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  Загальні питання культури 
Гончаренко О. Стойко сказав, що з посади піде, коли добудує обласну 

бібліотеку… Отже, він не піде ніколи?! // Нова Тернопільська газета. – 2007. – 
24-30 січ. – С.2. 
На прес-конференції голова ОДА І.Стойко обговорював із журналістами долю бібліотечного 
довгобуду. 

 
Григорій Шергей – новий «культурний» начальник // Нова 

Тернопільська газета. - 2007. – 21-27 берез. - С.6. 
Начальником управління культури облдержадміністрації призначений заслужений діяч мистецтв 
України Г.Шергей. 

 
Клим’юк М. Культура сьогодні – це птаха з пораненим крилом // 

Четверта влада. - 2007. – 14 берез. - С.4. 
Про стан культури в Тернопільській області 

 
Коверко О. Культуру віддали в надійні руки: Григорій Шергей 

призначений начальником обласного управління культури// Свобода. - 2007. 
– 24 берез. - С.2. 

 
Миколаєнко Г. Таланти – як веселкові барви // Свобода. - 2007. - 28 

лют. - С.5. 
Підсумки роботи культосвітньої галузі Теребовлянського району. 

 
Мороз В. Управління культури «розродилося» // 20 хвилин. - 2007. – 21 

берез. - С.3. 
Начальником управління культури облдержадміністрації призначений Г.Шергей. 

 
Крицак І. «Сам не гам та іншому не дам»: Голова облради Михайло 

Миколенко тривалу паузу із призначенням начальника управління культури 
вважає некомпетентним підходом до справи // 20 хвилин. - 2007. - 23 берез. - 
С.5. 
Своє перше засідання на посаді начальника обласного управління культури провів Г.Шергей. На 
засіданні підводились підсумки роботи галузі культури за 2006 рік. 

 
Сагаль О. Григорій Шергей: «У культурі працюю понад 25 років» // 

Нова Тернопільська газета. - 2007. – 28 берез. - С.3. 
Інтерв’ю з начальником управління культури облдержадміністрації Г.Шергеєм. 

 
Шот М. Рік культури триває // Урядовий кур’єр. - 2007. - 21 берез. - 

С.19. 
Про те, як пройшов 2006 рік, оголошений Роком культури в Україні, на Борщівщині. 

 

Бібліотечна справа 
Крочак І. Репрезентація бібліографічного покажчика // Вільне життя. - 

2007. - 17 берез. - С.8. 
У державному архіві Тернопільської області репрезентували бібліографічний покажчик публікацій 
1963-2006 рр. відомого краєзнавця, етнографа,  громадського і культурного діяча О.Черемшинського. 

 
 
 

Лінчевська С. Анатолій Горчинський більше не заспіває // Місто. - 
2007. - 10 січ. - С.6. 
Світлій пам’яті А. Горчинського. 

 
Маслій М. Червона троянда - то квітка кохання... й розлуки печаль: 6 

січня, на Свят-вечір, на 83-му році життя зупинилося серце легенди 
української пісні, одного з родоначальників сучасної національної естради, 
народного артиста України маестро Анатолія Горчинського // Нова 
Тернопільська газета. - 2007. - 10-16 січ. - С.1, 3. 

 
Попович Ж. 40 днів як не стало Маестро троянд // Місто. - 2007. - 14 

лют. - С. 6, 15. 
Пам’яті композитора та режисера А.Горчинського. 

 
Сагаль О. «Після смерті Анатолій приснився мені і сказав: «Не кажи, 

що ти вдова. Ти - моя дружина… Ніколи не знімай обручку, а я завжди буду 
поряд…»: На 40-ий день після смерті Анатолія Горчинського дружина Олена 
відкрила його кімнату-музей // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 21-27 лют. 
- С.6. 

 
Садовська Г. Змовкла муза Анатолія Горчинського // Вільне життя. - 

2007. - 10 січ. - С.8. 
На 83-му році пішов із життя народний артист України А. Горчинський. 

 
Собуцька В. Сирітськи зойкнула обірвана струна // Свобода. - 2007. - 10 

січ. - С.2. 
Пішов із життя маестро А. Горчинський. 

 
Солтис В. Остання троянда Анатолія Горчинського // Номер один. - 

2007. - 10 січ. - С.2. 
Тернопіль попрощався з відомим українським композитором, режисером та виконавцем пісень А. 
Горчинським. 

 
Фарина І. Ніжний голос Оксани Лятуринської // Свобода. - 2007. - 3 

лют. - С.8. 
До 105-річчя від дня народження знаної поетеси й мисткині. 

 
Шот М. Тернопіль прощався з Анатолієм Горчинським // Урядовий 

кур’єр. - 2007. -10 січ. - С.16. 
6 січня пішов із життя народний артист України А. Горчинський. 
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  Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Білий І. Іван Стойко: губернатор чи " весільний" генерал? // Номер 

один. - 2007. - 7 берез. - С.6.  
В статті згадується про  проблему добудови нового приміщеня обласної наукової  бібілотеки.  

 
Гончаренко О. Стойко сказав, що з посади піде, коли добудує обласну 

бібліотеку…Отже він не піде ніколи?! //Нова Тернопільська газета. – 2007. – 
24-30 січ. 
Владі краю не вдалось отримати кошти на добудову нового приміщення ОУНБ. 
 

Десять кілограмів знань // Свобода. - 2007. – 10 берез. - С.8. 
Про найпопулярніші книги в Тернопільській ОУНБ. 

 
Дігай Т. Таємниця любові // Вільне життя. – 2007. – 24 лют. 

Про поетичну збірку працівниці відділу абонементу Тернопільської ОУНБ  Н.Білянської «Таємниця 
любові». 

 
Дудка А. Він словом сатири зриває маски… // Нова ера. - 2007. - 28 

лют.-6 берез. - С.6. 
У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація збірки В.Вороніна «Сон у руку». 

 
Іващук М. Ярослав Джоджик: «Якщо вже у березні розпочати добудову 

обласної бібліотеки, то до холодів з цією роботою можна буде впоратися…» // 
Свобода. - 2007. - 24 січ. - С.2. 
Пропозиції тернопільського бізнесмена та політика Я.Джоджика щодо добудови нового приміщення 
Тернопільської ОУНБ. 

 

Іващук М. Василь Вітенко: «Бібліотека спроектована так, що перших 
чотири поверхи повинні належати їй, і для комерційної оренди тут місця 
немає…» // Свобода. - 2007. – 31 січ. - С.5. 
Продовження обговорення проблеми бібліотечного довгобуду в Тернополі. Погляд на ситуацію 
директора установи В.Вітенка. 

 
Квітка Маргаритка. Довідники на щодень // Місто. - 2007. - 10 січ. - С.5. 

Тернопільське видавництво "Підручники і посібники" видало бібліографічний покажчик "Література 
до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік", укладений в обласній універсальній 
науковій бібліотеці. 

 
Коверко О. «Після двох інфарктів мене врятувала…поезія» // Рада. – 

2007.- №2.  
Презентація збірки політичної  сатири «Сон у руку» депутата Тернопільської обласної ради В. 
Вороніна. 

 
Лазорик С. Меценати подарували тисячу книг // 20 хвилин. - 2007. – 2 

лют. - С.4. 
Понад 1000 книг подарували днями Тернопільській ОУНБ двоє тернополян: Лариса Шевчук та 
Роман Залеський. 

 
Лазорик С. Тернопільщина отрамила 5 тонн нових книжок // 

http://www.ria.ua/news/58376 
П’ять тонн різножанрової літератури отримала Тернопільська обласна універсальна наукова 
бібліотека. 

  
 
 

Гармаш С. Людина, яка була Театром і… Смертю // Нова ера. - 2007. – 
28 лют.-6 берез. - С.6. 
До 120-річчя від дня народження видатного українського режисера та засновника новаторського 
театру «Березіль», уродженця Тернопільщини Леся Курбаса. 

 
Демчишин І. «Я вибираю березіль…»// Вільне життя. - 2007. - 3 берез. - 

С.8. 
Про святкування 120-річчя від дня народження Леся Курбаса на батьківщині митця в Старому 
Скалаті на Підволочищині. 
 

Левицька Л. А у краєзнавчому музеї відкриють виставку з особистого 
фонду Леся Курбаса // Голос України. - 2007. - 8 лют. - С.22. 
25 лютого тернополяни відзначатимуть 120-річчя від дня народження видатного українського 
режисера Леся Курбаса. 

 
Ониськів М. Курбаса нам повернула «Україна» // Вільне життя. - 2007. 

– 3 берез. –  С.8. 
Аналіз публікацій про видатного режисера, засновника театру «Березіль» Леся Курбаса в українській 
пресі. 

 
Суха О. Сторінками життя реформатора // Вільне життя. - 2007. – 3 

берез. – С.8. 
До 120-річчя від дня народження Леся Курбаса. 

 
Шот М. «Іде Лесь Курбас, а за ним іде нова доба» // Урядовий кур’єр. - 

2007. – 23 лют. - С.8-9. 
Святкування 120-річчя від дня народження видатного українського режисера Леся Курбаса. 

 
До 100-річчя від дня народження С. Гординського 

Бошко С. Забутий геній мистецтва: (Святослав Гординський – до 100-
річчя від дня народження) // Тернопіль вечірній. – 2007. – 3-9 січ. – С.9. 

 
Бубній П. Крізь бурю і крутіж // Вільне життя. - 2007. – 27 січ. - С.8. 

