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  Загальні питання культури 
Моткалюк І. Здобутки і проблеми профспілкової культури // Рада. - 

2007. – №4. - С.38. 
 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Баца В. Недобудована бібліотека. Яка перспектива? // Вільне життя. 

– 2007. -  26 трав. - С.2. 
Спеціальна комісія обласної ради розглядає можливі варіанти завершення будівництва ТОУНБ. 

 

Гаврилюк Т. Подарунок від «українського Гарварду» // Вільне 
життя. - 2007. – 14 квіт. –С.1. 
Тернопільська ОУНБ отримала в подарунок від Українського наукового інституту 
Гарвардського університету 122 примірники книг англійською мовою. 

 

Гандзій О. Кішка розродилась… у бібліотеці: Начитане кошеня 
готові подарувати тернополянам працівники обласної бібліотеки // 20 хвилин. 
- 2007. -  11 черв. - С.5. 
Людей, які взяли б собі персидське кошеня, шукають працівники Тернопільської ОУНБ. 

 

Герман Л. А тепер – «Сестри Річинські» // Вільне життя. – 2007. -  26 трав. - С.1. 
Про книжкову виставку «Майбутній дивосвіт Ірини Вільде» у відділі абонементу 
Тернопільської ОУНБ. 

 

Гончаренко О. «Кужель ляпнула дурницю» // Нова Тернопільська 
газета. - 2007. – 30 трав. - С.2. 
Директор Тернопільської ОУНБ прокоментував заяву заступника міністра регіонального розвитку та 
будівництва України О.Кужель щодо недоцільності добудови нового приміщення ОУНБ. 

 

В.Г. У подарунок – книжки // Експрес. - 2007. – 19-26 квіт. – 
Тернопільські новини. - С.1. 
122 примірники книжок подарував Тернопільській ОУНБ Український науковий інститут 
Гарвардського університету. 
 

Добудова нового приміщення Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки – справа усієї громади краю // Рада. - 2007. – №5 – С.8-9. 
Відбулося засідання тимчасової комісії Тернопільської обласної ради з вивчення 
можливостей добудови нового приміщення ОУНБ. 
 

Дольна С. Відкривають таємниці любові // 20 хвилин. - 2007. – 25 квіт. - С.14. 
Творчий вечір Н.Білянської у Тернопільській ОУНБ. 
 

Дольна С. Наталя Білянська відкрила «Таємницю» // 20 хвилин. - 
2007. – 27 квіт. - С.14. 
Презентація поетичної збірки Н.Білянської в Тернопільській ОУНБ. 
 

Дольна С. Книги, видані облрадою тернополяни читають рідко // 20 
хвилин. – 2007. -  21 трав. - С.5. 
Книги, видані видавництвом «Рада» ще не знайшли свого читача, вважає завідувачка 
відділом краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ М.Друневич. 
 

Друневич М. Усе про Тернопілля // Вільне життя. -2007. -5 трав. - С. 5.  
Тернопільська ОУНБ випустила  бібліографічний покажчик "Література до знаменних і 
пам'ятних дат Тернопільщини на 2007 рік". 
 

Чечіль Л. В сім’ ї вольній, новій // Українське слово. - 2007. – 23-29 
трав. - С.1. 
Про Міжнародне Шевченківське свято «В сім’ ї вольній, новій» на Тернопільщині. 
 

Шокало О. Тернопілля шанує Кобзаря // Слово Просвіти. - 2007. – 6 
черв. - С.9. 
Про особливості цьогорічного Шевченківського свята на Тернопільщині: його проведення, 
учасників, підсумки. 

 
Шокало О. Тернопілля шанує Тараса Шевченка // [Електронний 

ресурс]. – Електрон. ст. – Київ, 2007. - Режим доступу до ст.: 
http://culture.unian.net/ukr/detail/184998, вільний. – Заголовок з екрана. 
Про Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято “В сім’ ї вольній, новій” на 
Тернопільщині. Згадано виставку художніх творів студентів вищих навчальних закладів 
Тернополя “Світе тихий, краю милий, моя Україно” в Тернопільській обласній бібліотеці для 
молоді. 
 

Шот М. Шевченка українства вічний огром // Урядовий кур’єр. - 
2007. – 1 черв. - С.8-9. 
Про хід та учасників Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята «В 
сім’ ї вольній, новій» на Тернопільщині. 
 

Савка Н., Козлик С., Шафран О. У вінок Шевченкової слави: 
[Відзначення Шевченківських днів на Підгаєччині] // Вільне життя. - 2007. – 
16 черв. - С.1. 
 

До 120-річчя від дня народження Леся Курбаса 
Лабінський М. «Болючий уривок життя…»: До 120-річчя від дня 

народження Леся Курбаса // Українська культура. - 2007. – №3. - С.6-7. 
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  Друневич М. «У світ пішов я від калини…» // Вільне життя. – 2007. - 12 
трав. - С.5. 
Виставка літератури до 75-ї річниці від дня народження знаного поета і публіциста 
Г.Петрука-Попика в Тернопільській ОУНБ. 
 

Дудка А. Олександра Кужель буде просити Уряд не добудовувати 
Тернопільську обласну бібліотеку // Нова ера. - 2007. – 23-29 трав. - С.2. 
У рамках програми відновлення й економічного розвитку сільської місцевості заступник 
міністра регіонального розвитку та будівництва України О. Кужель планує створити у селах 
інтернет-клуби за кошти, виручені від продажу недобудованого приміщення Тернопільської 
ОУНБ. 
 

Дудка А. «Таємницю любові» розкрила Наталя Білянська // Нова 
ера. - 2007. – 2 - 8 трав. - С.6. 
25 квітня в Тернопільській ОУНБ відбувся творчий вечір працівниці бібліотеки Н. 
Білянської. Авторка презентувала свою першу поетичну збірку «Таємниця любові». 
 

Іван Стойко: «Переконаний, що область таки матиме чудовий Храм 
книги» // Свобода. - 2007. -  23 трав. - С.2. 
Під час прес-конференції 17 травня заступник міністра регіонального розвитку та 
будівництва України О.Кужель висловила своє бачення долі бібліотечного довгобуду в 
Тернополі. Голова Тернопільської ОДА І. Стойко не погоджується з такою думкою й шукає 
варіанти добудови приміщення.  

 

Іващук М. Олександра Кужель вважає, що недобудоване 
приміщення обласної бібліотеки треба продати на аукціоні… //Свобода. - 2007. 
– 23 трав. - С.2. 
Недоцільною добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ назвала заступник 
міністра регіонального розвитку та будівництва України О.Кужель під час візиту на 
Тернопільщину. 
 

Кифор Є. Етнограф і громадсько-культурний діяч // Вісті 
Придністров’я. - 2007. –23 берез. –С.2; фотогр. 
Про бібліографічний покажчик літературно-краєзнавчих творів О Черемшинського, у 
підготовці до випуску якого взяла участь зав. відділом краєзнавчої літератури та бібліографії 
Тернопільської ОУНБ О. Ленчишин. 
 

Костишин Л. Тисяча й одне сонце Наталі Білянської // Вільне життя. 
- 2007. - 28 квіт. - С.2 
Музично-поетичний вечір «Від душі до душі» за творчістю працівниці відділу абонементу 
відбувся у Тернопільської ОУНБ. 
 

Кузик В. Бібліотеку-довгобуд хоче викупити управління нацбанку // 
Номер один. - 2007. – 23 трав. – С.7. 
Під час візиту в нашу область заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України 
О.Кужель заявила, що вона не бачить доцільності фінансування будівництва нового приміщення 
Тернопільської ОУНБ. У свою чергу керівництво обласної ради шукає варіанти залучення коштів. 

 
Кушнірук А. Симфонія із вітру, сльоз і дощу // Свобода. - 2007. – 2 трав. - С.10. 

Творчий вечір працівниці бібліотеки Н. Білянської «Від душі до душі» пройшов у 
Тернопільській ОУНБ. 
 

Літа минають // Вільне життя. - 2007. - 25 квіт. - С.6.-(Пісня на 
замовлення). 
Розшукати текст пісні допомогла зав. відділом  літератури з мистецтв Тернопільської ОУНБ 
С.Осуховська. 

Китайгородська В. Тут бережуть Тарасові сліди: На Тернопільщині 
завершилося Міжнародне Шевченківське свято //Літературна Україна. - 2007. 
– 31 трав. - С.1. 
 

