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  Загальні питання культури 
Вручення нагород: [Серед нагороджених є працівники 

культури Тернопільської області] // Культура і життя. - 2007. – 26 
верес. - С.1; фотогр. 

 
Завадський С. Знімімо з культури заржавілі замки /С. 

Завадський // Вільне життя. - 2007. – 21 лип. - С.8. 
Автор висловлює свої думки з приводу інтерв’ю начальника управління культури ОДА 
Григорія Шергея «Культуру треба відроджувати, як би там складно не було» за 4 липня 
цього року. 

 

Іван Куцан: «Ми не маємо права називати збитковим те, що 
генерує духовність нації»: [Інтерв’ю] / Розм. Б.Новосядлий // Свобода. 
- 2007. – 11 серп. - С.3. 
Керівник палацу культури «Ватра» про стан сучасної культури, останні тенденції розвитку та 
подальшу долю заводського закладу культури. 

 
Моховик Н. На скільки вистачить ентузіазму, або Чому не 

сповна забезпечуються соціально-економічні права і гарантії 
працівників культури? / Н. Моховик // Свобода. - 2007. – 18 серп. - С.2. 
Про засідання президії обласної ради профспілок, у якому взяв участь і виступив начальник 
управління культури облдержадміністрації Г. Шергей. 

 

Працівникам культури обіцяють нові зарплати //20 хвилин. - 
2007. – 18 серп. - С.7. 
З 1 січня 2008 року  для працівників культури введуть нові посадові оклади за єдиною 
тарифною сіткою. 
 

Романів Є. Артистам підвищать розряди: Працівників 
культури «піднімуть» на дев’ять кваліфікаційних рівнів / Є. Романів 
// Експрес. - 2007. – 21-22 серп. - С.7. 

 

Собуцька В. В одну річку увійти двічі: [Про стан та 
перспективи галузі з новим начальником управління культури 
облдержадміністрації, заслуженим працівником культури України 
Григорієм Шергеєм] / В. Собуцька // Свобода. - 2007. – 4 лип. - С.5. 

 
Собуцька В. Григорій Шергей: «Мусимо зберегти духовне 

надбання нації» / В. Собуцька // Свобода. - 2007. – 15 серп. - С.5. 
Начальник управління культури облдержадміністрації Г.П.Шергей про стан культури та 
культурну програму 2007 року. 
 

Бібліотечна справа 
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

Вітенко В. Свято друзів книги /В. Вітенко // Тернопіль вечірній. 
- 2007. – 19 верес. - С.4. – (До Всеукраїнського дня бібліотек). 
Про заходи до Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській ОУНБ розповідає її директор 
В. Вітенко. 

 

Попова О. Рушник єдності / О. Попова // Експрес. - 2007. – 6 
верес.. - С.13; фотогр. 
Свої візерунки на Рушнику національної єдності України вишило й Тернопілля. 
 
 

Рушник національної єдності // Четверта влада. - 2007. – 29 серп. 
- С.8. 
Про передачу естафети акції «Рушник національної єдності України» у Тернопільській області. 
 

Чорна Н. Хрестик до хрестика / Н. Чорна // Вільне життя. - 2007. 
– 29 серп. - С.1. – (Що? Де? Коли?). 
Тернопілля стало чотирнадцятою областю України, якій випала честь вишивати «Рушник 
національної єдності». 
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  Вітенко В. Книгозбірні чекають / В. Вітенко // Вільне життя. - 
2007. – 28 верес. - С.8. – (30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек). 
Про заходи до Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській ОУНБ. 

 
Забули шаровари // 20 хвилин. - 2007. – 4 серп. - С.4. 

У колонці, яку веде О.Вільчинський, порушується тема будівництва нової бібліотеки. 
 

Ковалькова Т. На те й НАТО / Т. Ковалькова // Вільне життя. - 2007. 
– 25 лип. - С.4. 
Про участь Тернопільської ОУНБ у «круглому столі» «Інформаційно-освітні аспекти 
співробітництва України з НАТО» в Києві. 
 

Кондрат Н. Презентував директор свою книгу / Н. Кондрат //. - 2007. 
Свобода – 28 верес. - С.9. 
Презентація нової книги Я. Карпика «Моя Кобзарівка» . 
 

Кушнірук А. Жіноче царство, або Трішки про дім, у якому 
народжуються думки / А. Кушнірук // Свобода. - 2007. – 22 верес. - С.8; 
фотогр. 
Про Тернопільську ОУНБ та її колектив розповідає завідувачка відділу абонементу Тетяна Ковалькова. 

 

Кушнірук А. «Епатаж – це стан людей, що спізнюються на 
електричку, а Сорока з тих, хто якраз складає розклад» / А. Кушнірук 
// Свобода. - 2007. – 28 верес. - С.8. – (Варіації на тему). 
Презентація книги П. Сороки  «Застиглий вогонь. Денники 2006 року» в Тернопільській ОУНБ. 

 

Ленчишин А. У присвяту Великій Соломії / А. Ленчишин // 
Свобода. - 2007. – 22 верес. - С.5; фотогр. 
Долучаючись до святкових заходів із відзначення 135-річчя від дня народження відомої 
співачки, Тернопільська ОУНБ репрезентувала бібліографічний покажчик «Соломія 
Крушельницька». 

 

Литвин М. Як вийти з кризи читацької культури?: У пошуках 
рішень / М. Литвин // Культура і життя. - 2007. – 1 серп. - С.2-3. 
У статті згадується також і Тернопільська ОУНБ. 
 

Мороз В. Курбасом зацікавилась Європа / В. Мороз // Тернопіль 
вечірній. - 2007. – 11-17 лип. - С.2. 
У рамках року Леся Курбаса в ПК «Березіль» відбулась творча зустріч з Лесем Танюком та Неллі 
Корнієнко. Під час зустрічі ОУНБ отримала в подарунок 10 примірників книги «Слово. Театр. 
Життя» Леся Танюка та «Лесь Курбас: репетиція майбутнього» Неллі Корнієнко. 
 