До 100-річчя від дня народження художника С.Гординського. 
 
Бубній П. Автор талановитого переспіву «Слова о полку Ігоревім» // 

Свобода. - 2007. – 24 берез. -С.4. 
Про талановитого митця-поета, художника, знавця культурних надбань, перекладача, 

життя і творчість якого пов’язані з Тернопільщиною, В.Гординського 
 
Ліберний О. Святослав Гординський – материк української культури // 

Свобода. - 2007. – 20 січ. - С.4. 
До 100-річчя від дня народження видатного українського художника С.Гординського. 

Пам’яті народного артиста України композитора  А. Горчинського 
Клос С. Не стало автора «Червоної троянди» // Високий замок. - 2007. – 

11-17 січ. - С.8. 
На 83-році пішов із життя народний артист України, режисер та 

композитор А.Горчинський. 
 

Кравчук О. Горчинський Різдва не дочекався: Вчора у Підгородньому 
поховали автора хітів "Троянди на пероні" та "Росте черешня" // 20 хвилин. - 
2007. - 9 січ. - С.4. 
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  Лазорик С. «Затонка» отримала п’ять тонн нових книжок // 20 хвилин. 
-2007. - 8 лют. - С.3. 
Майже 6000 примірників історичної, мистецької, наукової, навчальної, дитячо-довідкової та 
художньої літератури для поповнення фондів бібліотек області отримала Тернопільська ОУНБ. 

 
Лазорик С. Книги і диски на 15 тисяч гривень привезли до 

тернопільської бібліотеки // http://www.ria.ua/news/58012 
Нові книги англійською мовою надійшли у відділ літератури і іноземними мовами Тернопільської 
обласної універсальної наукової бібліотеки. Спонсорує надходження посольство США в Україні.. 
 

Лазорик С. «Затонці» подарували англомовні «оскарівські» DVD // 20 
хвилин. -2007. - 5 лют. - С.5. 
200 нових книг та 40 DVD-дисків англійською мовою надійшло у відділ літератури іноземними 
мовами Тернопільської ОУНБ. 

 
Лазорик С. Передплату на “Scientific American” подарував 

американський меценат Тернопільській бібліотеці // 
http://www.ria.ua/news/60263 
Англомовну версію найстарішого наукового журналу світу “Scientific American” відтепер мають 
змогу читати тернополяни у відділі літератури іноземними мовами обласної універсальної наукової 
бібліотеки. 

 
Лазорик С. В тернопільській бібліотеці — місячний доступ до 

Інтернету // http://www.ria.ua/news/60257 
До 16 березня в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці триватиме відкритий 
тестовий доступ до системи Encyclopedia Britannica Online Academic Edition 

 
Лазорик С. Статті нобелівських лауреатів почитаємо англійською // 20 

хвилин. - 2007. – 2 берез. - С.3. 
Річну передплату на найстаріший науковий журнал світу ,,Sciеntific American” подарував 
Тернопільській ОУНБ американський меценат Г.Малиновський. Читачі можуть із ним ознайомитися 
у відділі літератури іноземними мовами. 

 
Лазорик С. У бібліотеці – тестовий доступ до Інтернету // 20 хвилин. - 

2007. - 2 берез. - С.3. 
До 16 березня в Тернопільській ОУНБ триватиме відкритий тестовий доступ до програми 
,,Encyclopedia Britannica Online Academic Edition”. 

 
Левицька Л. На тарілку відсотки не покладеш // Вільне життя. – 2007. – 

27 січ. 
Голова Тернопільської ОДА І. Стойко на прес-конференції повідомив, що у 2007 році нове 
приміщення Тернопільської ОУНБ добудоване не буде. 

 
Леся Романчук. «Чотири дороги назустріч». Книга четверта // Нова 

Тернопільська газета. – 2007. – 14-20 берез. 
Рубрика «Nova читанка» спільно з Тернопільською ОУНБ знайомить читачів «Нової Тернопільської 
газети» з кращими книжковими новинками. 

 
Ліберний О. У бій іде політична сатира // Свобода. - 2007. – 3 берез. - 

С.3. 
Презентація збірки В. Вороніна «Сон у руку» у Тернопільській ОУНБ. 

 
Ліскова О. Погляд у майбутнє // Вільне життя. - 2007. - 24 січ. - С.2. 

Щорічне навчання в обласній школі методиста «Сільська бібліотека: сучасний погляд на методичне 
забезпечення» пройшло на базі Бучацької ЦБС. 

Олійник С. «Снігова королева» мандрує краєм // Свобода. - 2007. – 3 
берез. -С.8. 
Про зразкову студію класичного танцю «Перлина» Тернопільської обласної експериментальної 
школи мистецтв. 

 
Попова О. Оркестровий «прорив» // Експрес. - 2007. – 15-22 лют. – 

Тернопільські новини. - С.2. 
Муніципальний Галицький камерний оркестр запросили з концертами у Київ, Харків і Донецьк. 
 

Попова О. Яйце у мережці // Експрес. - 2007. – 30-31 берез. -С.8. 
Про тернопільських майстрів-писарів Юрія та Лесю Цікалів. 
 

Попович Ж. Скульптор об’єднає Галичину Роком Пінзеля // Місто. – 
2007. – 3 січ. – С.3. 
Мери Львова, Івано-Франківська та Тернополя підписали спільну декларацію щодо оголошення 2007 
року Роком Іоанна Пінзеля. 

 
Попович Ж. Портрети плетемо гачком... // Місто. - 2007. - 10 січ. - С.16. 

Про майстриню з Тернополя Тетяну Гуржий. 
Попович Ж. Колекцію художниці Наталії Басараб поповнила лялька 

Людмили Гурченко // Місто. - 2007. – 14 берез. -С.6. 
Про унікальні роботи тернопільської мисткині Н.Басараб. 

 
Сагаль О. Замість пензля – стрічка й голка: Унікальні вишивки 

тернополянки є навіть у Франції! // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 17-23 
січ. - С.9. 
Про тернопільську вишивальницю Інну Папару-Кватиру. 
 

Сергієнко Г. ПовиСМИКувані рими... // Свобода. - 2007. – 24 лют. -С.8. 
Тернопільський поет О.Смик презентував нову збірку «Коли розступається небо…». 

 
Сушкевич  В. Книжкова втіха // Вільне життя. -2007. -28 лют. - С. 6. 

Про екслібриси терноп. художника Я.Омеляна, видані нещодавно ошатним томиком. 
 
Тадейчук Є. Пісенне свято у драмтеатрі // Вільне життя. -2007. - 7 лют. - 

С.4. 
Репрезентація збірника пісень «Мелодії Тернового поля» у Тернопільському академічному 
обласному драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Тур Н. За вагомий внесок // Вільне життя. - 2007. – 24 берез. - С.2. 
Звання «Заслужений працівник культури України» присвоєно деригенту-хоремейстеру Струсівської 
капели-бандуристів «Кобзар» І.Козаку. 
 

«… чернетки» на папері та сцені – щоб не переписувати у житті // Нова 
Тернопільська газета. - 2007. – 14-20 лют. - С.4. 
Репрезентація книги Христини Монастирської «… чернетки» відбулася на малій сцені 
Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка. 
 

До 120-річчя від дня народження Леся Курбаса 
Бубній П., Ковальков Ю. Театр у соловецькій неволі // Вільне життя. - 

2007. – 17 берез. - С.8. 
Про видатного українського режисера, засновника театру «Березіль» Леся Курбаса. 
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  Лойко Р. Бібліотека - поповнюється // Вільне життя. - 2007. - 24 лют. - 
С.8. 
Про співпрацю сектора обмінно-резервного фонду ТОУНБ з бібліотекою ДАТО 
 

Май В. Книги доставлятимуть: Приносити книги тим тернополянам, 
які не можуть самостійно пересуватися, незабаром будуть із Тернопільської 
обласної універсальної бібліотеки // RIA плюс. – 2007. – 17 січ. – С.7. 
 

Май В. Видали довідник пам’ятних дат // RIA плюс. – 2007. – 17 січ. 
Календар знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини уклали в Тернопільській ОУНБ. 
 

Май В. Тернопіль читатиме бізнес-бестселери // RIA плюс. -2007. - 7 
лют. - С.3. 
Комплект книг, виданих Фундацією імені князів-благодійників Острозьких, отримали в подарунок 
книгозбірні міста, у тому числі й Тернопільська ОУНБ. 
 

Май В. Бібліотеки не буде // RIA плюс. - 2007. – 24 січ. - С.3. 
Кошти на добудову обласної бібліотеки владі краю отримати не вдалося. 

 
Май В. Привезли п’ять тонн нових книг // RIA плюс. - 2007. - 14 лют. - 

С.2. 
Понад 6 тис. примірників різножанрової літератури отримала нещодавно Тернопільська ОУНБ. 
 

Моліцька Г. Ліна Костенко, Леся Романчук та "Легенди 
Тернопільщини": Кращі книга, журнал і газета року // Русалка Дністрова. - 
2007. - № 1(Січ.). - С.4. 
Про результати щорічного соціологічного дослідження "Краща книга року" в Тернопільській ОУНБ. 
 

Мороз В. З’явився довідник пам’ятних дат // 20 хвилин. - 2007. - 11 січ. - 
С.5. 
Бібліографічний довідник "Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік" 
уклали в Тернопільській ОУНБ. 