Клос С. На Тернопільщині – Шевченківське свято // Високий замок. - 
2007. – 22 трав. - С.6. 
Про хід та учасників Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята «В 
сім’ ї вольній, новій». 
 

Кобзареве свято мандрує країною: [На Тернопільщині триває 
Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім’ ї вольній, 
новій»] // Голос України. - 2007. – 22 трав. - С.11. 
 

Коверко Г. Воздали ми на цій землі величній Тарасові Шевченку 
славу вічну…Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В 
сім’ ї вольній, новій» // Свобода. - 2007. – 23 трав. - С.1,4. 
 

Левицька Л. Тарасовими шляхами: [Шевченківське свято за участю 
письменників України на Кременеччині] // День. - 2007. – 24 трав. - С.24. 

 
Ліберний О. Мелодії краю сопілкового // Свобода. - 2007. – 5 трав. – 

(Презентації). 
Зусиллями Тернопільської філії Української асоціації творчої інтелігенції «Світ культури» 
утретє видано збірник  «Мелодії Тернового поля». 
 

Павлів Я. «Ми – нащадки Кобзаря» // Вільне життя. - 2007. – 16 черв. - С.1. 
Під такою назвою в рамках Міжнародного Шевченківського свята «В сім’ ї вольній, новій» 
відбулися урочини у Вербові Бережанського району. 

 
Полянський Ф. Читачі чекають творчих зустрічей // Слово Просвіти. 

- 2007. – 7-13 черв. - С.10. 
У межах відзначення Шевченківських днів у Тернопільській області, з 20 до 22 травня 2006 
року, проведено програму заходів «Українська державницька ідея». 
 

Сагаль О. Шевченківське свято, якого ще не було!: До Тернополя 
приїдуть митці з усієї України // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 16-22 
трав. - С.3. 
 

Сагаль О. Дух Кобзаря над Тернополем: Шевченкіана зібрала митців 
зі всієї України // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 23-29 трав. – С.12. 
Міжнародне Шевченківське свято «В сім’ ї вольній, новій» проходило цього року на 
Тернопільщині. 

 
Садовська Г. Прийдіть на свято, що відбувається раз на 25 років // 

Вільне життя. - 2007. – 19 трав. - С.1. 
Міжнародне Шевченківське свято «В сім’ ї вольній, новій» на Тернопільщині. 
 

Свято творців // Експрес. - 2007. – 17-24 трав. - С.13. 
20-22 травня на Тернопільщині відбудеться Міжнародне Шевченківське свято «В сім’ ї 
вольній, новій». 
 

Собуцька В. Шевченківське слово, Шевченківське свято єднає 
людей // Свобода. - 2007. – 19 трав. - С.1,4. 
Про Міжнародне Шевченківське свято «В сім’ ї вольній, новій» на Тернопільщині. 
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  Лучка Д. Завершення будівництва обласної бібліотеки знову під 
загрозою: Заступник міністра Олександра Кужель вважає це недоцільним // 
Нова Тернопільська газета. - 2007. – 23-29 трав. –С.2.  
Заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України О.Кужель проти 
добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Малашко І. Бібліотеку збудує… Нацбанк //RIA плюс. - 2007. – 23 
трав. - С.2. 
Західним міжобласним банківським регіональним центром може стати невдовзі довгобуд 
Тернопільської ОУНБ, натомість обласна бібліотека отримає приміщення теперішнього 
управління НБУ в області. Крім того обласна влада розглядає ще раз варіанти добудови 
приміщення книгозбірні. 
 

Марцінковська І. Тернопіль очима замміністра // 20 хвилин. - 2007. – 
18 трав. - С.3. 
Продати недобудоване приміщення Тернопільської ОУНБ та створити в селах інтернет-
клуби запропонувала заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України 
Олександра Кужель. 
 

Мар’янів Н. Підволочиськ – під контролем міністерства // Місто. - 
2007. – 23 трав. – С.3. 
Довгобуд обласної бібліотеки потрібно продати з аукціону, а за отримані кошти обладнати 
потужну електронну бібліотеку, вважає заступник міністра регіонального розвитку та 
будівництва України О.Кужель. 
 

Михлик З. Бібліотека – не державна справа ? // Сільські вісті. - 2007. 
– 21 черв. - С.3. 
Про добудову нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 
 

Мороз В. Бібліотеку довгобуд завершить Нацбанк: Бібліотеку 
продадуть чи обміняють // 20 хвилин. - 2007. – 23 трав. - С.3. 
Західним міжобласним банківським регіональним центром може стати невдовзі 
недобудоване приміщення ОУНБ. 
 

НБУ цікавиться новим приміщенням Тернопільської обласної 
універсальної наукової бібліотеки // Подільське слово. - 2007. - 25 трав. - С.3.-
(Проекти). 
Національний банк України хоче викупити недобудоване приміщення Тернопільської ОУНБ 
та відкрити у ньому Західний міжобласний банківський регіональний центр. 
 

Nova читанка // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 6-12 черв. - С.10. 
Про японського письменника Харукі Муракамі та його твори у фондах Тернопільської ОУНБ 
розповідає завідувачка відділом абонементу Т.Ковалькова. 
 

Nova читанка // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 13-19 черв.-С.10. 
Зав. відділом абонементу Тернопільської ОУНБ Т.Ковалькова розповідає про нову збірку 
сучасної української письменниці Т.Кононенко «Новели для нецілованих дівчат». 
 

Оленич Л. Життя, віддане народові // Вільне життя. - 2007. - 28 квіт. - С.8 
Про творчу спадщину митрополита Іларіона (Івана Огієнка) у фондах Тернопільської ОУНБ 
розповідає завідувач бібліографічним  відділом бібліотеки Лариса Оленич. 

 
Осуховська С. Віч-на-віч з Кобзарем  // Вільне життя. - 2007. – 9 черв. - С.5. 

Відділ літератури з мистецтв Тернопільської ОУНБ організував книжкову виставку 
«Шевченко - художник». 
 

До ювілею Струсівської заслуженої капели бандуристів України 
«Кобзар» 

Брездень М. Наша пісня, наша дума не вмре, не загине… : 
Заслуженій самодіяльній капелі бандуристів України «Кобзар» Струсівського 
будинку культури – 50 років // Вільне життя. - 2007. – 9 черв. - С.8. 

 
50 років у творчості // Свобода. - 2007. – 21 квіт. - С.8. 

До ювілею Струсівської заслуженої капели бандуристів України «Кобзар». 
 
Тихович Ю. Бандуристи відсвяткують ювілей // Тернопіль вечірній. - 

2007. – 2-8 трав. - С.16. 
Півстолітній ювілей Струсівської заслуженої капели бандуристів України «Кобзар» 
відзначатимуть на Тернопільщині 10 червня цього року. 
 

Спорудження пам’ятника С. Крушельницькій у Тернополі 
Гармаш С. Визначено кращий проект пам’ятника С. 

Крушельницькій // Нова ера. - 2007. –  4-10 квіт. - С.6. 
Переможцем конкурсу на спорудження пам’ятника С. Крушельницькій у Тернополі став 
авторський колектив у складі скульпторів Романа Вільгушинського (м. Тернопіль) і 
Володимира Стасюка (м. Рівне) та архітекторів Володимира й Ізабелли Ткачуків (м. Рівне). 

 
Мар’янів Н. Крушельницька постане молодою // Місто. - 2007. – 4 

квіт. - С.3. 
Восени в Тернополі має постати пам’ятник Соломії Крушельницькій на вулиці її імені. 

 
Процик І. На пам’ятник Крушельницькій бракує 350 тисяч гривень // 20 

хвилин. - 2007. – 4 квіт. - С.2. 
Переможцями конкурсу на спорудження пам’ятника С. Крушельницькій у Тернополі стали 
тернопільські та рівненські митці. 
 

120 депутатів пожертвували на пам’ятник Крушельницькій аж… 38 
гривень // Четверта влада. - 2007. – 20 черв. - С.7. 
Про проблеми фінансування пам’ятника С.Крушельницькій у Тернополі. 
 

Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято 
 «В сім’ ї вольній, новій» 

Бубній П. Свято, що єднає Україну і світ: Цього року вдруге на 
Тернопільщині пройде Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке 
свято «В сім’ ї вольній, новій» // Вільне життя. - 2007. - 7 квіт. - С.4. 