Мороз В. «Благословенний даром золотим» / В. Мороз // 
Тернопіль вечірній. - 2007. – 11-17 лип. - С.2. 
Про творчий вечір до 100-річчя від дня народження Олега Ольжича в Тернопільській ОУНБ. 
 

Мороз В. Капусник бібліотекарі зробили у санітарний день/ 
В.Мороз // 20 хвилин. - 2007. – 29 верес. - С.3; фотогр. 
Про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек у Тернопільській ОУНБ та в обласній 
бібліотеці для молоді. 
 

Сім чудес України: [Свято-Успенська Почаївська лавра 
увійшла до переліку пам’яток, висунутих на звання чудес України] // 
Культура і життя. - 2007. – 8 серп. - С.1. 
 

День міста 

Грещук Г. Традиції / Г. Грещук// Свобода. - 2007. – 29 серп. - С.12. 
Про святкування Дня незалежності України, Дня міста та храмового празника у Тернополі. 
 

Дольна С.  Свята з вишиванками, лицарями і Путіним : [Заходи 
до Дня незалежності України та Дня міста] / С. Дольна // 20 хвилин. - 
2007. – 20 серп. - С.14. 
 

Дутка А. Тернополяни святкуватимуть у вишиванці / А. Дудка 
//  Нова ера. - 2007. –  22-28 серп. - С.5. 
Про святкові заходи серпня. 
 

Ковальський О. Тернопіль відсвяткував 467-му річницю: 
Громаду міста розважали козаки, духовий оркестр «Оркестра волі», 
фольклорні колективи / О. Ковальський // Нова ера. - 2007. – 29 серп.-
4 верес. - С.8. 

 

Мар’янів Н. У святковій бочці меду була й ложка дьогтю / Н. 
Мар’янів // Місто. - 2007. – 29 серп. - С.3; фотогр. 
Про святкування Дня незалежності та Дня міста в Тернополі. 
 

На День міста – всі у вишиванках // Нова Тернопільська газета. 
- 2007. – 22-28 серп. - С.3; фотогр. 
Про історію українських вишиванок та акції з популяризації народних убрань у Тернополі. 
 

Свята не буває забагато, або Як Тернопіль День міста відзначав 
// Нова Тернопільська газета. - 2007. – 29 серп. - С.5; фотогр. 
Традиції та сучасні особливості цьогорічного святкування Дня  незалежності та Дня міста у 
Тернополі. 
 

Янович А. На День міста шукають спонсорів:  [Про культурно-
мистецькі заходи до Дня міста, що триватимуть із 24 по 28 серпня] / 
М. Янович // 20 хвилин. - 2007. – 23 лип. - С.3. 
 

Акція «Рушник національної єдності» 

Козленко  С. І на тім рушникові…: Рушник національної 
єдності продовжили вишивати на Київщині та Тернопіллі / С. 
Козленко // Україна молода. - 2007. – 28 серп. – С.6;фотогр. 
 

Мороз В. Рушник України буде в Тернополі / В. Мороз // 20 
хвилин. - 2007. – 21 серп. - С.2. 
Тернопільську ділянку на Рушнику національної єдності майстрині вишиватимуть на Співочому 
полі 26 серпня. 
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  NOVA читанка // Нова Тернопільська газета. - 2007. –29 серп. - С.5. 
«Нова…» спільно з Тернопільською ОУНБ продовжує знайомити своїх читачів з найновішими 
книжковими «делікатесами». Цього разу це книга Є Гуцала «Ментальність орди». 
 

NOVA читанка // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 12-18 верес. - С.6. 
«Нова…» та Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека знайомлять читачів з новою 
книгою Євгенії Кононенко «Жертва забутого майстра». 
 

Огородник Н. Про Леся Курбаса знатимемо більше / Н. 
Огородник // Четверта влада. - 2007. – 1 серп. - С.7. 
Фонд Тернопільської ОУНБ поповнили книжки Леся Танюка «Талан і талант Леся Курбаса» 
та  60-томне видання про життя і творчість митця. 
 

Перун В. Неллі Корнієнко: «Якщо є Курбас, то є український 
театр»//Вільне життя. - 2007. – 11 лип. - С.9. 
Про творчу зустріч з Лесем Танюком і Неллі Корнієнко у ПК «Березіль». . Під час зустрічі 
ОУНБ отримала в подарунок 10 примірників книги «Слово. Театр. Життя» Леся Танюка та «Лесь 
Курбас: репетиція майбутнього» Неллі Корнієнко. 
 

Проник Б. Що треба знати про гриби… / Б. Проник // Вільне 
життя. - 2007. – 8 серп. - С.8. 
У статті автор посилається на ОУНБ, зокрема відділ обслуговування працівників сільського господарства. 
 

Процик І. У бібліотеці – книга з автографом Матіос / І. Процик 
// 20 хвилин. - 2007. – 19 верес. - С.2. 
Своїми враженнями про 14-й Форум видавців у Львові ділиться завідувачка відділом 
комплектування Тернопільської ОУНБ Галина Польова. 
 

Романюк В. Тропіки на підвіконні / В. Романюк // Вільне життя. 
- 2007. – 29 серп. - С.13. 
Про книжкову виставку «Екзотичні рослини: вирощування і догляд», організовану у відділі 
обслуговування працівників сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 

 
Романюк В. «Облік і фінанси» / В. Романюк // Вільне життя. - 

2007. – 8 верес. – С.4. 
Про журнал «Облік і фінанси», що почав надходити у відділ обслуговування працівників 
сільського господарства Тернопільської ОУНБ. 