 
Мороз В. Які в Тернополі цінні книги лежать // 

http://www.ria.ua/news/56627 
Про унікальні видання у фондах тернопільських книгозбірень, у тому числі Тернопільської 
ОУНБ. 
 

Мороз В. Унікальні книги живуть у Тернополі: 430 років незабаром 
виповниться найстарішій у нашому місті книзі «Біблії польській», а 
найдорожча книжка Тернополя коштує майже тисячу гривень // 20 хвилин. - 
2007. - 19 січ. - С.5. 
Про унікальні видання у фондах тернопільських книгозбірень, у тому числі Тернопільської ОУНБ. 

 
Мороз В. Обласна Тернопільська бібліотека знову “висить” // 

http://www.ria.ua/news/56884 
Тернопільську ОУНБ можуть не добудувати і в 2007 році. 

 
 
 

Мороз В. Бібліотеку залишили без грошей // 20 хвилин. - 2007. - 26 січ. - 
С.2. 
Тернопільську ОУНБ, яку будують уже 21 рік, не добудують і в 2007 році. 

 

Ліберний О. Художник від Бога: Про славний ювілей і непристойне 
забуття // Свобода. - 2007. – 17 берез. -С.8. 
Про тернопільського художника Г.Ісака. 

Ляпін А. Підволочиськ репрезентував Книгу пам’яті // Вільне життя. - 
2007. - 7 лют. - С.4. 
Репрезентація Книги пам’яті Підволочиського району «За Україну, за її волю...» відбулася в 
районному будинку культури. 

 
Мазур Н. Плекає пісня енергетику душі // Свобода. - 2007. – 10 берез. -

С.8. 
Про чоловічий ансамбль «Октава» Теребовлянського вищого училища культури та його керівника, 
заслуженого працівника культури України М.Мечника. 

 
Мазур Н. Життя у вирі танцю // Вільне життя. - 2007. – 21 берез. - С.6. 

Про викладача Тереребовлянського вищого училища культури, заслуженого працівника культури 
України І.Ніколишина. 

 
Мазур Н. Театр має бути таким, яким суспільство буде завтра // 

Свобода. - 2007. – 24 берез. - С.8. 
Про викладача Теребовлянського вищого училища культури, засновника і керівника студентського 
театру-студії «Рампа» А.Наконечного. 

 
Май В. Бари і культуру - «на розлучення»: Облрада хоче ввести табу на 

торгівлю алкоголем у стінах музеїв, театрів і філармоній. Деякі бари 
закриють // RIA плюс. -2007. - 14 лют. - С.2. 

 
Мандзій О. Серця чистий камертон // Вільне життя. -2007. -21 лют. - С. 

7. 
Про самобутнього композитора, співачку, викладачку  Чортківського педучилища Н.Стець та 
її збірку пісень "Мого серця чистий камертон". 

 
Мандзій  О. "Струни моєї душі" // Вільне життя. -2007. -3 лют. - С. 8.  

Про творчість талановитого композитора, викладача Чортківського педучилища І. 
Уруського. 

 
Мельничук Б. Закодовані на співпереживання // Вільне життя. - 2007. – 

3 берез. - С.8. 
Про збірку «…чернетки» тернополянки Х. Монастирської. 

 
Миколаєнко Г. Таланти – як веселкові барви // Свобода. - 2007. - 28 

лют. - С.5. 
Підсумки роботи культосвітньої галузі Теребовлянського району. 

 
Миколаєнко І. На його картинах – знайомі краєвиди // Свобода. - 2007. 

– 24 берез. - С.8. 
Про художника-аматора з Теребовлянщини М.Наума. 

Народний галицький скульптор : «20 хвилин» розповідає про твори 
найвідомішого скульптора Іоанна Пінзеля, який колись працював у 
Галичині, і де їх можна побачити // 20 хвилин. - 2007. – 9 лют. - С.12. 

 
Новак Н. Шукають авторів для пам’ятника // RIA плюс. - 2007. - 24 січ. 

- С.2. 
Тернопільська ОДА, обласна рада та благодійний фонд „Соломія” оголосили конкурс на кращий 
ескізний проект пам’ятника С.Крушельницькій. 
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  Огородник Н. Побачила світ книжка // Вільне життя. - 2007. - 7 берез. - 
С.6. 
Про презентацію збірки В. Вороніна «Сон у руку» в Тернопільській ОУНБ. 
 

«Після двох інфарктів мене врятувала … поезія»: Депутат 
Тернопільської обласної ради Володимир Воронін видав збірку політичної 
сатири // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 28 лют.–6 берез. - С.6. 
Презентація збірки політичної сатири «Сон у руку» в Тернопільській ОУНБ. 
 

Попова О. Книги - додому // Експрес. - 2007. - 25 січ.-1 лют. – 
Тернопільські новини.- С.2. 
У відділі абонементу Тернопільської ОУНБ працюють над тим, щоб забезпечувати книгами інвалідів 
удома. 
 

Попович В. Про що зараз мріє Зеновій Щепановський?: Власник фірми 
«Будівельник» готовий допомагати області добудувати бібліотеку, а місту - 
розробити генеральний план забудови // Номер один. - 2007. - 7 лют. - С.7. 
Пропозиції відомого тернопільського бізнесмена щодо добудови нового приміщення обласної 
універсальної наукової бібліотеки. 
 

Попович В. UMC та Фундація Острозьких подарували Тернополю 
книги // Номер один. - 2007. - 7 лют. - С.4. 
1 лютого в приміщенні Тернопільського прес-клубу відбулася урочиста передача літератури із серії 
«Бібліотека ділових шедеврів від UMC» бібліотекам міста. Один із комплектів книг отримала в 
подарунок Тернопільська ОУНБ. 
 

Процак Р. Родом з України // Вільне життя. – 2007. – 24 лют. 
Про книжкову виставку «Головний конструктор» до 100-річчя  від дня народженя С.П. Корольова в 
Тернопільській ОУНБ. 
 

Сагаль О. ... і в Тернополі // Нова Тернопільська газета. - 2007. - 7-13 
берез. - С.6. 
Про результати щорічного соціологічного дослідження «Краща книга року-2006» розповідає 
завідувач відділу абонементу Тернопільської ОУНБ Т.П. Ковалькова. 

 
Сагаль О. Найменша, найдорожча, найдавніша…: Унікальні книги 

Тернопільської обласної бібліотеки //Нова Тернопільська газета. - 2007. – 7-13 
берез. - С.6. 

 
Скрипець З. Доставлятимуть книги додому: Книги приноситимуть за 

списками, які нададуть бібліотеці фонди інвалідів // 20 хвилин. - 2007. - 12 січ. 
- С.2. 
У Тернопільській ОУНБ планують розпочати обслуговування користувачів із обмеженими 
можливостями вдома. 

 
Сновида У. Тернополяни читатимуть бестселлери // 

http://www.ria.ua/news/57910 
Комплект книг серії “Бібліотека ділових шедеврів від UMC” з маркетингу та менеджменту і 
книги, видані Фундацією імені князів- благодійників Острозьких сьогодні подарували 
представники вказаних організацій Тернопільській ОУНБ. 

 
Тет Т. Вузи та бібліотека отримали цінні книги // Місто. - 2007. - 7 лют. 

- С.4. 
Комплект книг із серії «Бібліотека ділових шедеврів UMC» та книги, видані Фундацією Острозьких, 
отримала в подарунок Тернопільська ОУНБ. 

Завадський Ю. Художній світ Володимира Дячуна: Слово з нагоди 60-
ліття митця // Свобода. - 2007. – 24 лют. -С.8. 

 
Загір’янець І. «Останній день зими» віщує весну // Свобода. - 2007. – 10 

берез. - С.8. 
Свято поезії та авторської пісні «Останній день зими» пройшло в Кременці. 

 
Заморська Л. Найзагадковіший митець: Пінзеля з Тернопіллям 

пов’язує Бучач, де він одружився і де його знайшов Микола Потоцький. 
Життя скульптора - загадка, а твори - шедеври // 20 хвилин. - 2007. - 9 лют. - 
С.13. 

 
Зозуляк Є. Виринула «Русалка Дністрова» // Вільне життя. - 2007. - 13 

січ. - С.1. 
У Тернополі відновили випуск літературно-мистецької культурологічної газети «Русалка Дністрова». 

Іван Марчук: «Мені не заздрити треба, а співчувати...» // Вільне життя. 
- 2007. – 24 січ. - С.4. 
Інтерв’ю з народним художником України І.Марчуком. 

  
Клос С. Народний модельєр із Слобідки // Високий замок. - 2007. – 31 

берез. - С.24. 
Про майстриню-вишивальницю з с.Слобідка Козівського району С.Новацьку. 

 
Костишин Л. Приречені на подив і на захват // Вільне життя. - 2007. – 3 

берез. - С.8. 
Про нову збірку поезій тернопільського поета О. Смика «Коли розступається небо…». 

 
Кравчук О. Бережанський замок отримав від Олеського старовинні 

скульптури: Ще однією новинкою експозиції стане середньовічне каміння // 
20 хвилин. - 2007. - 8 лют. - С.5. 
Продовжується реставрація Бережанського замку. 

 
Кузишин І. Дива рукотворні // Свобода. -2007. -27січ. - С. 8. 

 Про майстра-оздоблювача храмів, різьбяра іконостасів, виготовлювача церковної атрибутики  
Струсів Теребовлянського р-ну М. Кульчицького 
 

Кузишин І. Шедеври з присмаком горіння: Молода художниця 
створює картини чорною кульковою ручкою // Свобода. - 2007. – 31 берез. - 
С.8. 
Про молоду художницю Борщівщини Т.Скакольську. 
 