 
Булига Б. Тернопілля чекає гостей // Літературна Україна. - 2007. – 

17 трав. - С.3. 
Цьогорічне Шевченківське свято прийматиме Тернопілля. Великі мистецькі акції, книжкові і 
художні виставки, літературні вечори, презентації нових видань відбудуться не лише в 
Тернополі, а й у кожному із 17 районів області. 

 
Гармаш С. Тернопільщина готується до Шевченко-фесту! // Нова 

ера. - 2007. – 16-22 трав. - С.6. 
Про те, як проходитиме Шевченківське свято «В сім’ ї вольній, новій» на Тернопільщині. 
 

Дольна С. Мандрівка країною у картинах: 400 художніх робіт 
помістили в трьох виставкових залах // 20 хвилин. - 2007. – 24 трав. - С.14. 
Про художню виставку «Мальовнича Україна» в рамках Міжнародного Шевченківського 
свята «В сім’ ї вольній, новій». 
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  Панасевич Х. У бібліотеці буде … банк? // Тернопільські оголошення. 
- 2007. – 26 трав. - С.5. 
Керівники області після 20-річного «затишшя» врешті заговорили про реальні механізми 
добудови нового приміщення ОУНБ. 
 

«Пишу у небеса листа…» // Нова Тернопільська газета. - 2007. -  16-22 трав. - С.9. 
Про тернопільську поетесу, працівницю обласної універсальної наукової бібліотеки Н. Білянську. 

 

Попович Ж. Архів добудує Муц // Нова ера. - 2007. – 13-19 черв. - С.2. 
У статті порушується також проблема добудови ОУНБ. 

 

Прокопів Р. Подяка// Вільне життя. – 2007. – 3 трав. – С. 8. 
Подяка адміністраціям  і працівникам Тернопільської  обласної універсальної наукової бібліотеки та 
обласної бібліотеки для молоді за добре  налагоджену роботу. 
 

Романюк В. Птах сонця // Вільне життя. - 2007. – 20 черв. – С.7. 
Про літературу про птахів у відділі обслуговування працівників сільського господарства 
Тернопільської ОУНБ. 
 

Рюміна Л. Вчитель і бібліотека //Вільне життя. - 2007. – 12 трав. - С.4. 
Екскурсія та огляд літератури для вчителів зарубіжної літератури зроблено у рамках 
міського семінару «Співпраця вчителя і бібліотеки» у Тернопільській ОУНБ. 
 

Солтис В. Тільки три тернопільські замки треба реставрувати, а 
інші-продати // Номер один. - 2007. – 23 трав. - С.2. 
Заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України О.Кужель вважає 
недоцільною добудову нового приміщення ОУНБ. 
 

Справа всієї громади краю // Свобода. - 2007. – 23 трав. - С.2. 
На засіданні тимчасової комісії обласної ради з вивчення можливостей добудови нового 
приміщення обласної універсальної наукової бібліотеки розглядались можливі варіанти 
добудови довгобуду. 
 

Тихович Ю. Обласну бібліотеку не добудують ? // Тернопіль вечірній. 
- 2007. – 23-29 трав. - С.2. 
Заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України О. Кужель проти  
добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 

Чи буде довгобуд бібліотекою ? // Номер один. - 2007. – 22 трав. - С.3. 
Керівники обласної ради шукають варіанти залучення коштів на добудову Тернопільської ОУНБ. 
На сьогодні запропоновано три. 

 

Шостак Н. Тетяна Ковалькова: «Сподобався «Фуршет від Марії 
Матіос» // Вільне життя. - 2007. – 23 трав. - С.6; фотогр. – (Серед книжок) 
Про завідувачку відділом абонементу Тернопільської ОУНБ Т.Ковалькову. 

 

Шумська О. Шевченко і Тернопільщина // Свобода. - 2007. – 19 трав. - С.1. 
Про заходи, приурочені до Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята в 
Тернопільській ОУНБ. 
 

Янович А. Як Стойка вчора будовами водили: Біля архіву 
губернатор пообіцяв допомогти розібратися зі сторожем, а в приміщенні 
соцстраху зламав ліфт // 20 хвилин. - 2007. – 17 квіт. - С.3. 
І. Стойко зазначив, що зараз не час просити гроші з бюджету на добудову обласної бібліотеки. 

 
 

 

Попова О. Тернопілля у легендах: Книжка легенд та переказів 
Тернопільщини «Неопалима купина» вийшла з друку в Тернопільському 
видавництві «Джура» // Експрес. - 2007. – 22-23 черв. - С.8. 

Попова О. У Тернополі – Дні польської культури: [28-29 квітня] // 
Експрес. - 2007. – 26 квіт.-3трав. – Тернопільські новини. - С.23. 
Фольклорні й танцювальні колективи з Підкарпатського воєводства виступлять не тільки у 
Тернополі, але  й у Кременці. 
 

Попович Ж. Різьбяр з душею козака // Місто. - 2007. – 18 квіт. - С.15. 
Про майстра-різьбяра з Лановеччини Є.Храпливого. 
 

Сагаль О. Книжкова мудрість – у «Ярославі Мудрому» // Нова Тернопільська 
газета. - 2007. – 27 черв. - С.12. 
У Тернополі відкрилась універсальна книгарня видавництва «Підручники і посібники». 
 

Синенька Б. Кудринецькі мелодії // Свобода. - 2007. – 15 трав. - С.8. 
Про аматорський обрядовий фольклорний колектив села Кудринці Борщівського району. 
 

Синенька Б. В Мушкатівці – «Ка-ли-на»: [Про народний 
аматорський обрядово-фольклорний ансамбль «Калина» с. Мушкатівка 
Боршівського району] // Свобода. - 2007. – 9 черв. - С.8. 
 

Собуцька В. З піснею по життю // Свобода. - 2007. – 28 квіт. - С.8. 
Про співака, організатора хорів, педагога, директора Новосільської музичної школи у 
Підволочиському районі Я. Джаву. 
 

Стецько В. Легенда, втілена в реальність // Свобода. - 2007. – 19 трав. - С.8 
Про відомого скульптора, життя і творчість якого пов’язані з Тернопільщиною – Іоанна 
Пінзеля. 
 

Таємничий скульптор прославив наш край: [Інтерв’ю] // Тернопіль 
вечірній. - 2007. – 9-15 трав. - С.14-15. 
Про оголошення на Тернопіллі 2007-го року Роком видатного скульптора Івана Георгія 
Пінзеля. 
 

Тарнавська Н. Народний модельєр із Слобідки: 79-річна жінка шиє 
та вишиває бісером, тасьмою та блискітками ексклюзивний одяг // 20 хвилин. 
- 2007. – 16 квіт. - С.10. 
Про народну мисткиню С.Новацьку із Слобідки Козівського району. 
 

Тисячна Н. Про «Слов’янського Мікеланджело»: Уперше в Україні 
роботи Пінзеля представлені в повноколірному сучасному альбомі // День. - 
2007. – 30 трав. - С.2. 
Про скульптурні роботи, пов’язані з ім’ям цього майстра, у тому числі на Тернопільщині. 
 

Удіна Т. «Та не з дому, а до дому…» // Свобода. - 2007. – 28 квіт. - С.7. 
Про тернопільського художника І. Дороша. 
 

Шевчук С. «Ярослав Мудрий» презентує друковані скарби: У 
Тернополі відкрилась нова книгарня // Свобода. - 2007. – 27 черв. - С.6. 
 

Шимків О. Два дні Польщі у Тернополі: [До Днів польської культури 
в Тернополі 28-29 квіт.] // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 2-8 трав. - С.3. 
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  Яричанська М. Присвячено Христо Ботєву // Вільне життя. - 2007. – 
13 черв. - С.7. 
Урочини, присвячені національному герою Болгарії Христо Ботєву, відбулися у картинній 
галереї. Тернопільська ОУНБ організувала книжкову виставку про визвольні змагання 
болгарського народу та їхнього героя. 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Гандзій О. Студентські малюнки – у бібліотеці // 20 хвилин. – 2007. -  

23 трав. - С.2. 
Виставку малюнків і виробів з дерева студентів тернопільських вузів презентували в 
обласній бібліотеці для молоді. 
 

