // Нова Тернопільська газета. - 2006. – 1-
7 листоп. - С.10. 
VII Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» пройде в Тернополі з 5 по 
11 листопада. 

 
Дольна С. Аншлаги в театрі: Перші чотири дні театральних вечорів 

пройшли в заповнених залах // 20 хвилин. - 2006. – 10 листоп. - С.8. 
 
Дольна С. Перша польська вистава фестивалю // 20 хвилин. - 2006. – 

7 листоп. - С.9. 
Про виставу «Оскар і панна Ружа» драматичного театру з м.Катовіце. 

 
Дольна С. Поетична забава: Виставу «Горохове плем’я» Харківський 

театр «Р.S» представив тернополянам на другий день «Тернопільських 
театральних вечорів» // 20 хвилин. - 2006. – 7 листоп. - С.9. 

 
Дольна С. Сьогодні – закриття фестивалю: Мюзикл «Труфальдино із 

Бергамо» закриває сьогодні ввечері цьогорічний фестиваль «Тернопільські 
театральні вечори» // 20 хвилин. - 2006. - 11 листоп. - С.8. 

 
Дольна С. «Театр повинен захоплювати»: Закриття 

VII Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют» 
відбулося в суботу, 11 листопада // 20 хвилин. - 2006. – 13 листоп. - С.5. 

 
Заморська Л. Буде театральний фестиваль // 20 хвилин. - 2006. – 

3 листоп. - С.9. 
Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» відкриється в неділю, 
5 листопада.  

 
Кравчук О. «Театральні вечори» відфестивалили: Українці вперше 

показали виставу без слів і вдало популяризували поезію, а поляки здивували 
філософським підходом до складних питань людського життя // RIA плюс. - 
2006. – 15 листоп. - С.20-21. 

 
Попова О. Буде і класика, й абсурд // Експрес. - 2006. – 2-9 листоп. - 

Тернопільські новини. - С.3. 
VII Всеукраїнський фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. Дебют» стартує 
5 листопада. 

 
Сагаль О. Фестиваль ціною життя: «Тернопільські театральні 

вечори’2006» присвятили Михайлу Форгелю // Нова Тернопільська газета. - 
2006. – 15-21 листоп. - С.10. 

 

 
«Не тільки Кіркоров може збирати аншлаг у Тернополі»: У «Березолі» 

відбувся тріумфальний концерт хору ім.Верьовки // Нова Тернопільська 
газета. - 2006. - 1-7 листоп. - С.10. 
 

«Оркестр – то моє друге дитя»: «20 хвилин» гортає сімейний альбом 
Сергія та Тетяни Черняків // 20 хвилин. – 2006. – 13 груд. – С.6–7. 

 
Попова О. У філармонії – «Реквієм» Моцарта // Експрес. - 2006. - 5-

12 жовт. - Тернопільські новини. - С.3. 
8 жовтня розпочався новий концертний сезон в обласній філармонії. 

 
Попович Ж. На гру маестро Которовича злітаються душі // Місто. - 

2006. - 18 жовт. - С.6. 
Концерт камерного оркестру «Київські солісти» в обласній філармонії. 

 
Садовська Г. А в «Березолі» танцювали і співали «Козаки Поділля» // 

Вільне життя. - 2006. - 14 жовт. - С.1. 
Відкриття концертного сезону в Тернопільській обласній філармонії. 

 
Сергієнко Г. Через 25 років і 1100 кілометрів // Свобода. – 2006. – 

22 листоп. – С.6. 
Концерт заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю «Донбас» у ПК «Березіль». 

 
Тет Т. Штраус допоміг придбати картину // Місто. – 2006. – 27 груд. – 

С.3. 
Новорічний концерт-імпреза симфонічного оркестру «В гостях у Штрауса» в обласній філармонії. 

 
Філармонія «стартувала» з Богодара Которовича // Нова 

Тернопільська газета. - 2006. - 11-17 жовт. - С.10. 
8 жовтня новий концертний сезон відкрила Тернопільська обласна філармонія. 

 
Чайківська Я. Свято української пісні від Національного хору імені 

Григорія Вірьовки // Нова ера. - 2006. - 1 листоп. - С.2. 
 
Чубата Д. Бентежать душу пісні Білаша // Вільне життя. – 2006. – 

22 листоп. – С.9. 
Концерт «Два кольори» до 75-річчя від дня народження композитора О.Білаша. 

 
Чорна Н. Зірковий тандем завоював Тернопіль // Вільне життя. - 2006. - 

14 жовт. - С.8. 
Концерт державного камерного оркестру «Київські солісти» в обласній філармонії. 

 
Юхно-Лучка М. Світлий сум у пам’ять про Арсена Монастирського // 

Нова Тернопільська газета. – 2006. – 20-26 груд. – С.6. 
Вечір пам’яті А.Монастирського в обласній філармонії. 