Кушнірук А. Василь Феленчак: «Музика увійшла у мене, мов 
невиліковний вірус»  // Свобода. - 2007. – 31 берез. - С.8. 
Інтерв’ю з диригентом Галицького муніціпального оркестру В.Феленчаком. 
 

Ліберний О. Поетичні обрії "Економічної ліри" // Свобода. - 2007. - 6 
січ. - С.8. 
Презентація літературно-мистецького альманаху "Економічна ліра" у ТНЕУ. 

 
Ліберний О. Когорту зірок поповнили тернополяни // Свобода. - 2007. - 

14 лют. - С.3. 
Зустріч із тернополянами - лауреатами конкурсу «Людина року - 2006». 
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  У Тернополі книги доставлятимуть додому // 
http://www.ria.ua/news/56323 
Приносити книги тим тернополянам, які не можуть самостійно пересуватися, незабаром 
будуть із Тернопільської обласної універсальної бібліотеки . 

 
Федорців Н. «Вікно в Америку» привідхилили // Експрес. - 2007. - 8-15 

лют. - Тернопільські новини. - С.2. 
Дві сотні книжок та сорок DVD-дисків англійською мовою передало посольство США у відділ 
літератури іноземними мовами Тернопільської ОУНБ. 

 

Шатарська Л. Радіо для аматорів. І не тільки // Свобода. - 2007. - 21 
лют. - С.10. 
Про журнал «Радіоаматор», який надходить до відділу технічної літератури Тернопільської ОУНБ, 
розповідає бібліотекар відділу Л.Шатарська. 

 
Шостак Н. Підручники для бізнесменів // Вільне життя. - 2007. - 10 лют. 

- С.7. 
Фундація імені князів Острозьких та мобільний оператор UMC подарували Тернопільській ОУНБ 
комплект книг із серії «Бібліотека ділових шедеврів UMC». 

 
Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

Вергун К. Картини, мальовані ножицями і папером // Свобода. - 2007. - 
24 лют. - С.8. 
Виставка картин М.Чопик у літературно-мистецькій вітальні Тернопільської обласної  бібліотеки для 
молоді. 
 

Крицак І. Відродження літературних вечорів // 20 хвилин. - 2007. – 28 
берез. - С.14. 
Літературний вечір «На крилах любові» за поезією Лесі Романчук та Богдана Мельничука 
відбувся у Тернопільській  обласній бібліотеці для молоді 
 

Кушнірук А. Життя – як суцільний слід… гриму, вистав та ролей: 
Тернопільському аматорському театрові книги «Діалог» - 20 років! // 
Свобода. - 2007. – 24 лют. - С.8. 
Ювілей театру книги «Діалог» Тернопільської обласної  бібліотеки для молоді. 
 

Процик І. Читачі року – молоді тернополяни // 20 хвилин. - 2007. - 16 
лют. - С.3. 
Кращих читачів 2006 року відзначили в обласній бібліотеці для молоді. 
 

Процик І. Витинанки, від яких теплішає на душі: Серія книг, нових 
аплікацій і витинанок Марти Чопик називається «Пахне радістю земля», як і 
її збірка поетичних творів для дітей // 20 хвилин. - 2007. - 19 лют. - С.5. 
Виставка робіт М.Чопик в обласній бібліотеці для молоді. 

 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Ониськів М. В одній з наших попередніх інформацій // Вільне життя. – 

2007. – 21 лют. – С.3. 
Про підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу на кращу книгу саморобку «Моя мала 
батьківщина» в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. 

Попович О. «Муза» зібрала таланти // Експрес. - 2007. – 15-22 лют. - 
Тернопільські новини. - С.2. 
Юні таланти з Тернопілля взяли участь у конкурсі «Муза-2007», організованому в педагогічному 
університеті ім.В.Гнатюка. 

 
Сергієнко Г. Наші переспівали всіх! // Вільне життя. - 2007. – 31 січ. - 

С.6. 
Хор Тернопільського обласного державного музичного училища ім.С.Крушельницької став 
переможцем Всеукраїнського хорового конкурсу ім.М.Леонтовича. 
 

Інше 
Атаманчук М. Аби пам’ять жила у віках // Свобода. - 2007. - 7 лют. - 

С.3. 
У рамках відзначення 100-річчя від дня народження генерала УПА Р.Шухевича в 
Підволочиському районному будинку культури відбулася презентація «Книги пам’яті» за 
матеріалами району «За Україну, за її волю...». 

 
Боднар М. Наталя Бесараб: «Все життя я просто малюю» // 

Тернопільські оголошення. -2007. -№13(31 берез). - С.18-19. 
Про відому тернопільську художницю, графіка, скульптора, автора колекції ляльок Н.Бесараб. 
 

Белякова І. Після приїзду «зірок»-«пламенний» скандал: 
Тернополянин вимагає відшкодувати йому гроші за квиток, оскільки 
«Пламя» було несправжнім // Місто. - 2007. – 29 берез. -С.1-2. 

 
Вергун К. Візерунки, освячені пам’яттю віків // Свобода. - 2007. – 14 

берез. -С.10. 
Про творче об’єднання майстринь-вишивальниць «Берегиня». 

 
Гродецька В. «Культурні» хабарники // Експрес. - 2007. – 1-8 берез. – 

Тернопільські новини. - С.2. 
Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю у Тернопільській області 
затримано службовця відділу культури Гусятинської РДА та директора РБК за отримання хабара. 

 
Гродецька В. «Сопілкарі-дударики» - зразкові // Експрес. - 2007. – 1-8 

берез. - Тернопільські новини. - С.2. 
Звання ,,зразковий” надано колективові «Сопілкарі-дударики» Тернопільського міського центру 
дитячої творчості. 

 
Довгань З. Вишивку треба вміти читати // Місто. - 2007. – 21 берез. -

С.11. 
Про творче об’єднання майстринь-вишивальниць «Берегиня» при Тернопільському обласному 
методичному центрі народної творчості. 

 
Довгань З. Подарунком був зал // Місто. - 2007. – 28 берез. -С.6. 

Диригент Галицького муніципального камерного оркестру м. Тернополя В.Феленчак відсвяткував 
65-річчя. 

 
Ждан В. «Провладний хор» // Вільне життя. - 2007. - 13 січ. - С.2. 

Новий аматорський хоровий колектив створили на Бережанщині. У ньому співають голови та 
секретарі сільських рад, а також працівники РДА та райради. 
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  Томків Л. Намалюй улюбленого героя // Вільне життя. – 2007. – 31 
берез. – С.1. 
У рамках фестивалю «Книгоманія - 2007» у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей 
проводиться конкурс «Намалюй героя улюбленої книжни і отримай подарунок». 

 
Інші бібліотеки області 

Будар Т. У поета – душа, як сонях // Вільне життя. – 2007. – 20 січ. – С.8. 
Зустріч із поетом Є.Безкоровайним у Бережанській центральній бібліотеці. 

 
Іващук М. Для бібліотеки - подія // Свобода. - 2007. - 17 лют. - С.4. 

У Тернопільській бібліотеці №2 для дорослих відкрито Інтернет-центр із безкоштовним доступом до 
мережі Інтернет. 

 
Тракало О. Цілує сонце рушники // Свобода. - 2007. - 27 січ. - С.8. 

Про нові форми масової роботи в Заліщицькій ЦБС. 
 

Музейна справа 
Гродецька В. Душа села – в музеї Шибалина // Експрес. - 2007. – 22 

лют.-1 берез. - Тернопільські новини. - С.2. 
У с.Шибалин Бережанського району відкрито історико-краєзнавчий музей ім.Г.Дидик. 

 
Гродецька В. Там, де адамове дерево: Хоростківський музей природи 

цього року святкуватиме 35-ліття // Експрес. - 2007. - 8-15 лют. - 
Тернопільські новини. - С.2. 

 
Дичко Б. Володимир Гнатюк: людина з легенди // Свобода. - 2007. - 13 

січ. - С.4. 
Вийшло з друку четверте видання путівника «Етнографічно-меморіальний музей Володимира 
Гнатюка у Велесневі».  

 
Дольна С. Ексклюзиви музею: Картина з 336 героями, зображення 

«неправильного» самогубства і найменший пейзаж можуть побачити всі 
тернополяни // 20 хвилин. - 2007. - 22 січ. - С.10. 
Про унікальні полотна з колекції обласного художнього музею. 

 
Мадзій І. Одинадцять кроків «Літопису Борщівщини» // Вільне життя. 

- 2007. – 10 берез. – С.1. 
Спеціалісти Борщівського краєзнавчого музею видали 11 випуск науково-краєзнавчого збірника 
«Літопис Борщівщини». 

 
Мороз В. Музеїв не забагато // 20 хвилин. - 2007. – 16 січ. - С.11. 

Меморіальному музею в Молоткові буде надано статус обласного. 
 

Мороз В. 14 замків області можуть зникнути // 20 хвилин. - 2007. – 
19 січ. - С.4. 
Міністерство культури і туризму України відмовилося виділяти кошти на реставрацію 14 замків 
Тернопілля та створення в них музеїв і туристичних центрів. 

 
Омелянчук І. Музей Уласа Самчука з’явився у Рівному // Урядовий 

кур’єр. - 2007. - 2 берез. - С.8. 
20 лютого в Рівному урочисто відкрито літературний музей Уласа Самчука. 