Гук Л. С. Час зближення// Вільне життя. – 2007. – 2 черв. – С. 1. 
Напередодні відзначення Дня Європи в обласній бібліотеці для молоді відбулася 
інформаційна година «Україна - Євросоюз: час зближення» 
 

Ліберний О. Перестук закоханих сердець:[Авторський вечір Л. 
Романчук та Б. Мельничука в обласній бібліотеці для молоді ]// Свобода. – 
2007. – 18 квіт. – С. 5. 

 
Огородник Н. Звучали ліричні рядки // Вільне життя. - 2007. - 21 квіт. - С.4. 

Про творчий вечір тернопільських поетів Л.Романчук та Б.Мельничука в обласній бібліотеці для молоді. 
 

Семеняк В. Ще не було України, а стрільці вже були:[Літературно-
музичний вечір стрілецької пісні в обласній бібліотеці для молоді]// Місто. - 
2007. - 9 квіт. - С.12  
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Дольна С. За вірш-автограф Кличка: У День книги діти зустрілися з 

Пізнайком // 20 хвилин. - 2007. - 25 квіт. - С.2. 
Зустріч з дитячим письменником В.Парною і працівниками журналу «Пізнайко» пройшла в 
обласному театрі актора і ляльки. Організувала її Тернопільська обласна бібліотека для дітей. 

 
Іващук М. У комп’ютерний центр йдуть, як до рідної домівки // 

Свобода. - 2007. – 20 черв. - С.6. 
Про святкування п’ятирічного ювілею комп’ютерного центру IATP, що в обласній бібліотеці для дітей. 

 
Кричківська С. Бібліотека плюс Інтернет // Вільне життя. - 2007. – 7 

квіт. - С.7. 
Про інтернет-центр Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 
 

Літературні зустрічі для наймолодших // Нова Тернопільська газета. 
- 2007. – 9-15 трав. - С.9. 
Оцінка значимості для читання дітей літературних зустрічей з українськими письменниками 
та поетами. 
 

Семеняк В. Казкотерапія від Оксани Небесної // Молодь України. – 
2007. – 24 трав. 
Про презентацію збірки казок О. Небесної «Ойкумена» в обласній бібліотеці для дітей. 
 

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 книжки та отримай подарунок». 
 
 

Костюк Р. «Соломії» - 10 років // Тернопіль вечірній. - 2007. – 20-26 
черв. - С.6. 
Про урочини з нагоди ювілею газети «Соломія» у Тернопільському обласному державному 
музичному училищі ім. С. Крушельницької. 

Кузишин І. Шедеври з присмаком чорнил: Молода художниця 
створює картини чорною кульковою чи гелевою ручками // Свобода. - 2007. – 
31 берез. - С.8. 
Про молоду художницю з Борщівщини Т.Окальську. 

 

Левицька Л. Сім чудес Тернопільщини // Голос України. - 2007. – 6 
черв. - С.7. 
Про історичні об’єкти, що запропонувала Тернопільщина на Всеукраїнський конкурс, який має 
визначити сім чудес нашої країни. 

 
Легендарна Волинь Кравчука: [Про хід будівництва історико-

культурного комплексу «Волинь» у Лановецькому районі] // Нова 
Тернопільська газета. - 2007. – 20-26 черв. - С.30-31. 

 
Литвин Ю. Ляльковий світ Наталії Басараб // Вільне життя. - 2007. – 

19 трав. - С.8. 
Про тернопільську художницю Н.Басараб. 

 
Макарчук Н. Подарунок рідному краю // Урядовий кур’єр. - 2007. – 

27 черв. - С.5. 
Тарас Левків – художник європейського та світового масштабу, уродженець Збаразького 
району подарував краянам 29 композицій, що назавжди залишаться у виставковій залі 
Національного заповідника «Замки Тернопілля». 

 
Мар’янів Н. «Холодне сонце» засяє у Лейпцигу // Місто. - 2007. – 9 

трав. - С.3. 
Тернопільський гурт «Холодне сонце» представлятиме Україну на XVI фестивалі «Wave 
gothic Treffen», що відбудеться 25-29 травня в німецькому місті Лейпциг. 

 
Мичко С. Дослідник і хоронитель чудес, або  Навіщо плачуть ікони: 

[Про дослідника і хоронителя чудотворних ікон і місць, мистецтвознавця 
сакрального мистецтва, уродженця села Божиків Бережанського району 
Зиновія Колісника] //Україна молода. - 2007. – 12 трав. - С.8 

 
Мороз В. Народилась книга легенда // Тернопіль вечірній. - 2007. – 

20-26 черв. - С.3. 
Презентація книги П.Медведика «Неопалима купина» в літературно-мистецькому магазині-
салоні «Джура». 

 
Нестеренко П. Екслібриси Л.Омеляна // Вільне життя. - 2007. – 14 

квіт. - С.3. 
Про відомого майстра екслібриса у Тернополі Я.Омеляна. 

 
Парфенюк О. Образи поставали, мов живі: Мар’ян Крушельницький 

– актор, режисер, педагог // Українська культура. - 2007. – №3. - С.8-9. 
Поляків кличе свято // Експрес. - 2007. – 19-26 квіт. – Тернопільські 

новини. - С.1. 
Свято польської культури відбудеться 28-29 квітня на Тернопільщині. 
 

Попова О. Яйце у «мережці» // Експрес. - 2007. – 30-31 берез. - С.8. 
Про тернопільських майстрів-писанкарів Юрія та Лесю Цікалів. 
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  Інші бібліотеки області 
Богданович М. Відзначили Заліщики // Вільне життя. – 2007. -  12 

трав. - С.1. 
Вечір-портрет «Люблю любити любов» до 100-річчя від дня народження відомої української 
письменниці І. Вільде пройшов у Заліщицькій центральній бібліотеці. 

 
Бойчук  Н. Ожили звуки барвами // Вільне життя. -2007. -9 трав. - С. 12. 

Про діяльність клубу обдарованої молоді "Первоцвіт" при Теребовлянській центральній 
бібліотеці. 

 
Ждан В. Юні читачі задоволені // Вільне життя. - 2007. – 4 квіт. - С.2. 

600 примірників книг отримала в подарунок від благодійного фонду «Світ дітей» Козівська 
районна бібліотека для дітей. 

 
Крайнєва Г. Обереги нації плекають ланівчани: [Про роботу 

бібліотек Лановецького району] // Свобода. - 2007. – 20 черв. - С.5;фотогр. 
У статті порушується питання добудови нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 
Литвин Ю. Подайте книгозбірні… книжку // Вільне життя. - 2007. – 

21 квіт. - С.2. 
Про бібліотеку-філіал с.Товстолуг Тернопільського району та проблеми сільських бібліотек 
Тернопільщини. 
 

Миколаїнко Г. У бібліотеці - новосілля // Свобода. - 2007. – 23 трав. - С.2. 
Бібліотека с. Кровинка на Теребовлянщині отримала нове приміщення. 
 

Музейна справа 
Карнаухов С. Из Тернопольского музея украли картину Репина, 

которая оценивается в два миллиона долларов // Факты. - 2007. – 7 апр. - С.2. 
З Тернопільського обласного художнього музею викрали картину І.Рєпіна «Український пейзаж». 
 

Кушнерик О. З художнього музею викрали картину Рєпіна // 
Свобода. - 2007. – 11 квіт. - С.1. 

 
Мороз В. З художнього музею вкрали картину Рєпіна // 20 хвилин. - 

2007. – 6 квіт. - С.1,3. 
 

Попович Ж. У Тернополі з художнього музею зникла картина Рєпіна 
// Місто. - 2007. – 11 квіт. - С.2. 
 

Костюк С. Він обрав «Березіль» // Свобода. - 2007. – 21 квіт. - С.8.-
(Осмислення новаторства). 
Науково-краєзнавча конференція «Особистість. Правда. Сцена» до 120-річчя від дня 
народження Леся Курбаса пройшла в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Костюк С. Стежками Кобзаревої Голгофи // Свобода. - 2007. – 5 трав. - С.4. 
Про участь обласного краєзнавчого музею у міжнародному літературно-мистецькому святі 
«В сім’ ї вольній, новій», що проводитиметься на Тернопільщині. 
 

Мороз В. З людьми потрібно імпровізувати: Директор музею Степан 
Костюк пишається своїми працівниками і експонатами. Інтерв’ю з 
директором обласного краєзнавчого музею // 20 хвилин. - 2007. – 5 трав. - С.11 

ансамбль «Мажоретки». 
 