 

Виставки 
Атаманчук А. Листівки з різних країн можна побачити в музеї // Нова 

ера. – 2006. – 27 груд.-2 січ. – С.3. 
Виставка різдвяних листівок в обласному художньому музеї. 
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 Садовська Г. Сьомий «Дебют» – сумний та оптимістичний водночас // 
Вільне життя. – 2006. – 15 листоп. – С.9. 
Про фестиваль «Тернопільські театральні вечори - 2006». 

 
Садовська Г. Фестиваль пам’яті і надії нашої // Вільне життя. – 2006. – 

18 листоп. – С.8. 
Про Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют-2006». 

 
Собуцька В. Фестиваль із густим присмаком трагедій // Свобода. – 

2006. – 18 листоп. – С.8. 
Про Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют-2006». 

 
Садовська Г. Федір Стригун: «Мистецтво має нести людям надію» // 

Вільне життя. – 2006. – 25 листоп. – С.8. 
Художній керівник Львівського національного драматичного театру ім.М.Заньковецької Ф.Стригун 
про «Тернопільські театральні вечори». 
 

Собуцька В. Фестиваль ціною в життя повинен відбутись. Як 
пам’ять // Свобода. - 2006. - 4 листоп. - С.8. 
Про VII Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 
Шостак Н. Фестивальний дебют – у нас // Вільне життя. - 2006. – 

4 листоп. - С.8. 
Про VII Всеукраїнський фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 

 
Тернопільський обласний академічний театр актора і ляльки 
Попова О. У лялькарів – день народження // Експрес. - 2006. – 2-

9 листоп. - Тернопільські новини. - С.3. 
Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки відзначив свій 26 день народження. 

 

Філармонія, концерти 
Браво, маестро Черняк! // Нова Тернопільська газета. – 2006. – 20-

26 груд. – С.6. 
В обласній філармонії відсвяткували 5-річчя камерного оркестру. 

 
«Березіль» приймав «Донбас»: Уперше за 25 років нас відвідав 

донецький ансамбль // Нова Тернопільська газета. – 2006. – 22-28 листоп. – 
С.6. 
Концерт Донецького заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю «Донбас» у ПК «Березіль» 
ім.Леся Курбаса. 

 
Виконавці – вищий клас!  Хор ім. Верьовки буде в нас // Нова 

Тернопільська газета. - 2006. - 25-31 жовт. - С.10. 
29 жовтня в Тернопільській обласній філармонії відбудеться концерт Національного академічного 
народного хору ім. Г.Верьовки. 

 
 
 
«Вірю в любов, що змінює світ»: «20 хвилин» гортає сімейний альбом 

Григорія та Юлії Шергеїв // 20 хвилин. - 2006. – 15 листоп. - С.6-7. 
 

Дольна С. Приїзд у Тернопіль – як повернення додому: Майже 160 
людей, які працюють у хорі ім.Г.Верьовки, спеціально приїхали порадувати 
тернополян фольклором // 20 хвилин. - 2006. - 31 жовт. - С.6. 
Концерт Національної академії народного хору ім.Г.Верьовки в Тернополі. 

 
Заморська Л. У філармонії співали козаки, а театр розпочав із 

присвяти // RIA плюс. - 2006. - 11 жовт. - С.9. 
8 жовтня відкрили сезон обласна філармонія та Тернопільський обласний академічний драматичний 
театр ім.Т.Г.Шевченка. 

 
Заморська Л. «Я закохана в музику Білаша»: Про свою нову 

23 концертну програму, присвячену українському композитору Олександру 
Білашу, розповідає Любов Ізотова // 20 хвилин. - 2006. - 9 листоп. - С.11. 

 
Заморська Л. Звучатимуть пісні Білаша // 20 хвилин. - 2006. – 

11 листоп. - С.8. 
Концерт «Два кольори мої», присвячений 75-річчю від дня народження українського композитора 
О.Білаша, в обласній філармонії. 

 
Заморська Л. Святкуватиме камерний оркестр: Камерний оркестр 

обласної філармонії 17 грудня відзначатиме свій п’ятирічний ювілей // 
20 хвилин. – 2006. – 15 груд. – С.9. 

 
Заморська Л. «В гостях у Штрауса» // 20 хвилин. – 2006. – 23 груд. – 

С.11. 
Новорічна імпреза в обласній філармонії. 

 
Заморська Л. Картину Євгена Удіна придбали за 600 гривень // 

20 хвилин. – 2006. – 26 груд. – С.4. 
Новорічна імпреза «В гостях у Штрауса» в обласній філармонії. 

 
Зичлива З. Проблеми старі, а надії нові // Свобода. - 2006. - 7 жовт. - С.6. 
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