 
 

Сергієнко Г. Погода погодою, а Маланка – за календарем // Свобода. - 
2007. – 17 січ. - С.4. 
Про традиційний фестиваль «Маланка» у Горошовій Тернопільської області. 

 
Солтис В. Влада візьме Маланку під свій патронат // Номер один. - 

2007. – 17 січ. - С.3. 
Голова Тернопільської обласної ради М.Миколенко повідомив, що наступного року свято Маланки в 
Горошова відбудеться від патронатом обласної ради. 

 
Юхим О. Центр всесвіту - Горошова // Вільне життя. - 2007. – 17 січ. - 

С.2. 
Святкування Маланки в Горошова на Борщівщині. 

 
Парад вертепів на Театральному майдані в Тернополі 

Барановська Ю. Парад вертепів тривав два дні: Незважаючи на 
відсутність глядачів, колективи зі всієї області все одно колядували, 
щедрували та розігрували різдвяні сценки // RIA плюс. - 2007. - 17 січ. - С.8. 
13 і 14 січня на Театральному майдані Тернополя проходив традиційний парад вертепів. 

 
Крицак І. На майдані – парад вертепів // 20 хвилин. - 2007. - 15 січ. - С.2. 

Близько 20 колективів узяли участь у параді вертепів 13-14 січня на Театральному майдані в 
Тернополі. 

 
Конкурси 

Вистава, втілена у танець: У «Березолі» - перші в Україні змагання з 
сюжетних танців! // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 21-27 лют. - С.9. 

 
«Галицькі фрески» для тернополян // Свобода. - 2007. – 3 берез. - С.8. 

I Всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс для дітей і молоді «Галицькі фрески» пройшов 
у ПК «Березіль». 

 
Довгань З. Нашому камерному оркестру аплодували стоячи // Місто. - 

2007. - 14 лют. - С.3. 
Галицький муніципальний камерний оркестр став лауреатом Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
«Синкопа… Слово… Па-де-де» у Києві. 

 
Дольна С. «Тернополяночка» з перемогою // 20 хвилин. - 2007. – 30 

берез. - С.4. 
Танцювальний колектив «Тернополяночка» переміг на 8-му Всеукраїнському конкурсі-
фестивалі танців у Дніпропетровську. 

 
Долитлива Д. Перемога просвітянки // Вільне життя. - 2007. –31 берез.- 

С.1. 
Студентка Тернопільського обласного державного музичного училища ім. 
С.Крушельницької виборола 3-тє місце на конкурсі української фортепіанної музики ім. 
І.Карабидяна у Артемівську (Донецької обл.). 

 
Кушнірук А. «Синкопа… слово… па-де-де…» // Свобода. - 2007. - 17 

лют. - С.8. 
Галицький муніципальний камерний оркестр став лауреатом I Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
мистецтв. 
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  Савка Г. Завітайте до музею в новому році // Свобода. - 2007. - 10 січ. - 
С.2. 
Роботу Тернопільського обласного краєзнавчого музею було відзначено на Всеукраїнському семінарі 
керівників музеїв України в Чернігові. 

 
Тадейчук Є. Блаженному Миколаю присвячена // Вільне життя. - 2007. 

– 14 берез. - С.4. 
Науково-краєзнавчу академію, присвячену 110 річниці від дня народження блаженного 
священномученика М.Цегельського, провели в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Костюк С. Презенти земляків // Свобода. - 2007. - 3 лют. - С.2. 
У фонди обласного краєзнавчого музею надійшли цінні експонати від О.Березовського, А.Рафалюка 
та П.Яцини. 

 

Фарина І. Сільський музей - вогнище культури // Свобода. - 2007. - 6 
січ. - С.8. 
Про літературно-меморіальний музей Уласа Самчука в с. Тилявка Шумського району Тернопільської 
області. 

 
Фарина І. «Гладущик» для кременчан // Свобода. - 2007. – 17 лют. - С.8. 

Про роботу літературно-меморіального музею Ю.Словацького в Кременці. 
 

Чайка В. "Замки Тернопілля" зацікавили Європу // Свобода. - 2007. - 6 
січ. - С.2. 
Про національний заповідник "Замки Тернопілля". 

 
Шот М. Ім’я зв’язкової генерала Чупринки – у назві музею // Свобода. - 

2007. - 21 лют. - С.5. 
У с.Шибалин, що на Бережанщині, відкрито історико-краєзнавчий музей імені Галини Дидик. 

 
Шот М. Музей на... горищі // Урядовий кур’єр. - 2007. - 26 січ. – С.9. 

Про унікальну колекцію жителя с.Горигляди Монастириського району Тернопільської області. На 
його думку, ця колекція має стати основою музею села. 

 

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

Велике бачиться на відстані // Свобода. - 2007. – 17 берез. -С.8. 
Пам’яті головного режисера Тернопільського обласного драматичного театру, народного артиста 
України П.Загребельного. 

 
Віртуальний кандидат від губернатора: У драмтеатрі чотири місяці не 

можуть призначити нового художнього керівника // 20 хвилин. - 2007. – 3 
берез. - С.5. 

 
Дольна С. Неоднозначна комедія про сімейний квартет: Прем’єра нової 

вистави відбулася вчора в драмтеатрі // 20 хвилин. - 2007. – 26 лют. - С.6. 
 

Дольна С. «До 16-ти не рекомендуємо»: У новій комедії «Квартет для 
двох» глядачам випаде роль цікавих сусідів // 20 хвилин. - 2007. – 23 лют. - 
С.8. 
Прем’єра комедії «Квартет для двох» у Тернопільському академічному обласному драматичному 
театрі ім.Т.Г.Шевченка. 

Попова О. Перемогла «Музика»: Студентка медінституту Аліна 
Овчинникова здобула гран-прі всеукраїнського фестивалю сучасної естрадної 
пісні «Пісенний вернісаж» // Експрес. - 2007. – 8-15 берез. – Тернопільські 
новини. - С.2. 
 

Попова О. Шість хвилин танцю: Танцюристи «Мальв» у 
національному чемпіонаті України вибороли «срібло» // Експрес. - 2007. – 22-
29 берез. - Тернопільські новини. - С.2. 
 

Присяжна Ю. «Мальви» зайняли друге місце на чемпіонаті України // 
Місто. - 2007. – 21 берез. - С.6. 
 

Федорців Н. «Галицькі фрески» стануть традиційними // Експрес. - 
2007. – 1-8 берез. - Тернопільські новини. - С.2. 
Фестиваль хореографічного танцю започаткували в Тернополі. 

 
Фестиваль Маланок у с. Горошова Борщівського району 

Дольна С. Новорічний карнавал у Горошовій // 20 хвилин. - 2007. - 15 
січ. - С.13. 
Гостей зустрічав парад поросят, «нічних бабочок», політиків і дикий кабан. 

 
Кравчук О. Усі на фестиваль Маланок! : У ніч з 13 на 14 січня в селі 

Горошова, що у Борщівському районі, проводитимуть фестиваль Маланок. 
Вже восьмий рік на свято до села їдуть з усієї України // 20 хвилин. - 2007. - 13 
січ. - С.8. 

 
Клос С. На карнавалі у Горошовій «поховали» Януковича // Високий 

замок. - 2007. -16 січ. - С.6. 
У Горошовій Борщівського району відбувся традиційний фестиваль «Маланка». 

 
Кравчук О. Маланці не відмовляють!: Як проходив фестиваль з 

переодяганням уночі на Василя на Борщівщині, спостерігала «RIA плюс» // 
RIA плюс. - 2007. - 17 січ. - С.9. 

 
Мелешко К. Карнавал по-украински // Аргументы и факты в Украине. 

- 2007. – №3. - С.20. 
Фестиваль «Маланка» у Горошовій Борщівського району Тернопільської області. 

 
Попович Ж. Під старий Новий рік знову був карнавал у Горошовій // 

Місто. - 2007. - 17 січ. - С.11. 
 

«Ріо-де-Жанейро» у Горошовій // Тернопіль вечірній. - 2007. – 17-23 січ. 
- С.2. 
Традиційне свято Маланки в Горошова Борщівського району. 

 
Сагаль О. Маланка у Горошовій: Ріо-де-Жанейро «відпочиває» // Нова 

Тернопільська газета. - 2007. – 17-23 січ. - С.12. 
Оригінальне театральне дійство відбувалося на свято Маланки в Горошовій Борщівського району. 

 
Снітовський О. На Маланку – в Горошову! // Нова ера. - 2007. – 17-23 

січ. - С.8. 
Про фестиваль «Маланка» у Горошова Тернопільської області. 
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  Дольна С. До театру ходить кожен третій тернополянин // 20 хвилин. - 
2007. - 27 берез. - С.14. 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім Т.Г.Шевченка відзначили День 
Театру. 

 
«За халатність потрібно нести відповідальність» : Відгук добре 

поінформованого читача // 20 хвилин. - 2007. - 3 берез. - С.5. 
Прес-секретар Тернопільської обласної ради Б. Машлянка про ситуацію, яка склалася навколо 
призначення нового художнього керівника Тернопільського академічного обласного драматичного 
театру ім..Т.Г.Шевченка. 
 

Квітка О. Магія лялькового театру // Нова ера. - 2007. - 28 берез. – 3 
квіт. - С.6. 
Про Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки розповідає його головний режисер 
В. Лісовий. 
 