Доліба М. Від рідного порогу // Вільне життя. - 2007. – 21 квіт. - С.1. 

Про Яблунівську сільську музичну школу (Гусятинський район). 
Дольна С. «Хочу бути Ковальчуком»: Продавати картини 

незнайомцям не можна, потрібно бути впевненим, що вони їм потрібні, 
вважає художник // 20 хвилин. - 2007. – 2 квіт. - С.14. 
Про тернопільського художника С.Ковальчука. 

 
Загорська В. Юна бандуристка прославила Почаїв // Вільне життя. - 

2007. – 25 квіт. - С.9. 
Про лауреата обласного та всеукраїнського  конкурсів виконавців на нар одних 
інструментах, вихованку Почаївської  музичної школи М. Березу. 

 
Заморська Л. Його душа живе у слові: Спогадами про поета Георгія 

Петрука-Попика діляться його друзі й побратими // 20 хвилин. - 2007. – 5 трав. - С.10. 
 
Заморська Л. Чарівна сила її пісень: Світлана Сорочинська змусила 

українців зі Сходу заговорити українською // 20 хвилин. - 2007. – 9 черв. - С.10. 
15-річний ювілей творчої діяльності відсвяткувала тернопільська співачка С.Сорочинська. 

 
«Зоринка» затьмарила столичних зірок // Нова Тернопільська газета. 

- 2007. – 9-15 трав. - С.9. 
Тернопільська народна хорова капела «Зоринка» дитячої хорової школи: її успіх 

на XI Міжнародному фестивалі дитячої творчості. 
 
Ізидор Доскоч: «»У дитинстві грав на дощечці з наклеєними 

«кнопками» від баяна»: [Інтерв’ю з керівником дитячої хорової школи 
«Зоринка»] / Розм. В. Солтис // Номер один. - 2007. – 2 трав. – С.10. 

 
Історія як 400 сторінок: Вийшла книга легенд та переказів 

Тернопільщини // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 20-26 черв. - С.10. 
У салон-магазині «Джура» відбулась презентація книги «Неопалима купина. Легенди та 
перекази Землі Тернопільської». 

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

берез. - С.24. 
Про майстриню-вишивальницю із Слобідки Козівського району С.Новацьку. 

 
Клос С. Скриню із вишиттям ховали як цінний скарб // Високий 

замок. - 2007. – 3 квіт. - С.8. 
Про майстриню-вишивальницю із Слобідки Козівського району Н.Кривко. 

 
Колесник Н. Волинське село будують у Ланівцях: [Історико-

культурний комплекс «Волинь» слугуватиме базою для відправки екскурсій 
по визначних місцях Тернопільської, Волинської та Рівненської областей] // 
Нова ера. - 2007. – 27 черв. - С.5. 

 
Коропецька У. Свято вербиченьки // Вільне життя. - 2007. - 7 квіт. - С.5. 

Свято для дітей-інвалідів «Свята вербиченька» пройшло в ПК «Березіль». 
 
Костюк Р. Задзвонив «Дзвін» хорового співу // Тернопіль вечірній. - 

2007. – 2-8 трав. - С.16. 
Про дитячу хорову студію «Дзвін» з м. Тернополя. 
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  Шимків О. Льох, де люди зберігали картоплю, став музеєм // 20 
хвилин. - 2007. – 18 трав. - С.5. 
Про музей-криївку в с. Козівка Тернопільського району. 
 

18 травня – Міжнародний день музеїв // Нова ера. - 2007. – 23-29 трав. - С.6. 
Про музеї Тернопільщини. 

 
Ліберний О. Гостинний краєзнавчий храм // Свобода. - 2007. – 19 

трав. - С.4. 
Про Тернопільський обласний краєзнавчий  музей. 

 
Собкович Н. Дім, де оживає історія: У музеях області – більше 380 

тис. експонатів // Свобода. - 2007. – 19 трав. - С.4. 
Про музеї Тернопільщини. 
 

Омелянчук І. «П’ятнадцята весна «Музейних гостин»: [У Рівному] // 
Урядовий кур’єр. - 2007. – 24 трав. - С.18. 
На цьогорічні «Музейні гостини» завітало понад двісті учасників, у тому числі з Тернополя. 
 

Ключ від музею, де гроші лежать: Підводні камені українських 
антикварних детективів: Вибрані хроніки / Підгот.: К.Константинова; Колаж 
О.Чурюмова // Дзеркало тижня. - 2007. – 2 черв. 
Про викрадення музейних раритетів, інших культурних цінностей, у тому числі по 
Тернопільській області. 
 

Кравчук О. У Тернополі буде музей борщівської вишивки // 20 
хвилин. - 2007. – 5 черв. - С.2. 
Музей борщівської вишивки хочуть створити в Тернополі. 
 

Мар’янів Н. Музею борщівської вишивки – бути! // Місто. - 2007. – 6 
черв. - С.3. 
У Тернополі планують створити музей борщівської вишивки. 
 

Мороз В. Бережанам повернули цінності // 20 хвилин. - 2007. – 4 черв. - С.2. 
Пам’ятні скульптури відомого митця початку XVII століття Йогана Пфіхтера, прикраси й 
надгробки князів Сенявських повернули в Бережанський замок зі Львівської картинної 
галереї та Олеського замку. 
 

Будар Т. Про знаменитих писати легко: [Зустріч з академіком, 
письменником, лауреатом літературних премій В.Качканом у Бережанському 
музеї Б.Лепкого] // Свобода. - 2007. – 13 черв. - С.8. 

 

Мичко С. Чорне – то любов, і радість, і журба: На Тернопільщині 
створюють музей унікальної вишивки // Україна молода. - 2007. – 9 черв. - С.7. 
Музей борщівської вишивки планують створити на Тернопільщині. 
 

Сагаль О. Доля, вишита хрестиком: тернополянка Віра Матковська 
зібрала унікальну колекцію вишиванок // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 
13-19 черв. - С.10. 
Про колекцію борщівських вишиванок В.Матковської, на основі якої у Тернополі планують 
створити музей. 
 

Сергієнко Г. У Тернополі буде музей борщівської вишивки // 
Свобода. - 2007. – 9 черв. - С.8. 

Про історію конкурсу та останні приготування до VIII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
дитячого та юнацького мистецтва «Кришталевий жайвір» розповідає його директор 
С.Миханчук. 
 

Попович В. «Кришталевий жайвір» запалив багато «зірочок» // 
Номер один. - 2007. – 25 квіт. - С.18. 
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного мистецтва 
«Кришталевий жайвір» розповідають його організатори та відомі у музичному середовищі люди. 
 

Попович В. Тернопільський фестиваль відкрив дорогу в життя 
багатьом виконавцям // Номер один. - 2007. – 9 трав. - С.18. 
Про фестиваль-конкурс «Кришталевий жайвір». 
 

Попович В. Роман Заставний: «Тернопіль – місто фестивалів» // 
Вільне життя. - 2007. – 16 трав. - С.18. 
Про пісенний фестиваль «Кришталевий жайвір» на Тернопільщині. 
 

Шелест Л. «Кришталевий жайвір повернувся» // Тернопіль вечірній. 
- 2007. – 23-29 трав. - С.2. 
Про VII І Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької пісенної творчості 
«Кришталевий жайвір» на Тернопільщині. 
 

Всеукраїнський фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного 
мистецтва «Пісенні Медобори» 

Майданюк М. Скарби творчості від молодих // Вільне життя. - 2007. – 
26 трав. - С.4. 
Про всеукраїнський фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Пісенні 
Медобори» в Гусятині. 
 

Інше 
Бобрівець М. Майбутні балерини з тернопільської «Перлини» // Вільне 

життя. - 2007. – 14 квіт. - С.4. 
Про дитячу зразкову студію класичного танцю «Перлина» Тернопільської обласної 
експериментальної школи мистецтв. 

 
Бобрівець М. Натхнення – це бандура // Вільне життя. - 2007. – 5 трав. - С.8. 

Стаття присвячена М.В. Євгенієвій, бандуристці, викладачу музично-педагогічного 
факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка, засновниці та керівнику обласного осередку кобзарського 
мистецтва. Порушено коло проблем, пов’язаних із розвитком кобзарства на Тернопільщині. 