 
Романюк В. Наші вірні друзі / В. Романюк // Вільне життя. - 

2007. –15 верес. - С.1. 
Відділ обслуговування працівників сільського господарства репрезентував нову книжкову 
виставку про тварин. 

 
Рюміна Л. Благословенний даром золотим /Л. Рюміна // Вільне 

життя. - 2007. – 14 лип. - С.1. 
Про літературний вечір «Благословенний даром золотим» до 100-річчя від дня народження 
О. Ольжича в Тернопільській ОУНБ. 
 

Рюміна Л. «Україна незалежна: сторінки історії» / Л.Рюміна // 
Вільне життя. - 2007. – 11 серп. - С.1. 
Під такою назвою в рамках святкування Дня незалежності України в читальному залі ОУНБ 
організовано перегляд літератури. 

Мороз В. Тернопільщина вшанувала Соломію / В. Мороз // 
Тернопіль вечірній. - 2007. – 26 верес. - С.3. 
Про заходи з нагоди 135-річного ювілею від дня народження Соломії Крушельницької. 

 
Чорна Н. Голос, що вічно живий / Н. Чорна // Вільне життя. - 

2007. – 19 верес. - С.11 – (Що? Де? Коли?). 
Відзначення  135-річчя від дня народження Соломії Крушельницької на Тернопільщині. 
 

Шот М. З посвятою Соломії:[Про ювілейні заходи до 135-річчя 
від дня народження Соломії Крушельницької на Тернопільщині] /М. 
Шот // Урядовий кур’єр. - 2007. – 20 верес. - С.24. 
 

Конкурс  «Сім чудес України» 
Кандя Ю. Сім чудес України: Закінчився черговий етап 

конкурсу: назвали 21 номінанта на звання дива держави / Ю. Кандя // 
Експрес. - 2007. – 10-11 лип. - С.2. 
Серед запропонованих об’єктів є Свято-Успенська Почаївська лавра (Тернопільська область, 
Кременецький район). 
 

Леонов І. Обери свої сім чудес України: [Про Всеукраїнську 
акцію «Сім чудес України»] / І. Леонов // Україна молода. - 2007. – 11 
лип. - С.6-7. 
Серед 21-ї пам’ятки-претендента - Свято-Успенська Почаївська лавра (Тернопільська 
область, Кременецький район). 
 

Мороз В. Тернополяни голосували за диво / В. Мороз // 20 
хвилин. - 2007. – 5 лип. - С.5. 
Гідним звання дива на Тернопіллі у конкурсі «Сім чудес України» названо язичницьке 
святилище на горі Богит – Збруцький ідол (Гусятинський район). 
 

Мороз В. Почаїв вийшов у півфінал / В. Мороз // 20 хвилин. - 
2007. – 10 лип. - С.3. 
До переліку 21-ї пам’ятки, що претендують отримати статус «Семи чудес України», з 
пам’яток Тернопільщини потрапила Почаївська лавра. 
 

Матола В. Почаївська лавра – це диво!: Ця пам’ятка – номінант 
на участь в акції «Сім чудес України» / В. Матола // Експрес. - 2007. – 
12-19 лип. - С.13. 
 

Надбужанець Є. Оберіть свою чудову сімку: Уже четвертий 
місяць триває всеукраїнська акція «Сім чудес України» / Є. 
Надбужанець // Свобода. - 2007. – 28 лип. - С.6. 
Свято-Успенська Почаївська лавра має шанс увійти у «чудову сімку». 
 

Сім чудес зі ста: [Про Всеукраїнську акцію «Сім чудес 
України», що проходить в усіх областях України] // Культура і життя. 
- 2007. – 4 лип. - С.1. 
Підсумки акції будуть підведені 21 серпня цього року. 
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  Шостак Н. Тираж – один примірник, або Про що розповідає світ 
газетних витинанок Володимира Сушкевича / Н. Шостак // Вільне 
життя. - 2007. – 22 серп. - С.7. 
У статті згадується Тернопільська ОУНБ, яка використовує багатий інформаційний світ 
журналіста, організовуючи виставки, присвячені видатним особистостям. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
«Головне покликання бібліотекаря – популяризувати книги»: 

«20 хвилин» гортає сімейний альбом Мирослави та Мирона Хмуричів 
// 20 хвилин. - 2007. – 25 верес. - С.8-9; фотогр. 
Про директора Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Мирославу Хмурич. 
 

«Дуже люблю щось нестандартне»: «20 хвилин» гортає 
сімейний альбом Олени та Бориса Салабчуків // 20 хвилин. - 2007. – 11 
верес. - С.8-9; фотогр. 
Рубрика присвячена 50-річному ювілею Бориса Салабчука – керівника відділу художньої творчості 
управління пізнавальної діяльності та виховання ТНЕУ, одного із засновників театру  книги 
«Діалог»Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. 
 

Заморська Л. «Ми всі ловимо вітер» / Л. Заморська // 20 хвилин. 
- 2007. – 29 верес. - С.14. 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулась презентація збірки Ірини Дем’янової та 
Івана Потія  «Ловитва вітру». Цей захід вони приурочили до Всеукраїнського дня бібліотек. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Дутка Ю. Чому діти не читають / Ю. Дутка // Вільне життя. - 

2007. – 11 серп. - С.3. 
Про проблеми позакласного читання: їх коментують директор ОБД Н.С.Новицька та 
заступник директора Збаразької ЦБС із роботи з дітьми Т.Г.Огінська. 
 

Лазорик С. «Балакаючі» книжки привезуть до бібліотеки на 
Коперніка / С. Лазорик // 20 хвилин. - 2007. – 13 серп. - С.2. 
Звичайні паперові книжки, але з спеціальним пристосуванням, скоро можна буде прочитати 
у читальному залі Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. 
 