Комедія, і не тільки: У театрі грали «Квартет для двох» // Нова 
Тернопільська газета. - 2007. – 28 лют.-6 берез. - С.6. 
Прем’єра вистави «Квартет для двох» у Тернопільському академічному обласному драматичному 
театрі ім..Т.Г.Шевченка. 

 
Кравчук О. «Службовий роман» грали по-тернопільськи // RIA плюс. - 

2007. – 28 лют. - С.23. 
Прем’єра вистави «Квартет для двох» у Тернопільському академічному обласному драматичному 
театрі ім..Т.Г.Шевченка. 
 

Лопушняк Т. Тернопільських театралів порадував Московський театр 
оперети // Номер один. - 2007. - 14 лют. - С.17. 
6 лютого на сцені Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім..Т.Г.Шевченка 
глядачі мали нагоду подивитися виставу Московського театру оперети. 

 
Міжнародний День Театру //Нова ера. - 2007. - 28 берез.-3 квіт. - С.6. 

Про історію, розвиток і проблеми Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. 
Т.Г.Шевченка розповідає в.о. художнього керівника закладу Олег Олійник. 

 
Попова О. Ура, прем’єра! // Експрес. - 2007. – 22 лют.-1 берез. - 

Тернопільські новини. - С.2. 
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім..Т.Г.Шевченка готуються до 
прем’єри. 
 

Садовська Г. «Може бути, що мене не буде…» // Вільне життя. - 2007. - 
14 берез. - С.4. 
Пам’яті народного артиста України, режисера Тернопільського драмтеатру П.Загребельного. 
 

Садовська Г. Раб театру, що вибрав зорі // Вільне життя. - 2007. - 27 січ. 
- С.8. 
Про народного артиста України, багаторічного головного режисера Тернопільського драматичного 
театру Я.Геляса. 
 

Собуцька В. Три покоління – одна любов// Свобода. - 2007. - 21 берез. - 
С.8. 
Про актрису Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка Ірину 
Складан. 

 

Сновида У. Роботи митців представили в художньому музеї: Париж і 
театральні сцени зображені на фотокартинах харків’ян // 20 хвилин. - 2007. – 7 
берез. - С.14. 
Виставка робіт митців із Криму та Харкова в обласному художньому музеї. 
 

Собуцька В. Цей неперевершений світ краси // Свобода. - 2007. – 24 
берез. - С.8. 
Виставка робіт І.Юрченко у картинній галереї обласної організації Національної спілки художників 
України. 

 
У Катедральному соборі – виставка копій ікон із чудотворних місць 

Європи // Номер один. - 2007. – 24 січ. - С.5. 
 

У художньому – харківсько-кримський десант // 20 хвилин. - 2007. – 6 
берез. - С.14. 
Пересувна виставка робіт кримських та харківських митців в обласному художньому музеї. 

 
Хресна дорога, вишита хрестиком // Нова Тернопільська газета. - 2007. 

– 14-20 берез. - С.6. 
Виставка автентичної та сучасної вишивки «З народної скрині» в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Фестивалі, конкурси 
В «Березолі» звучала коляда та танцювала Маланка // Номер один. - 

2007. – 31 січ. –  С.3. 
Фестиваль «Різдво у серці» у ПК «Березіль». 

Валах Ю. З вірою в себе // Вільне життя. - 2007. - 20 січ. - С.1. 
У Тернополі пройшов XII міський фестиваль творчості для дітей з особливими потребами «Повір у 
себе». 

 
Гончук О. Тернополянка – «Зіронька-2007» // Свобода. - 2007. – 3 берез. 

- С.7. 
Юна тернополянка Тетяна Гриник перемогла на дитячому фестивалі «Різдвяна зіронька-2007» у 
м. Мукачево Закарпатської області. 
 

Дольна С. Зірки 70-х присвятили Тернополю пісні про кохання: 
«Весёлые ребята» повернулись на сцену після 13-річної перерви // 20 хвилин. - 
2007. – 22 берез. - С.5. 
На фестивалі «Зустрічі друзів. На хвилях ностальгії» у Тернополі виступили відомі в 70-х роках 
колективи «Пламя» та «Весёлые ребята». 
 

Крицак І. На «Карпатії» виступив колектив із Великих Гаїв: Це був 
єдиний колектив із нашої області, який відвідав фестиваль в Івано-
Франківську // 20 хвилин. - 2007. – 16 січ. - С.4. 
Всеукраїнський фестиваль вертепів «Карпатія» пройшов у Івано-Франківську. 

 
«Пісенний вернісаж» цьогоріч був наш!: Гран-прі популярного 

фестивалю отримала тернополянка // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 14-
20 берез. - С.6. 
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  Стригун Ф. «Не треба робити з публіки дуру» // Високий замок. - 2007. – 
28 берез. – С.5. 
Народний артист України, художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. 
М. Заньковецької Ф. Стригун про сучасний український театр. 

 
У драмтеатрі - нова прем’єра і... нарешті новий керівник? // Нова 

Тернопільська газета. - 2007. - 7-13 лют. - С.6. 
 

Шеремета І. Частіше зустрічаймося з казкою // Вільне життя. - 2007. - 
27 січ. - С.4. 
Асистент кафедри музикознавства інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного 
університету ім.В.Гнатюка І.Шеремета ділиться своїми враженнями від різдвяних концертів у 
Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім..Т.Г.Шевченка. 

 
Шеремета І. ,,Труфальдино”: made in Бергамо?.. // Тернопіль вечірній. - 

2007. - 21 лют. - С.1, 5. 
Мистецтвознавець І.Шеремета про враження від мюзиклу. 

 
Тернопільський обласний академічний театр актора і ляльки 

«Білосніжка» - ювілейний подарунок дітям // Свобода. - 2007. - 17 берез. 
- С.8. 
Чергова прем’єра в обласному академічному театрі актора і ляльки. 

 
Вільчинський О. Коли театр стає долею…: Головному режисеру 

Тернопільського обласного академічного театру актора і ляльки Володимиру 
Лісовому 15 березня виповнюється шістдесят // 20 хвилин. - 2007. – 13 берез. - 
С.11. 

 
Дольна С. «З лялькою потрібно спілкуватись»: Головна героїня казки 

важить один кілограм // 20 хвилин. - 2007. - 12 берез. - С.14. 
Про прем’єру вистави «Білосніжка» у театрі актора і ляльки. 

 
Кардавільцева О. Батькам треба ходити в театр ляльок // Місто. - 2007. 

- 17 січ. - С.5. 
Про роботу театру актора і ляльки. 

 
Май В. Відома казка стала ексклюзивною // RIA плюс. - 2007. - 14 берез. 

- С.9. 
Прем’єра казки «Білосніжка» в обласному театрі актора і ляльки. 

 
Попова О. Володимиру Лісовому – 60! // Експрес. - 2007. – 15-22 берез.-

Тернопільські новини – С.2.  
Головний режисер обласного театру актора і ляльки відзначив ювілей. 

 
Процик І. У Ляльковому – прем’єра // 20 хвилин. - 2007. - 10 берез. - 

С.14. 
Прем’єра чарівної казки «Білосніжка» у Тернопільському академічному обласному театрі актора і 
ляльки. 

 
Собуцька В. Любов на все життя: [Інтерв’ю з головним режисером 

Тернопільського академічного театру актора і ляльки, заслуженим артистом 
України В.Лісовим] // Свобода. - 2007. – 17 берез. – С.8. 
 
 

Мороз В. Курбас чекає в обласному архіві // 20 хвилин. - 2007. – 23 лют. 
- С.8. 
Виставка до 120-річчя від дня народження Леся Курбаса в ДАТО. 

 
Панасевич Х. Великодня писанка – у музеї // Тернопільські 

оголошення. -2007. -№13(31 берез). - С.29. 
16-та Великодня виставка писанок в обласному художньому музеї. 

 
Попова О. "Мона Ліза" у Тернополі // Експрес. -2007. -1-8 лют. - 

Тернопільські новини. - С.2. 
Виставка «Зимові зустрічі» в обласному художньому музеї. 

 
Попова О. Кримсько–харківські зустрічі // Експрес. - 2007. – 15-22 

берез.- Тернопільські новини -С.2. 
Виставка робіт митців Харкова і Криму в обласному художньому музеї. 

 
Попович Ж. Подарунок Левківа оцінюють в 60 тисяч доларів // Місто. - 

2007. - 21 лют. - С.3. 
Нещодавно в одній із зал Збаразького замку відкрилася виставка композицій художника-кераміста 
Т.Левківа. Ці роботи він подарував музею рідного міста. 

 
Процик І. У Краєзнавчому буде Хресна дорога // 20 хвилин. - 2007. – 5 

берез. - С.14. 
Виставка автентичної української вишивки «З народної скрині» в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Процик І. Хресна дорога – на пам’ять про сина: Деяким виробам «З 
бабусиної скрині» - понад 50 років // 20 хвилин. - 2007. – 6 берез. - С.14. 
Про виставку автентичної української вишивки в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Процик І. Схід і Захід єднають… митці // 20 хвилин. - 2007. – 3 берез. - 
С.12. 
Пересувна виставка робіт кримських та харківських митців в обласному художньому музеї. 
 

Процик І. Антикваріат у краєзнавчому продають щонеділі: 
Американський фотоапарат 1905 року випуску вартував на виставці 250$ // 
20 хвилин. - 2007. – 17 берез. -С.14. 
Виставка-продаж антикваріату в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Радченко Г. Кольори і барви душі // Вільне життя. - 2007. - 21 лют. - С.8. 
Член музейної ради Бережанського краєзнавчого музею Г.Радченко ділиться враженнями від робіт 
учасниць клубу вишивальниць, що діє при Бережанському краєзнавчому музеї, та святкування 20-
річчя клубу. 