 
Брода О. «Соломія» відзначила ювілей: [Десять років з дня виходу 

першого номера культурно-мистецького видання – газети «Соломія»] // 
Місто. - 2007. – 20 черв. - С.3. 

 
Буйлова А. Тернопільське музичне училище формує творчу еліту 

нації // Нова ера. - 2007. – 9-15 трав. - С.9. 
Інтерв’ю з директором учбового закладу М.Родзинським. 

 
Віннічік М. Плекаємо таланти, утверджуємо традиції // Свобода. - 

2007. – 9 черв. - С.4. 
Про Теребовлянське вище училище культури розповідає директор М.Віннічик. 

 
Гордій Л. Немов букет ніжних троянд // Свобода. - 2007. – 5 трав. - С.7. 

Про народний аматорський колектив Теребовлянського вищого училища культури – 
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  Про Віру Матківську – колекціонера цієї унікальної вишивки. 
 

Черемшинська Р. Десять світлин Тараса Шевченка // Вільне життя. - 
2007. – 16 черв. - С.1. 
Про рідкісні оригінали прижиттєвих світлин Тараса Шевченка в етнографічно-
меморіальному музеї В. Гнатюка у Велесневі Монастириського району. 
 

Чорна Н.  Крок до правди // Вільне життя. -2007. -28 квіт. - С. 4. 
Про Чортківський музей більшовицького терору, політв'язнів та репресованих  

 

Театри 
Тернопільський академічний обласний український драматичний 

ім.Т.Г.Шевченка 
В’ячеслав Хім’як: «Усе, що в мене є, допомогли зробити вороги»: 

[Інтерв’ю] // Четверта влада. - 2007. – 9 трав. - С.3. 
Секрети успіху акторської професії народного артиста України, професора В.Хім’яка. 

 
Дольна С. Стара комедія про вічне // 20 хвилин. - 2007. - 5 трав. - С.14 

Чергова прем’єра Тернопільського академічного обласного українського драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка – комедія Г.Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці». 
 

Дольна С. Місцеві митці визначились із керівництвом: Керівником 
осередку Національної спілки театральних діячів обрали актора 
тернопільської драми Ігоря Сачка // 20 хвилин. - 2007. – 14 черв. - С.4. 
 

Драмтеатр і досі без очільника // Четверта влада. - 2007. – 20 черв. - С.7. 
На третьому пленарному засіданні п’ятої сесії шостого скликання кандидатура Олега 
Мосійчука не набрала необхідної кількості голосів. 
 

Завальська О. Яким був, таким залишився // Нова ера. - 2007. – 13-19 
черв. - С.5;фотогр. 
Порушуються питання історії Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка, започаткування й сьогодення гастрольної діяльності 
та Всеукраїнського фестивалю молодої режисури «Тернопільські театральні вечори». 
 

Май В. Митці визначились із керівником // RIA плюс. - 2007. – 20 
черв. - С.3. 
Очолювати місцевий осередок Національної спілки театральних діячів упродовж п’яти років 
буде заслужений артист України Ігор Сачко. 
 

Марія Гонта: «Рвуся в театр усім серцем»: [Інтерв’ю із заслуженою артисткою 
України, лауреатом премії ім. М. Заньковецької, акторкою Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка 
М.Гонтою] / Розм. Г.Садовська // Вільне життя. - 2007. – 18 квіт. - С.4. 
 

Садовська Г. В’ячеслав Хім’як: «Дякую долі за цей день» //Вільне 
життя. - 2007. – 30 трав. - С.6. 
Про моновиставу народного артиста України В.Хім’яка «Душі почину і краю немає» за 
творами Т.Г.Шевченка. 
 

Собуцька В. Сватання сватанням, а весілля - з іншим // Свобода. - 
2007. – 16 трав. – С.5. 
Репертуар Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. 
Шевченка поповнила ще  одна комедія – «Сватання на Гончарівці» за Г.Квіткою-Основ’яненком. 

Крушельницької виборола 3-тє місце на конкурсі української фортепіанної музики ім. І. 
Карабиця в Артемівську Донецької області. 

 
 
Квітка О. Музика – це казка // Нова ера. - 2007. – 25 квіт.-1 трав. - С.9. 

21 квітня  в Тернопільській дитячій музичній школі №2 відбувся VII обласний конкурс 
камерних ансамблів початкових спеціалізованих навчальних мистецьких закладів 
«Консонанс - 2007». 

 
Моховик Н. Подарував дипломи «Барвистий віночок» // Свобода. - 

2007. – 19 трав. - С.8. 
Юні танцюристи з обласної профспілкової школи мистецтв стали лауреатами VIII 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Барвистий віночок» у Дніпропетровську. 

 
Наші оркестранти – найкращі в Україні! // Нова Тернопільська 

газета. - 2007. – 4-10 квіт. -С.6. 
Оркестр Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької 
отримав гран-прі Всеукраїнського конкурсу ім. А. Онуфрієнка в Дрогобичі. 

 
Чорна Н.  Слався, Маріє! // Вільне життя. -2007. -9 трав. - С. 4. 

Про ІУ Всеукраїнський фестиваль «О, Мати Божа, о райський цвіте!»  в Тернополі. 
 
Шпак І. Наші оркестранти – найкращі в Україні! // Свобода. - 2007. – 

7 квіт. – С.8. 
Оркестр Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької 
став першим на Всеукраїнському конкурсі ім. А. Онуфрієнка. 
 

Обласний конкурс «Піаністи Тернопілля». 
Вергун К. Свято фортепіанної музики // Тернопіль вечірній. - 2007. – 

23-29 трав. - С.8. 
Про ІІІ обласний конкурс «Піаністи Тернопілля». 
 

Мар’янів Н. Перше місце – у наймолодшої піаністки // Місто. - 2007. – 
2 трав. - С.3. 
Тернопільська школярка Діана Чубак перемогла на ІІІ обласному конкурсі «Піаністи 
Тернопілля». 
 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького мистецтва 
«Кришталевий жайвір» 

Дольна С. «Тернополяночка» з перемогою // 20 хвилин. - 2007. – 30 
берез. - С.4. 
Танцювальний колектив «Тернополяночка» переміг на VIII Всеукраїнському конкурсі-
фестивалі танців «Барвистий віночок» у  Дніпропетровську. 

 
«Кришталевий жайвір»  полетів до Кишинева // Нова Тернопільська 

газета. - 2007. – 23-29 трав. - С.6. 
Переможцем цьогорічного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької пісенної творчості 
«Кришталевий жайвір» стала 17-річна учасниця з Кишинева Г.Шкода. 

 
Мосьондз М. «Жайвір» - птах весняний // Свобода. - 2007. – 26 трав. - С.8. 

Про VIII Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного мистецтва 
«Кришталевий жайвір». 

 
Попович В. «Кришталевий жайвір» продовжує шукати молоді 

пісенні таланти // Номер один. - 2007. – 18 квіт. - С.18. 
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  Сушкевич В. Незабутня Сусанна Коваль: Упродовж кількох 
десятиліть її ім’я сяяло на тернопільському театральному небосхилі // Вільне 
життя. - 2007. – 13 черв. - С.9. 

У шевченківців – прем’єра // Вільне життя. - 2007. – 19 трав. - С.1. 
Прем’єрна вистава «Сватання на Гончарівці» в Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Аматорські театри 
Іваніцька Н. Диво-жінка «Дивосвіту» // Вільне життя. - 2007. – 7 квіт. - С.4. 

Про зразковий театр-студію «Дивосвіт» Козівського районного будинку культури та її 
керівника Людмилу Ткаченко. 
 

Філармонія, концерти 
Антракт завдовжки у літо: [Про закриття сезону в обласній 

філармонії] // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 27 черв. - С.10. 
 
Аркуша І. Львівський дует зібрав кошти на тернопільський 

монумент // Номер один. - 2007. – 13 черв. - С.2. 
Збір від концерту львівського дуету «Бандурна розмова» перерахований на спорудження 
пам’ятника С.Крушельницькій у Тернополі. 

 

Бандура шліфує розум та активізує інтелект // Номер один. - 2007. -  6 черв. - С.12. 
Концерт дуету «Бандурна розмова» в обласній філармонії. Збір від концерту піде на 
фундацію  пам’ятника Соломії Крушельницькій в Тернополі. 

 
«Бандурна розмова» буде звучати у Тернополі // Нова Тернопільська 

газета. - 2007. – 6-12 черв. - С.10. 
Сольний концерт дуету «Бандурна розмова» в обласній філармонії. 