Новіцька Н. Інноваційні методики та технології долучення 
дітей до читання, розвиток їхнього творчого потенціалу /Н. Новіцька 
// Шкільна бібліотека. - 2007. – №19. - С.9-10. 
 

Процик І. Кращі читачі блукали підземеллями / І. Процик // 20 
хвилин. - 2007. – 18 верес. - С.4; фотогр. 
Про переможців обласного туру-конкурсу «Найкращий читач України» та їх перебування на 
14-му форумі видавців у Львові розповідає завідувачка методичним відділом Тернопільської 
обласної бібліотеки для дітей Людмила Томків. 
 

Інші бібліотеки області 
Бандурка І. Вшанували пам’ять Маковея / І. Бандурка // 

Четверта влада. -2007. – 29 серп. - С.7; фотогр. 
Активну участь у відзначенні 140-річного ювілею Осипа Маковея взяла Заліщицька 
центральна бібліотека. 

Яросінський В. У Тернополі вдарили літзустрічами по 
безкультур’ю / в. Яросінський // Номер один. - 2007. – 4 лип. - С.3. 
Видавництво «Підручники і посібники» провело відкриття універсальної книгарні «Ярослав 
Мудрий». 
 

Ярошенко І. День села / І. Ярошенко // Вільне життя. – 2007. – 
29 серп. – С.11. 
У Вовківцях Борщівського району відбувся День села, культурну програму якого організував 
будинок культури. 
 

До ювілею Струсівської заслуженої капели бандуристів України 
«Кобзар» 

Фандуль М. Хай не змовкає спогадів бандура / М. Фандуль  // 
Вільне життя. - 2007. – 18 серп. – С.8. 
Про струсівську капелу бандуристів. 
 

До ювілею тернопільської художниці Тамари Удіної 
Садовська Г. А в картинах тих – душа дівчинки /Г. Садовська // 

Вільне життя. - 2007. – 1 верес. - С.8; фотогр. 
Про тернопільську художницю Тамару Удіну та її роботи.  
 

Собуцька В. У всьому є своя глибинна сутність : [До ювілею 
тернопільської художниці, мистецтвознавця, педагога Тамари Удіної] 
// Свобода. - 2007. – 1 верес. - С.8; фотогр. 

 
Відзначення 135-річчя від дня народження видатної оперної співачки, 

уродженки Тернопільщини Соломії Крушельницької 
Для Соломії – кімнату-музей // Експрес. - 2007. – 20-27 верес. - С.13. 

З нагоди 135-річчя від дня народження Соломії Крушельницької у Тернопільському обласному 
державному музичному училищі , що носить її ім’я , відкрили кімнату-музей. 
 

Заморська Л. Відкрили кімнату-музей Крушельницької: [У 
Тернопільському обласному державному музичному училищі ім. С. 
Крушельницької] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 21 верес. - С.2. 

 
Кімнату-музей Крушельницької відкриють до ювілею // Номер 

один. - 2007. – 19 верес. – С.2. 
Про урочистості з нагоди 135-річного ювілею С. Крушельницької розповідає заступник голови 
ТОДА з гуманітарних питань А. Вихрущ. 
 

Мар’янів Н. На пам’ятник Соломії нема грошей / Н. Мар’янів // 
Місто. - 2007. – 19 верес. - С.3. 
Про святкування 135-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. 
 

Мичко С. Бронза для золотого голосу: У Тернополі встановлять 
пам’ятник славнозвісній оперній зірці минулого Соломії 
Крушельницькій / С. Мичко // Культура і життя 2007. – 4 лип. - С.1. 
 

Мороз В. Пам’ятник Крушельницькій встановити не встигли / 
В. Мороз / 20 хвилин. - 2007. – 19 верес. - С.3. 
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  Крайнєва Г. Дім, в якому оселилась мудрість/ Г Крайнєва // 
Свобода. - 2007. – 1 верес. - С.5. 
Про роботу і проблеми бібліотек району ведуть мову директор Лановецької ЦБС  Світлана 
Пчола та методист Надія Лозіцька. 
 

Мадзій І. Будівничий слова рідного / І. Мадзій // Вільне життя. - 
2007. – 5 верес. - С.6. 
Про участь Заліщицької центральної бібліотеки в урочистостях з нагоди 140-річного ювілею 
Осипа Маковея. 
 

Не старітиме Манаїв // Вільне життя. - 2007. – 18 лип. - С.12. 
Про конкурс-огляд сільських бібліотек Зборівського району «Завітай до історії рідного краю». 
 

Ониськів М. У Романівку до братів Бойчуків / М. Ониськів // 
Вільне життя. - 2007. – 15 верес. – С.3. 
Творчий портрет М. Бойчука та пов’язані з ним пам’ятні місця на Тернопільщині. Участь сільської 
бібліотеки у формуванні нової експозиції про братів Бойчуків . 
 

Привітання ювіляра: [Про урочини з нагоди 55-літнього ювілею 
письменника і краєзнавця Б.Мельничука у Лановецькій центральній 
бібліотеці] // Свобода. - 2007. – 15 серп. - С.7. 
 

Приємні зустрічі:[Із знаменитими земляками] // Свобода. - 2007. 
– 22 серп. - С.2. 
Такі акції сприяли поповненню фонду Лановецької ЦБ цінними виданнями. 
 

Романів Д. Шумська центральна бібліотека вшановує історичну 
пам’ять предків / Д. Романів // Місто. - 2007. – 8 серп. - С.12. 

 

Топоровський І. Жайвір, птах ранній…/ І. Топоровський // 
Свобода. - 2007. – 29 серп. - С.5. 
У Хоростківській міській бібліотеці ім. М. Палія відбулося відкриття літературно-
мистецького клубу «Жайвір». 
 