 
Сагаль О. Доля, вишита хрестиком // Нова Тернопільська газета. - 

2007. - 31 січ.-6 лют. - С.12. 
Виставка робіт учасників творчого об’єднання «Світ рукоділля» в обласному художньому музеї. 

 
Сергієнко Г. Стібок до стібка, хрестик до хрестика...: У художньому 

музеї експонуються вишивки об’єднання «Світ рукоділля» // Свобода. - 2007. - 
3 лют. - С.8. 

 
Синенька Б. Старожитності напоказ // Свобода. -2007. -6 січ. - С. 8.  

Про виставку нарародної творчості та інші форми роботи Слобідського сільського клубу 
(Козівський район). 
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  Дерех В. У Тернополі з’явився ще один кінотеатр: Показувати фільми 
на вокзалі розпочинають з обіду // 20 хвилин. - 2007. – 1 берез. - С.5. 
Новий кінотеатр відкрили на міському залізничному вокзалі. 
 

Філармонія, концерти 
Білик Л. Відлуння зустрічей прекрасних // Свобода. - 2007. - 7 лют. - 

С.5. 
Директор Чортківського медичного коледжу Л.Білик ділиться враженнями від концертної програми 
хору Тернопільського обласного державного музичного училища імені С.Крушельницької 
«Колядуймо разом». 

 
Вацик А. Відкриття камерного залу залежить від… судовиконавців: 

Невеликий камерний зал планують облаштувати в холі обласної філармонії // 
20 хвилин. - 2007. – 24 лют. - С.5. 

 
Вергун К. Від Ренесансу - до джазу // Свобода. - 2007. – 17 берез. - С.8. 

Концерт ансамблю Leo Brass Quintet у Тернополі. 
 

Вергун К. «Митцю не треба нагород…» // Тернопіль вечірній. - 2007. – 
28 берез.- С.16. 
Творчий вечір, присвячений 60-річчю від дня народження художнього керівника і диригента 
муніципального Галицького камерного оркестру Василя Феленчака, пройшов у ПК «Березіль». 

 
Гадомська Л. «Оркестра волі» досягла повноліття // Тернопіль 

вечірній. – 2007. – 3-9 січ. – С.12. 
Про Тернопільський муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі». 

 
Дольна С. Два дні в театрі падав сніг // 20 хвилин. - 2007. - 11 січ. - С.3. 

Різдвяні концерти пройшли в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім. Т. 
Г. Шевченка. 

 
Дольна С. Скрипаль зі Львова // 20 хвилин. - 2007. - 16 січ. - С.8. 

Концерт Гурту скрипаля О.Кульчицького відбудеться в ПК «Березіль». 
 

Дольна С. Духовний концерт // 20 хвилин. - 2007. – 16 берез. - С.14. 
Концерт духовної музики в обласній філармонії. 
 

Дольна С. На сцені – Ольга Рівняк // 20 хвилин. - 2007. – 14 берез. - 
С.14. 
Концерт солістки Національної філармонії України О.Рівняк в обласній філармонії. 
 

Дольна С., Процик І. Виступить ансамбль «Київських солістів»: 
Київські музиканти стали послами української культури в інших країнах // 20 
хвилин. - 2007. – 12 берез. - С.14. 
Концерт камерного ансамблю «Київські солісти» в обласній філармонії. 

Дольна С. Світова класика на вечорі у філармонії: Сольний концерт 
представить молодий піаніст // 20 хвилин. - 2007. – 27 берез. – С.14.  
Концерт В. Валєнтьєва в обласній філармонії. 

 
" З дитинства знав, що буду музикантом": "20 хвилин" гортає сімейний 

альбом Ірини та Мирослава Кролів // 20 хвилин. - 2007. - 10 січ. - С.6-7. 
 

 

Дудка А. Роману Гром’яку - 70! // Нова ера. - 2007. – 21-27 берез. - С.7. 
У ДАТО відрилася виставка, присвячена 70-річчю тернопільського науковця і громадського діяча 
Р.Гром’яка. 

 
Клос С. «Підпільні» різдвяні листівки Ігоря Дуди // Високий замок. - 

2007. – 6-7 січ. - С.4. 
В обласному художньому музеї демонструється виставка різдвяних листівок із приватної колекції 
його директора І.Дуди. 

 
Костюк С. Світло християнського світу // Свобода. - 2007. - 6 січ. - С.1. 

Різдвяна виставка "Ой, радуйся, земле..." в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Кушнірук А. «Бог створив цей світ у захопленні...» // Свобода. - 2007. – 
10 берез. - С.8. 
Пересувна виставка робіт художників Криму та Харкова «Зустріч» в обласному художньому музеї. 

 
Левицька Л. Що-що у бабусиній скрині? // Голос України. - 2007. – 24 

берез. - С.12. 
Виставка автентичної української вишивки «З бабусиної скрині» в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Ліберний  О. Великі Гаї у плині літ // Свобода. -2007. -10 січ. - С. 4.  

Про експозицію з історії й сьогодення с.Великі Гаї в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Мадзій І. Виставка поетеси // Вільне життя. - 2007. – 10 берез. - С.3. 
Виставка творчого доробку відомої поетеси, члена НСПУ Г.Костів-Гуски «Моя Шевченкіана» у 
Борщівському краєзнавчому музеї. 

 
Мартинів Ю. Борець за волю України // Вільне життя. - 2007. – 20 січ. - 

С.1. 
В обласному архіві відкрили виставку, присвячену 95-й річниці від дня народження Я.Стецька. 
 

Матола В. Вишиванко, моя вишиванко…: Вишиті картини, сорочки, 
подушки та вироби з бісеру представили учасники виставки «Зимові зустрічі» 
// 20 хвилин. - 2007. - 30 січ. - С.8. 
 

Матола В. У галереї - кераміка, гобелени та батік // 20 хвилин. - 2007. - 
5 лют. - С.7. 
Виставка прикладного мистецтва в картинній галереї обласної організації Національної спілки 
художників України. 
 

Мороз В. Архів пошановує людину з легенди: Виставку до 85-ліття від 
народження уродженця Тернопілля, учасника дивізії «Галичина» і віце-
президента Світового конгресу вільних українців Василя Вериги показують 
безкоштовно // 20 хвилин. - 2007. – 15 січ. - С.12. 
 

Мороз В. Показують документи Кобзаря: Виставку до 193 річниці від 
дня народження Тараса Шевченка можна оглянути в архіві // 20 хвилин. - 
2007. – 9 берез. - С.14. 

 
Мороз В. Роману Гром’яку зробили виставку // 20 хвилин. - 2007. – 17 

берез. - С.14. 
Виставка до 70-річчя тернопільського вченого і громадського діяча Р.Гром’яка в обласному архіві. 
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  Заморська Л. «Роби добро і добром тобі повернеться»: «20 хвилин» 
гортає сімейний альбом Оксани і Святослава Дунців // 20 хвилин. - 2007. – 20 
берез. - С.8-9. 

 
Заморська Л. На вечорі пам’яті згадували «Білого ангела» // 20 хвилин. 

- 2007. – 27 лют. - С.5. 
Вечір пам’яті Анни Герман в обласній філармонії. 

 
Здорик Ю. Незнайома зірка Анна Герман // Свобода. - 2007. – 24 лют. - 

С.8. 
Концерт пам’яті А.Герман в обласній філармонії. 

 
Заморська Л. Філармонія «відколядувала» // 20 хвилин. - 2007. - 15 січ. - 

С.4. 
Нові пісні презентували тернополянам артисти Тернопільської філармонії на концерті «Колядуймо 
разом нині». 

 
Кармелюк М. «Вітаю зі свєтами, щоб пироги лізли п’єтами!»: У суботу 

в «Березолі» над тернополянами жартували чортенята // 20 хвилин. - 2007. - 22 
січ. - С.4. 
Різдвяний концерт у ПК «Березіль». 

 
Квітка О. Класика … // Нова ера. - 2007. – 21-27 берез. - С.7. 

16 березня у Тернопільський обласній філармонії відбувся концерт відомої української скрипачки, 
солістки Національної філармонії України, заслуженої артистки України О.Рівняк. 

 
Квітка О. «Веселі галичани»: «Музика – це наше життя» // Нова ера. - 

2007. – 28 лют.-6 берез. - С.8. 
Інтерв’ю з художнім керівником, продюсером та генеральним директором тернопільського гурту 
«Веселі галичани» М. Бабчуком. 

 
Коропецька У. За творчістю Олександра Білаша // Вільне життя. - 2007. 

– 17 берез. - С.4. 
Концерт «Два кольори» в обласній філармонії. 

 
Костишин Л. Скрипка звучала божественно // Вільне життя. - 2007. - 3 

лют. - С.1. 
Концерт скрипаля О. Кульчицького в «Березолі». 

 
Костишин Л. Пам’яті Анни Герман // Вільне життя. - 2007. – 3 берез. - 

С.5. 
Про вечір пам’яті польської співачки Анни Герман в обласній філармонії. 

 
Кушнірук А. «За Гомера сперечалися сім міст Італії, а за 

Крушельницьку - весь світ» // Свобода. - 2007. – 17 берез. - С.8. 
Концерт Державного камерного ансамблю Київської обласної філармонії, приурочений року Соломії 
Крушельницької, в обласній філармонії. 