 
Безкоровайна М. Співоче турне // Свобода. - 2007. – 19 трав. - С.8. 

Про гастролі тернопільських артистів і танцювальних колективів у Польщі. 
 
Грицай В. «Духовий оркестр – це не тільки марші та похорони»: 

[Інтерв’ю з директором і диригентом муніципального духового оркестру 
«Оркестра волі В.Грицаєм»] // Тернопіль вечірній. - 2007. – 16-22 трав. –С.13. 

 
Дольна С. Рок-н-рольний патріот і дитячі пісні в «Березолі» // 20 

хвилин. - 2007. - 14 квіт. - С.14. 
Концерт заслуженої артистки України, композитора Лесі Горової в ПК «Березіль». 
 

Дольна С. Відкрили «Музичні вечори» // 20 хвилин. - 2007. –  17 квіт. - С.14. 
Концерти студентів Тернопільського обласного державного музичного училища ім. 
С.Крушельницької «Музичні вечори». 
 

Дольна С. До нас експортують віртуозів: Швейцарський оркестр 
виступить у залі філармонії // 20 хвилин. - 2007. – 14 трав. - С.14. 
 

Заморська л. Презент від «Візерунка»: Буде український фольк і 
пісні народів світу // 20 хвилин. - 2007. – 16 трав. - С.14. 
Концерт ансамблю народної музики «Візерунок» в обласній філармонії. 
 

Заморська Л. На концерті не вистачало стільців: Наслідування 
голосів тварин і птахів сподобалось дітям // 20 хвилин. - 2007. – 19 трав. - С.2. 
Повний аншлаг мав концерт ансамблю «Візерунок». 

 

Про шевченківську виставку в меморіальному музеї В.Гнатюка у Велесневі 
Монастириського району. 
 
 
 

Чорна Н. Триєдність пензля, слова і музики // Вільне життя. - 2007. – 
14 квіт. - С.2. 
Ювілейна виставка заслуженого художника України Є.Удіна в обласному краєзнавчому 
музеї.  
 

Чорна Н. Бісер і вишивка // Вільне життя. - 2007. – 12 трав. - С.1. 
Виставка дитячих робіт «Знай і люби свій край» в рамках щорічного фестивалю «Таланти 
твої, Україно» пройшла в Тернополі. 
 

Юхим  О. Дитяче фентезі від володаря чорного пояса // Вільне життя. 
-2007. -5 трав. - С. 8; фоторепрод. картин. 
Про персональну виставку  М.Мамчура в Кременці. 
 

Виставка «Мальовнича Україна» в рамках  
Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята  

«В сім’ ї вольній, новій» 
«Мальовнича Україна» очима художників // Урядовий кур’єр. - 2007. 

– 22 трав. - С.16. 
Понад чотириста художників представили свої твори на виставку «Мальовнича Україна», що 
відкрилася в Тернополі. 

 
Попова О. У сім’ ї вольній // Експрес. - 2007. – 26 квіт.-3 трав. – 

Тернопільські новини. - С.2. 
Майже двісті живописних полотен привезуть до Тернополя з різних областей на конкурсний 
відбір для виставки «Мальовнича Україна», що проходитиме у рамках Всеукраїнського 
Шевченківського свята «В сім’ ї вольній, новій». 

 
Собуцька В. Мандрівка серед мистецького розмаїття // Свобода. - 

2007. – 26 трав. - С.8. 
Виставка «Мальовнича Україна» в Тернополі. 
 

Фестивалі, конкурси 
Буйлова А. Найспівучіша родина // Нова ера. - 2007. – 13-19 черв. - С.6. 

На Всеукраїнському фестивалі родинної творчості «Родинні скарби України» тернопільські 
учасники – родина Теслів із села Більче–Золоте Борщівського району здобула третю премію і 
стала дипломантом у номінації «Співуча родина». 

 

Гаврилюк В. «Зібрала «Братина» людей на гостину // Нова 
Тернопільська газета. - 2007. – 6-12 черв. - С.10. 
Про Міжнародний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина» у Стіжку на Шумщині. 

 
Гармаш С. «Креатив» - напередодні «Нівроку»: [Рок – фестивалю 

«Нівроку» у Тернополі виповнюється 16 років] // Нова ера. - 2007. – 13-19 
черв. - С.6. 
Про Всеукраїнський музичний фестиваль «Нівроку», що проводиться у Тернополі з 1991 
року. 

 
Допитлива Д. Перемога просвітянки // Вільне життя. - 2007. – 31 

берез. - С.1. 
Студентка Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. 
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  Заморська Л. У «Солов’ їв Галичини» - ювілей: Прем’єру пісень, 
виставку вишиванок та інші сюрпризи підготували дівчата з тріо // 20 
хвилин. - 2007. – 24 трав. - С.14. 
Вокальне тріо «Солов’ ї Галичини» обласної філармонії. 
 

Заморська Л. 15 років сцени і пісень: У програмі-прем’єри, танці та 
гумор // RIA плюс. - 2007. – 30 трав. – С.24. 
Нову програму «Заквітчаю піснею весну» презентуватиме 30 травня тернопільська співачка 
С.Сорочинська. 

 
Заморська Л. Танцюватиме «Надзбручанка» // 20 хвилин. - 2007. – 2 

черв. – С.14. 
Сольний концерт АНТ «Надзбручанка» в обласній філармонії. 

 
Заморська Л. Філармонія йде у відпустку // 20 хвилин. - 2007. – 19 

черв. - С.14. 
24 червня завершить цьогорічний сезон обласна філармонія. Підсумкова програма року 
складатиметься з двох відділень. 

 
Заморська Л. У філармонії чекатимуть нової зустрічі // RIA плюс. - 

2007. – 27 черв. - С.3. 
Великим концертом колективи та виконавці обласної філармонії прощалися зі своїми 
глядачами до наступного сезону. 

 
Концерт без кордонів // Нова Тернопільська газета. - 2007. - 4-10 квіт. - С.6. 

Концерт камерного оркестру обласної філармонії та відомого львівського віолончеліста Т. 
Менцінського в обласній філармонії. 
 

Костишин Л. Тернополяни танцювали на сцені Львівської опери // 
Вільне життя. - 2007. – 12 трав. - С.8. 
Хореографічні колективи з Тернопільщини взяли участь у регіональному турі ІІ 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії ім. П. Вірського. 
 

Костишин Л. «Солов’ям Галичини – 10 років!» // Вільне життя. - 
2007. – 23 трав. - С.9. 
Вокальне тріо обласної філармонії «Солов’ ї Галичини» відзначають 10-річчя творчої 
діяльності. 

 
Костюк Р. Сміялася і плакала віолончель // Тернопіль вечірній. - 

2007. -  4-10 квіт. - С.2. 
Концерт львівського віолончеліста Тараса Менцінського в обласній філармонії. 
 

Кушнір І. Під срібний дзвін бандури // Тернопіль вечірній. - 2007. – 
16-22 трав. - С.13. 
Вечір-концерт «Під срібний дзвін бандури» в Тернопільській дитячій музичній школі №1. 
 

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

Мороз В. Крушельницькій назбирали 7 тисяч // 20 хвилин. - 2007. – 9 
черв. - С.4. 
Близько 7 тисяч гривень для встановлення пам’ятника С.Крушельницькій назбирали 
тернополяни під час благодійного концерту в філармонії. 
 

Про виставку писанок в обласному художньому музеї. 
 
«У світ пішов я від калини»: 27 квітня Георгію Петруку-Попику 

виповнилося б 75… // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 2-8 квіт. - С.3. 
Виставка до річниці поета в ДАТО. 
 

Удіна Т. Живопис – як приглушений звук віолончелі // Свобода. - 
2007. – 7 квіт. - С.8. 
Про тернопільського художника С.Ковальчука. 
 

Яросінський В. У центрі міста з’явилося «непевне мистецтво» // 
Номер один. - 2007. – 27 черв. - С.3. 
22 червня в галереї Тернопільської організації Національної спілки художників України 
відкрилась виставка молодих художників. 
 

Ювілейна виставка Є.Удіна 
Гулькевич К. Піснями цвіте «Барвінок» // Вільне життя. - 2007. – 3 трав. - С.12. 

Ювілейна виставка Є.Удіна в обласному краєзнавчому музеї. 
 