Музейна справа 
Ваврик О. І барвисті панно, і золоте вишиття/ О. Ваврик // 

Вільне життя. - 2007. – 5 верес. - С.6. 
Про репрезентацію в обласному художньому музеї творчого доробку художника-
монументаліста, графіка, живописця Юрія Чумака та створення «Рушника національної 
єдності України». 
 

Готують музей Герети // Експрес. - 2007. – 27 верес.-4 жовт. - 
С.13. 
Про виділення приміщення під музей відомого тернопільського краєзнавця І. Герети. 
 

Костенко Т. Пінзель у Львові – те, чого невігласи спалити не 
встигли / Т. Костенко // Високий замок. - 2007. – 25 верес. – С.6. – (Рік 
загадкового майстра). 
Про сенсаційну гіпотезу  науковця Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віри Стецько 
щодо автопортрета скульптора І.Г. Пінзеля. 
 

Цінкевич Т. Бойком був Іван Франко, а мама Кобзаря – 
Катерина Бойко…: [ІV Всесвітні бойківські фестини на Львівщині] // 
Експрес. - 2007. – 28-29 лип. - С.1,5. 
Своє самобутнє мистецтво презентували також фольклорні колективи з Тернопілля. 
 

Цимбалюк Є. Наймолодший фестиваль: [Про фестиваль патріотичної 
пісні «Наша слава козацькая не вмре, не загине!» на Рівненщині] / Є. 
Цимбалюк, О. Юркова//Голос України. - 2007. – 27 лип. - С.6; фотогр. 
Тернопільщину представляв ансамбль народної музики із  Бучача під керівництвом Олега Шкляренка. 
 

Чернихівський Г. Авторці «Досвітніх вогнів» / Г. 
Чернихівський //  Вільне життя. - 2007. – 18 серп. - С.8. 
Про відзначення Лесиного свята у Великих Бережцях, що на Кременеччині. 
 

Чорна Н. Козацький полковник, який керує театром / Н. Чорна 
// Вільне життя. - 2007. – 28 лип. - С.8. 
Про викладача Теребовлянського вищого училища культури, актора, режисера, продюсера народного 
аматорського театру-студії «Рампа» А. Нечая. 
 

Чорна Н. Ох, уже ці «Ходаки» / Н. Чорна // Вільне життя. - 2007. 
– 12 верес. - С.11 – (Знай наших). 
Про 15-річчя зразкового художнього фольклорного гурту «Ходаки» з Малого Ходачкова 
Тернопільського району. 
 

Чую «Дзвін» та…знаю, де він! // Нова Тернопільська газета. - 
2007. – 19-25 верес. - С.6; фотогр. 
Про першу в Тернополі безкоштовну дитячу студію хорового співу «Дзвін» при церкві святого 
Володимира і Ольги. 
 

Шевчук С. Наталя Басараб здивувала Францію пір’ям / С. 
Шевчук // Свобода. - 2007. – 14 лип. - С.8. 
Про тернопільську художницю Н. Басараб. 
 

Шевчук Р. У галереї нетанучих скульптур і ліній / С. Шевчук // 
Свобода. - 2007. – 28 лип. - С.8. 
Про картинну галерею Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України. 
 

Шевчук Л. Святкувала сільська вулиця… / Л.Шевчук // 
Свобода. - 2007. – 19 верес. - С.5. 
Про свято вулиці Нагорінка у Білій  Чортківського району. 
 

Шостак А. Голлівудський продюсер почув Лесю / А. Шостак // 
RIA плюс. - 2007. – 8 серп. - С.23. 
Контракт на створення диска маловідомих лемківських пісень уклала тернополянка Леся 
Горлицька-Мацьків із голлівудським продюсером Вольтером Максимовичем. 
 

Шот М. Видають книжки тернополяни: [Про відкриття 
книжкового магазину «Ярослав Мудрий»] / М. Шот // Урядовий 
кур’єр. - 2007. – 27 лип. - С.8. - (Добра справа). 
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  Костюк С. «Яскрава» реклама / С. Костюк // Вільне життя. - 
2007. – 8 верес. - С.6. 
Про випуск плакату «Рік Пінзеля на Тернопільщині». Фонди Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею. 
 

Мичко С. Із Пінзелем на плечі: Тернопільський 
мистецтвознавець, можливо, відкрила перше портретне зображення 
відомого і таємничого скульптора, якого називають Мікеланджело 
українського бароко / С. Мичко// Україна молода. - 2007. – 16 серп. - С.13. 
Завідувачка відділом Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько помітила на плечі 
скульптури «Алегорія мужності» дивне зображення. Вона вважає, що це автопортрет Пінзеля. 

 
Пархомчук Я. На побачення з Лепким / Я. Пархомчук // 

Свобода. - 2007. – 8 верес. - С.4. 
Автор ділиться своїми враженнями від ознайомлення з експонатами та роботою державних музеїв – 
Богдана Лепкого в Бережанах та родини Лепких у Жукові Бережанського району. 
 

Прес-центр відтепер у Чорткові // Нова ера. - 2007. –12-18 верес. 
- С.6; фотогр. 
У приміщенні Чортківського районного краєзнавчого музею відкрито прес-центр. 

 

«120 зустрічей» Ореста Лижечка // Свобода. - 2007. – 12 верес. - С.2. 
У  Чортківському районному краєзнавчому музеї розгорнуто виставку світлин члена 
Національної спілки фотохудожників України, фотокореспондента районного часопису 
«Голос народу» Ореста Лижечка. 

 
Тернополянка розкрила таємницю Пінзеля! //Нова 

Тернопільська газета. - 2007. – 1-7 серп. - С.6. 
Сенсаційне відкриття зробили в обласному краєзнавчому музеї: на передпліччі скульптури 
«Алегорія мужності» видатного митця, життя і творчість якого пов’язані з Тернопільщиною, 
Іоанна Пінзеля заввідділом Тернопільського обласного краєзнавчого музею В. Стецько 
побачила…людське обличчя! Вона висуває припущення, що зображення на скульптурі – 
автопортрет скульптора. 
 