 
Левицька Л. На малу батьківщину // Голос України. - 2007. - 5 січ. - 

С.18. 
Творчий вечір із нагоди 55-річчя поета-пісняра С. Галябарди в ПК "Березіль" ім. Леся Курбаса. 

 
 

Дацко М. Іванівські вернісажі // Вільне життя. - 2007. - 10 січ. - С.7. 
Свято "Мистецька палітра" та вернісаж творів місцевих художників провели в с. Іванівка 
Теребовлянського району. 

 
Довгань З. Картини Ковальчука об’ їздили весь світ // Місто. - 2007. – 28 

берез. - С.3. 
Виставка до 65-літнього ювілею Тернопільського художника С. Ковальчука відкрилась в обласному 
краєзнавчому музеї. 

 
Дольна С. Картини молодих художників: Серед полотен представлені і 

реалістичні, і абстракціоністські твори // 20 хвилин. – 2007. – 5 січ. – С.8. 
Виставка «Молоді художники Тернопілля» у картинній галереї обласної організації Національної 
спілки художників України. 

 
Дольна С. Святкова колекція: Авторські листівки українських 

художників і різдвяний ляльковий театр - на вітринах музею // 20 хвилин. - 
2007. – 10 січ. - С.8. 
Різдвяна виставка в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Дольна С. Пам’яті художника // 20 хвилин. - 2007. – 16 січ. - С.8. 

Виставка пам’яті С.Гординського в обласному художньому музеї. 
 

Дольна С. Вшановують пам’ять канонізованого тернополянина // 20 
хвилин. - 2007. – 17 січ. - С.8. 
Виставка до 110-річниці від дня народження блаженного Миколи Цегельского в обласному 
краєзнавчому музеї. 

 
Дольна С. Завтра відкриють виставку вишивки // 20 хвилин. - 2007. – 

24 січ. - С.8. 
Виставку вишивки «Зимові зустрічі» відкриють в обласному художньому музеї. 

 
Дольна С. «У нас буряки актуальніші від мистецтва»: Вперше картини 

тернопільських художників експонують на індивідуальних виставках у 
відомих залах Львова. А тернополяни навіть не знають імен видатних 
земляків // 20 хвилин. - 2007. – 23 січ. - С.6. 
У Львівському палаці мистецтв відкрили індивідуальну виставку двох тернопільських художників: 
С.Ковальчука та І.Дороша. 

 
Дольна С. Сучасні та давні митці зустрілися на виставці: Стародавні 

ікони, сучасні картини та писанки із візерунками-заклинаннями експонують 
в музеї // 20 хвилин. - 2007. – 29 берез. - С.14. 
Великодня виставка в обласному художньому музеї. 

Дольна С. «Змусив би малювати усіх розвідників» // 20 хвилин. - 2007. – 
2 берез. - С.14. 
Виставка робіт львівського художника І.Юрченка в картинній галереї обласної організації 
Національної спілки художників України. 

 
Дудка А. Ангел, Козак, Царі, Чорт та Смерть зібралися в краєзнавчому 

музеї // Нова ера. - 2007. – 17-23 січ. - С.5. 
Про відкриття виставки «Ой радуйся, земле» в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Дудка А. У художньому музеї презентували тематичну виставку 

«Зимові зустрічі» // Нова ера. - 2007. - 31 січ.-6лют. - С.6. 
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 Левицька  Л. "Солов' ї Галичини" зачарували дипломатичний бомонд 
// Вільне життя. -2007. -24 лют. - С. 3 
Про вокальне тріо Тернопільської обласної філармонії. 

 
Лінчевська С. Колодіївські забави // Місто. - 2007. - 24 січ. - С.6. 

Нову різдвяну програму «Нині Рождество Божого дитяти» представили глядачам учасники 
зразкового дитячого фольклорного гурту «Колодіївські забави». 

 
Май В. «Сльози в очах і свято в серці…»: Як тернополяни сприймали 

першу музичну виставу «Зірка Вифлеєму» у виконанні народної хорової 
капели «Зоринка», спостерігала „RIA плюс” // RIA плюс. - 2007. - 24 січ. - С.21. 

 
Марчук М. Мелодії весни – мелодії душі // Вільне життя. - 2007. – 17 

берез. - С.4. 
Концерт камерного оркестру обласної філармонії. 

 
Матола В. На струнах серця: Львівський скрипаль привіз до 

Тернополя новий альбом і представив соліста-серба // RIA плюс. - 2007. – 
31 січ. - С.24. 
Концерт скрипаля О.Кульчицького в ПК «Березіль». 
 

Нашого скрипаля шанує світ // Свобода. -2007. -17 січ. - С. 2 
Про тернопільського скрипаля - студента Віденської консерваторії С.Болотного. 
 

Процик І. «Живий» концерт – на честь жінки: Усі квіти співак 
подарував коханій дружині Наталії // RIA плюс. - 2007. – 7 берез. - С.6. 
Нову концертну програму «Наталі» презентували тернопільським слухачам В. Вермінський та гурт 
«Акцент». 
 

Процик І. Концерт, присвячений Наталям // 20 хвилин. - 2007. – 3 берез. 
- С.5. 
Концерт В. Вермінського та гурту «Акцент» у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Процик І. П’ята симфонія – для тернополян // 20 хвилин. - 2007. – 3 
берез. - С.12. 
Концерт симфонічного оркестру в обласній філармонії. 
 

Сагаль О. «У Тернополі Анну Герман люблять більше, ніж у Польщі»: 
На запрошення Любові Ізотової до нашого міста завітав чоловік видатної 
співачки // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 14-20 берез. - С.4. 
 

Сергієнко Г. Зірка, зіронька, «Зоринка»...: Вистава дитячого хору 
зібрала аншлаг // Свобода. - 2007. – 27 січ. - С.8. 
Різдвяна муз. вистава "Зірка Вифлеєма", підготовлена дит. колективом. 
 

Синенька Б. Лунали колядки, дзвеніли щедрівки // Свобода. - 2007. - 20 
січ. - С.8. 
Велика концертна програма «Зустріч старого Нового року» пройшла 13 та 14 січня на Театральному  
майдані. 
 

Снітовський О. «Колядуймо разом» // Нова ера. - 2007. – 17-23 січ. - С.5. 
11 січня в обласній філармонії відбувся різдвяний концерт «Колядуймо разом нині». 
 
 

Федорців Н. Сади Анни Герман - цвітуть // Експрес. - 2007. – 1-8 берез. - 
Тернопільські новини. - С.2. 
Концерт пам’яті відомої співачки А.Герман відбувся в обласній філармонії. 

 
Чубата Д. Коляда поєднала тернополян і луганчан // Вільне життя. - 

2007. - 27 січ. - С.7. 
Різдвяний концерт «Колядуймо разом нині» в обласній філармонії. 

 
Чубата Д. Учора і сьогодні з «Оркестрою Волі» // Вільне життя. - 2007. - 

3 лют. - С.5. 
Про нову програму Тернопільського муніципального духового оркестру "Оркестра Волі". 
 

Чубата Д. І росинкою спогад спливає з чола… // Вільне життя. - 2007. – 
31 берез. – С.1. 
Вечір пам’яті поета, наковця і державного діяча В.Вихруща в обласній філармонії. 

 
Щедрував драмтеатр, філармонія колядувала… // Нова Тернопільська 

газета. - 2007. – 17-23 січ. - С.6. 
Різдвяні концерти пройшли в академічному обласному драматичному театрі ім.Т.Г.Шевченка та в 
обласній філармонії. 
 

«Я керую, а крапку ставить дружина»: «20 хвилин» гортає сімейний 
альбом Світлани та Мирослава Бабчуків // 20 хвилин. - 2007. – 24 січ. - С.6-7. 

Виставки 
«Берегиня» привезла «Золоте руно» в Бережани // Номер один. - 2007. - 

31 січ. - С.2. 
У Бережанському краєзнавчому музеї відкрито виставку робіт із вишивки та шкіри майстринь 
творчого об’єднання «Берегиня» та салону «Золоте руно» (Тернопіль). 

 
Ваврик О. «Зустріч» у музеї // Вільне життя. - 2007. – 24 берез. - С.1. 

Пересувна виставка митців Харкова і Криму в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Валах Ю. «Вишивка - це наше коріння» // Вільне життя. - 2007. - 3 лют. 
- С.1. 
Виставка вишивки "Зимові зустрічі" в обласному художньому музеї. 

 
Вергун К. Візерунки, освячені пам’яттю віків // Свобода. - 2007. – 14 

берез. – С.10.  
Виставка робіт учасниць творчого об’єднання майстринь-вишивальниць «Берегиня» в обласному 
краєзнавчому музеї. 

 
Гребенюк П., Самолук Д., Пігович Г., Музика І. З вдячністю за свято // 

Вільне життя. - 2007. – 24 берез. - С.2. 
Жителі міста Теребовлі про виставку місцевого художника-аматора М. Наума. 

 
Гродецька В. Екслібриси Святослава Гординського // Експрес. - 2007. – 

25 січ.-1 лют. – Тернопільські новини. - С.2. 
Виставка до 100-річчя від дня народження С.Гординського. 

 
Густенко Л. Визнані в Європі картини продають і в Тернополі // Місто. 

- 2007. - 7 лют. - С.11. 
Галерея-виставка на бульварі Т. Шевченка в Тернополі відзначила своє триріччя. 
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