Гулько Я. Музика барв та ліній // Тернопіль вечірній. - 2007. – 18 квіт. - С.1. 

Ювілейна виставка до 70-річчя тернопільського художника Є.Удіна. 
 
Дацків М. Сам Франко визнав його талант // Свобода. - 2007. – 19 трав. - С.8. 

Виставка до 150-річчя від дня народження відомого українського письменника і 
громадського діяча А.Чайковського діє в ДАТО. 

 
Довгань З. На картинах Євгена Удіна – автографи космонавтів // 

Місто. - 2007. – 25 квіт. - С.6. 
Ювілейна виставка Є.Удіна в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Дольна С. Картини із чистим небом: Півстоліття присвятив 
художник пейзажам Балтії, Польщі та Західної України // 20 хвилин. - 2007. – 
17 квіт. - С.14. 
Ювілейна виставка робіт тернопільського художника-графіка Є.Удіна в обласному 
краєзнавчому музеї. 

 
Євген Удін: півстоліття у мистецтві // Нова Тернопільська газета. - 

2007. – 18-24 квіт. - С.3. 
Виставка творів до 70-річчя Є.Удіна в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Колесник Н. Колекція українських вишиванок // Нова ера. - 2007. – 
30трав - 5 черв. – С.9. 
У Тернопільській обласній філармонії свою колекцію вишиванок презентувала 
В.Матковська. 
 

Попова О. Євгенові Удіну – сімдесят! // Експрес. - 2007. – 19-26 квіт. – 
Тернопільські новини. - С.2. 
Ювілейна виставка робіт митця в обласному краєзнавчому музеї. 
 

Сергієнко Г. Всеосяжна аура художника Удіна // Свобода. - 2007. – 21 
квіт. - С.8. 
Виставка присвячена 70-річчю тернопільського художника Є.Удіна. 
 

Черемшинська Р. Десять світлин Тараса Шевченка // Четверта 
влада. - 2007. – 23 трав. - С.4. 
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 Правдива Д. І вірші, і пісня, і «Многая літа»// Вільне життя. - 2007. – 
28 квіт. – С.2. 
Ювілейний вечір тернопільської поетеси Ганни Костів-Гуски в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім..Т.Г.Шевченка. 

Садовська Г. Хоч нагород і не привезли //Вільне життя. - 2007. – 12 
трав. - С.8. 
Студенти театрального курсу Тернопільського національного педагогічного університету ім. 
В. Гнатюка, учні народного артиста України В. Хім’яка взяли участь у Міжнародному 
театральному фестивалі пролог в м. Ольштин (Польща). 

 
Садовська Г. Яскравий концерт і прощання // Вільне життя. - 2007. – 

27 черв. - С.13. 
Великим концертом завершила сезон обласна філармонія. 

 
Сергієнко Г. Це – початок. Далі буде… // Свобода. - 2007. - 7 квіт. - С.8. 

Концерт камерного оркестру та львівського віолончеліста Т.Менцінського в обласній філармонії. 
 
Соломію Крушельницьку шанує увесь світ. Але… не депутати 

облради? // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 13-19 черв. - С.10. 
Благодійний концерт львівського дуету «Бандурна розмова» пройшов в обласній філармонії. 
Весь збір перерахували на спорудження пам’ятника С.Крушельницькій у Тернополі. 

 
38 гривень від… депутатів // Експрес. - 2007. – 14-21 черв. - С.13. 

Близько 7 тисяч гривень на встановлення пам’ятника Соломії Крушельницькій назбирали 
тернополяни на благодійному концерті в філармонії. 
 

У Тернополі відбувся творчий вечір Лесі Горової / Підгот. А.Буйлова 
// Нова ера. - 2007. – 18-24 квіт. – С.9. 
15 квітня в ПК «Березіль» відбувся творчий вечір заслуженої артистки України, композитора 
Л.Горової. 
 

У філармонії – канікули та … новий керівник! // Нова Тернопільська 
газета. - 2007. – 20-26 черв. - С.10. 
Управління культури ОДА запропонувало призначити на посаду директора Тернопільської 
обласної філармонії Ярослава Лемішку. 
 

Христюк С. «Подвиг народу житиме в наших серцях» // Вільне 
життя. - 2007. – 9 черв. - С.2. 
Під такою назвою в районному будинку культури ім. К.Рубчакової відбувся творчий звіт 
колективів художньої самодіяльності Чортківського державного медичного коледжу, присвячений 
65-ій річниці УПА та 100-річчю від дня народження її головнокомандувача Р.Шухевича. 
 

Цебрій Є. Автографи ставили навіть на шиї: Тернопільські балети 
«Танго» і «Атеш» підкорили польську публіку  // 20 хвилин. - 2007. – 26 квіт. - С.8. 
Гастролі тернопільських артистів у Польщі. 

 
Чубата Д. І росинкою спогад спливає з чола… // Вільне життя. - 2007. 

– 31 берез. – С.1. 
Вечір пам’яті поета, науковця та державного діяча В.Вихруща в обласній філармонії. 
 

Виставки 
Гандзій О. У Тернополі «гостюють» Гоголь і Папа Римський // 20 

хвилин. - 2007. – 2 трав. - С.14. 
Виставка воскових фігур в обласному художньому музеї. 
 

Дольна С. 900 дитячих шедеврів: На відміну від дорослих, діти 
творять, тому що це природно, кажуть експерти // 20 хвилин. - 2007. – 18 квіт. 
- С.14. 
Виставка-конкурс дитячої творчості в обласному художньому музеї. 

Дольна С. В музеї покажуть Клеопатру і Петра І // 20 хвилин. - 2007. – 
26 квіт. – С.14. 
Виставка воскових фігур в обласному художньому музеї. 

 
Дольна С. Філософський трактат із глини: Галицькі кераміки зуміли 

завоювати увагу старої Європи // 20 хвилин. - 2007. – 7 трав. – С.14. 
Виставка кераміки Т.Левків у картинній галереї. 

 
Дудка А. «У світ пішов я від калини…» // Нова Тернопільська газета. 

- 2007. – 2-8 трав. – С.6. 
Виставка, присвячена 75-річчю від дня народження Георгія Петрука-Попика, в ДАТО. 

 
Квітка О. Таємниця писанки // Нова ера. - 2007. – 4-10 квіт. - С.6. 

В обласному художньому музеї експонується XVI Великодня виставка писанок. 
 
Кобаль Т. «Наші уподобання» // Свобода. - 2007. – 25 квіт. - С.2. 

Виставка колекції церковних образків, жіночих прикрас та вишивки «Наші уподобання» в 
обласному краєзнавчому музеї. 

 
Мороз В. В архіві показують окупований Тернопіль: Як жили 

тернополяни за німців і як відбудовували місто 60 років тому, розповідають 
фото і папери // 20 хвилин. - 2007. – 7 квіт. - С.14. 
Виставка до 63 річниці визволення Тернополя в ДАТО. 

 

Нестеренко П. Таїна книжкових знаків художника Омеляна // 
Свобода. - 2007. –  7 квіт. - С.8. 
Про тернопільського художника, майстра екслібриса Я.Омеляна. 
 

О. П. Дитяча творчість // Експрес. - 2007. – 19-26 квіт. – 
Тернопільські новини. - С.1. 
Виставка дитячих робіт в обласному художньому музеї. 

 
Сагаль О. Вітрильники, що «плавають» у пляшках! // Нова 

Тернопільська газета. - 2007. – 11-17 квіт. - С.12. 
Про тернопільського художника-мініатюриста В.Корнієнка. 
 

Світлицька Ю. Художній музей заполонили монстри // Нова 
Тернопільська газета. - 2007. – 2-8 трав. - С.12. 
Виставка воскових фігур «Міфи та легенди» в обласному художньому музеї. 
 

Собуцька В. Керамічні дивотвори. Естетика й філософія // Свобода. - 
2007. – 12 трав. - С.8. 
Виставка кераміки Т. Левківа в Картинній галереї обласної організації Національної спілки 
художників України . 

 
Солтис В. У художньому музеї можна побачити воскові фігури героїв 

творів Гоголя // Номер один. - 2007. – 2 трав. – С.3 
Виставка воскових фігур із Санкт-Петербурга в обласному художньому музеї. 
 

Турчин Н. Життя, що горить під малюнком // Вільне життя. - 2007. – 
7 квіт. - С.8. 
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