Фарина І. Пам’ятають у Кременці Словацького / І Фарина // 
Свобода. - 2007. –8 верес. - С.5. 
Про творчий шлях Ю. Словацького та заходи у Кременецькому літературно-меморіальному 
музеї поета в рамках Міжнародних літературно-мистецьких зустрічей. 
 

Шевчук Л. Вікно має музей / Л. Шевчук // Свобода. - 2007. – 28 лип. - С.1. 
Сільський краєзнавчий музей відкрили у с. Вікно Гусятинського району. 
 

Театри 
Дольна С. Презентують невідому «Марусю Чурай»: Івано-

Франківський театр гастролюватиме в нашому місті три дні / С. 
Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 5 верес. - С.14; фотогр. 
 

Дольна С. Сава Чалий на мостах історії / С. Дольна // 20 хвилин. 
- 2007. – 12 верес. - С.14; фотогр. 
У Тернополі відбудуться гастролі Львівського національного академічного українського 
театру ім. М. Заньковецької. 

Серган Т. Мистецтво з мотлоху / Т. Серган // 20 хвилин. - 2007. – 
28 серп. - С.8; фотогр. 
Різноманітні картини, ікебани та сувеніри виготовляє з усього, що потрапляє під руку, жителька села 
Ковалівки на Монастирищині. 
 

Синенька Б. Ой ниво наша, ниво… [Про самобутній 
жниварський обряд у селі Шумлянах на Підгаєччині] / Б. Синенька // 
Свобода. - 2007. – 4 серп. - С.8. 
 

Синенька Б. «Осідлайте коня вороного»… / Б. Синенька // 
Свобода. - 2007. – 22 верес. - С.6; фотогр. – (Народні звичаї). 
Про  зворушливий обряд проводів до війська у Коцюбинцях Гусятинського району. 
 

Собуцька В. Про кохання – пристрасно і талановито / В. 
Собуцька // Свобода. - 2007. – 14 лип. - С.8. 
Гастролі Львівського національного академічного українського театру ім. М. Заньковецької в Тернополі. 
 

Тернопільські музиканти пройдуть по Хрещатику: [Військовий 
оркестр та прапороносна група 11-ї окремої гвардійської 
артилерійської бригади з Тернополя візьме участь у підготовці та 
проведенні 16-річниці незалежності України] // Тернопіль вечірній. - 
2007. – 8 серп. - С.2. 
 

Тет Т. На території вільних муз творили скульптори / Т. Тет // 
Місто. - 2007. – 17 серп. - С.17; фотогр. 
Про поета, письменника, пісняра, організатора будинку творчості «Потік Ірва» Олександра 
Смика з Кременця. 
 

Тихович Ю. Неділя була культурною / Ю. Тихович // Тернопіль 
вечірній. - 2007. – 29 серп.-4верес - С.2. 
З нагоди Дня незалежності у Кременці відбувся IV Всеукраїнський скульптурний пленер «Сучасні 
фентезі українського бароко», присвячений 300-річчю від дня народження Іоанна Пінзеля. 
 

Фарина І. Портрет душі на тлі шукань / І. Фарина // Свобода. - 
2007. – 1 верес. - С.8; фотогр. 
Про Віталія Дмитрука, його першу персональну виставку живописних робіт, що відбулася у 
Шумському будинку культури. 
 

Фонд ім. Арсена Монастириського розпочинає проект «Даруй 
світло»: [Благодійний фонд на честь відомого тернополянам Арсена 
Монастириського – чудового майстра фото- та видавничої справи] // 
Тернопільська газета. - 2007. – 1-7 серп. - С.4. 
Фонд буде підтримувати творчу молодь Тернопільщини, засобами мистецтва допомагати 
людям, які опинилися у будинках-інтернатах, у сиротинцях та лікарнях. 
 

«Ходаки» повертаються на велику сцену // Нова Тернопільська 
газета. - 2007. – 29 серп. - С.5; фотогр. 
Про зразковий художній фольклорний гурт «Ходаки» та його керівника Михайла Палюгу з Малого 
Ходачкова Тернопільського району. 
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  Театральний сезон відкриє «Катерина»: [Про гастролі Івано-
Франківського обласного музично-драматичного театру ім.. Т. Г. 
Шевченка в Тернополі] // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 5-11 
верес. - С.3. 

 
Тернопільський академічний обласний український драматичний ім. 

Т.Г.Шевченка 
Бабчук М. Він був мені братом / М. Бабчук // Вільне життя. - 

2007. – 29 серп. - С.5. 
Автор розповідає про свого друга, колегу, художнього керівника Тернопільського 
академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Михайла 
Форгеля, якому в ці дні мало виповнитись 55 років. 
 

Густенко Л. Після «Сватання» театр пішов у відпустку / Л. 
Густенко // Нова ера. - 2007. – 4-10 лип.-С.6. 
Про закриття сезону та театральний рік Тернопільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Мороз В. Знайшли довоєнні фото тернопільського театру / В. 
Мороз // 20 хвилин. - 2007. – 11 верес. - С.4;фотогр. 
Зображення акторів і декорацій театру, найстаріші з яких зробили ще  перед Другою 
світовою війною, передали на зберігання в ДАТО. 
 

Мосійчук О. Без нього в сирітській зажурі театр / О. Мосійчук // 
Свобода. - 2007. – 29 серп. - С.8. 
Спогади про художнього керівника Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка М. Форгеля. 
 

Папуша І. «Театр – це моє серце…»: [До 85-річного ювілею 
народного артиста України, режисера, драматурга Петра 
Трохимовича Ластівки] / І. Папуша // Нова Тернопільська газета. - 
2007. – 4-10 лип. - С.5. 
 

Папуша І. Театр справляє тризну / І. Папуша, Л. Заморська // 20 
хвилин. - 2007. – 29 верес. - С.5; фотогр. 
Колектив Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. 
Шевченка вшанував пам’ять Михайла Форгеля. 
 

Садовська Г. Завершився ще один сезон: [У Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. 
Шевченка] // Вільне життя. - 2007. – 7 лип. - С.8. 
 

Садовська Г. З мудрим глядачем для серйозної розмови: [Огляд 
театрального гастрольного сезону в Тернополі] / Г. Садовська / Г. 
Садовська // Вільне життя. - 2007. – 22 верес. - С.8. 

 

Собуцька В.  Хай буде гірко – спогадом про вас, хай буде світло – 
спогадом предивним / В. Собуцька  // Свобода. - 2007. – 29 серп. – С.8; фотогр. 
Пам’яті художнього керівника Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка М. Форгеля. 

Матійків О. «Любисток» мелодій / О. Матійків // Вільне життя. 
- 2007. – 8 верес. - С.6. 
Про вихід нової збірки пісенних текстів Ярослава Сачка. 
 

Мілян Г. Наші люди в Голлівуді: Пісні Лесі Горлицької 
почують в Америці: [Про талановиту виконавицю із Бучача Лесю 
Мацьків] / Г. Мілян // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 1-7 серп. - 
С.6. 

 
Ми любимо святкувати // Четверта влада. - 2007. – 29 серп. - С.7. 

Під час святкування Дня незалежності України 23-24 серпня в області відбулося понад 
півсотні масових заходів, у яких взяли участь 30 тисяч чоловік. 
 

Новак Н. «Зоринка шукає юні таланти» / Н. Новак // 20 хвилин. - 
2007. – 11 верес. – С.2. 
Про колектив дитячої хорової школи «Зоринка» та набір учнів на 2007-2008 навчальний рік. 
 

Онищук М. Оголошено конкурс на кращий проект пам’ятника 
Степанові Бандері / М. Онищук // Вільне життя. - 2007. – 1 серп. - С.6. 
Паращинець М. Моє сонячне місто / М. Паращинець // Свобода. - 2007. – 
19 верес. - С.8; фотогр. 
Відзначення дня народження міста Шумська: урочистості, концертна програма, конкурси. 
 

Пархомчук Я. З піснею у житті / Я. Пархомчук // Свобода. - 
2007. – 8 верес. - С.4. 
Про народний гурт «Горлиця» с. Криве Козівського району. 
 

Пиртко І. І будні, і свята – у мистецьких клопотах / І. Пиртко  // 
Свобода. - 2007. – 18 серп. - С.8. 
Про керівника Микулинецького будинку культури Нестора Трача. 

 
ПовиСмикувані музи: Скульптурний пленер Олександр Смик 

присвятив Року Пінзеля // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 29 
серп. - С.5; фотогр. 

 
Погребіцька Л. Купальські забави: [Святкування Івана Купала  

в Тернополі] / Л. Погребіцька // Нова ера. - 2007. – 11-17 лип. – С.6. 
 

Погоріла І. Це моє хобі, а не заробіток… [Про тернопільську 
художницю Н.Басараб] / І. Погоріла // RIA плюс. - 2007. – 8 серп. - С.3. 
 

Пиртко І. «Ходаки» знову на сцені / І. Пиртко // Свобода. - 2007. 
– 1 верес. - С.8; фотогр. 
Про відомий в Україні та за її межами зразковий фольклорний гурт «Ходаки», що у Малому 
Ходачкові Тернопільського району та його керівника Михайла Палюгу. 
 

Процик Н. Гордимось своїм селищем / Н.Процик, Н. Пизяк // 
Свобода. - 2007. – 19 верес. - С.7; фотогр. – (Ювілеї). 
Про урочистості та концертне дійство до 540-річчя селища Козлів Козівського району. 
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  У жовтні – прем’єра, у листопаді – театральні вечори // Нова 
Тернопільська газета. - 2007. – 26 верес.- 2 жовт. - С.6. 
Новий, 77-й, театральний сезон у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім..Т.Г. Шевченка відкриє українська класика – п’єса І. Карпенка-Карого 
«Безталанна». «Тернопільські театральні вечори» будуть присвячені 120-річчю від дня народження Леся 
Курбаса. 
 

У Міністерстві культури і туризму України: [Про засідання 
експертної ради Міністерства культури і туризму України з 
визначення вітчизняних гастролерів, для підтримки яких 
передбачаються кошти] // Культура і життя. - 2007. – 1 серп. - С.1. 
Серед переможців конкурсу Тернопільський академічний обласний український 
драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Юрій Черненко: «Я ще не маю чого втрачати » / Розм. Н. Чорна 
// Вільне життя. - 2007. – 12 верес. - С.11; фотогр. 
Актор Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка  
Юрій Черненко про особисту творчість у театрі й кіно та про проблеми театру. 
 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Вільчинський О. Тернопільські ляльки «Хочуть стати 

великими»: У новому сезоні про квитки варто подбати заздалегідь: 
[Інтерв’ю з головним режисером Тернопільського академічного 
обласного театру актора і ляльки В. Лісовим] / О. Вільчинський // 20 
хвилин. - 2007. – 26 верес. - С.14; фотогр. 
30 вересня Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки відкриває новий сезон. 
 

Новий сезон театру актора і ляльки : [ Інтерв’ю з головним 
режисером театру В. Лісовим] / Зап. В. Олекса // Вільне життя. - 2007. 
–22 верес. - С.8; фотогр. 
 

Аматорські театри 
Бензель М. Сонячний острівець у сірому морі буденності / М. 

Бензель // Вільне життя. - 2007. – 18 серп. - С.8. 
Про народний аматорський театр Шумського РБК та постановку нової історичної драми «Любов над усе». 
 

Шот М. Студентський мандрівний, експериментальний…/ М. 
Шот  // Урядовий кур’єр. - 2007. – 23 серп. - С.13. 
Про студентський аматорський театр «Пілігрим»  у Кременецькому обласному гуманітарно-
педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Філармонія, концерти 
Завальська О. У філармонії працювали славнозвісні артисти / 

О.Завальська // Нова ера. - 2007. – 5-11 верес. - С.5; фотогр. 
З історії заснування та про сьогодення обласної філармонії. 
 

Маслій М. Ольга Лемішка: «Материнським серцем я завжди 
відчувала, що зі Славка буде великий артист» / О. Маслій // Нова 
Тернопільська газета. - 2007. – 1-7 серп. - С.6. 
Про директора обласної філармонії Я. Лемішку. 

Коверко І. Полювання на муз: У кременецькому будинку творчості 
Олександра Смика «Потік Ірва» відбулися художній та скульптурний 
пленери / І. Коверко // Свобода. - 2007. –1 верес. - С.8; фотогр. 
 

Колесник Н. 26 скульптур з’явилися на світ за два тижні / Н. 
Колесник // Нова ера. - 2007. – 29 серп.-4 верес. - С.9; фотогр. 
Про нові скульптури  українських митців у кременецькій садибі-музеї «Потік Ірва». 
 

Колоритні струсівські фестини // Свобода. - 2007. – 8 серп. - С.2. 
Вдруге у сільському парку проведені масові фестини, у програмі яких виступи кращих 
колективів краю та району, змагання богатирів, вечірній феєрверк, розваги. 

Костюк С. «Останній» експонат: [Про живописну картину 
Богдана Ткачика «Черняхівська культура»] / С. Костюк // Вільне 
життя. - 2007. – 5 верес. - С.6. 
 

Котляренко О. В Украине появилась своя «мадам Тюссо»! : [О 
тернопольской художнице Наталии Басараб и её музее кукол] / О. 
Котляренко // Комсомольская правда в Украине. - 2007. – 6 авг. - С.4. 
 

Кріль М. «Ярослав Мудрий» - книжки, письменники та 
Тернопіль / М. Кріль // Місто. - 2007. – 4 лип.-С.16. 
25 червня відбулося відкриття нової книгарні «Ярослав Мудрий». 
 

Леник Г. Дивувала нас юнь талантами / Г. Леник // Вільне 
життя. - 2007. – 29 серп. - С.8. 
Авторка статті від жителів села Михайлівки Борщівського району висловлює подяку за творчий звіт  
«Від села до села» та розповідає  про молодь, яка подивувала талантами своїх односельців. 
 

Май В. У Ланівцях зводять село-музей / В. Май // RIA плюс. - 
2007.– 4 лип. - С.2. 
Готель, виставкові зали, зимовий сад і село у стилі XVIII ст. входитимуть до складу історико-
культурного комплексу «Волинь», який покажуть туристам «Євро-2012». 
 

Мар’янів Н. Тритомну «Доповідну…» Іллєнко друкуватимуть в 
Тернополі // Місто. - 2007. – 5 верес. - С.3. 
Метр українського кінематографа Юрій Іллєнко привіз до Тернополя рукопис роману, який 
надрукує видавництво «Богдан». 
 

Матійків О. Відзнаки поетові і співачці / О. Матійків // Вільне 
життя. - 2007. – 11 серп. - С.8. 
У рамках IV Всесвітніх бойківських фестин у Турках (Львівської області) було відзначено і 
тернополян. Зокрема Я.Сачка, що прилучився до видання «Антології Бойківського краю» та співачку 
О.Бусько за її пісню «Бойківська величальна». 

 

Матійків О. Фаворити бойківських фестин: [У Турках 
Львівської області] / О. Матійків // Літературна Україна. - 2007. – 9 
серп. - С.2. 
Активну участь у IV Всесвітніх бойківських фестинах взяла Тернопільська обласна 
організація бойків.  
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  Мілян Г. Новим директором філармонії став Ярослав Лемішка / 
Г. Мілян // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 18- 24 лип. – С.6. 

 
Мороз В. Церква збиратиме «цеглини»/ В. Мороз // 20 хвилин. - 

2007. – 7 верес. - С.3. 
Благодійний концерт «Моя цеглина на патріарший собор» пройде 8 вересня в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка за участю артистів 
обласної філармонії та інших колективів області. 
 

Новак Н. Депутати працювали швидко / Н. Новак, В. Мороз // 
20 хвилин. - 2007. – 14 лип. - С.2. 
Ярослава Лемішку призначили директором Тернопільської обласної філармонії  
 

Оксамитовий сезон музики: Валентина Степова заспівала для 
тернополян // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 19-25 верес. - С.6; фотогр. 
Про концерт оперної співачки, народної артистки України Валентини Степової в обласній філармонії. 

 

Цеглинка благодійництва:[Про благодійний концерт «Моя 
цеглинка у Патріарший собор» в облдрамтеатрі] // Четверта влада. - 
2007. – 12 верес. - С.2. 

 
Шевчук Л. Хай святиться ім’я твоє, Україно!: [Творчий звіт 

майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Гусятинського 
району] / Л. Шевчук //  Свобода. - 2007. – 29 серп. - С.12. 

 

Виставки 
Брик А. Чарівне лакування дійсності: У художньому музеї 

триває виставка фотографій тернополянки Наталії Мельникової / А. 
Брик // Свобода. - 2007. – 11 серп. - С.8. 
 

Вандяк І. Жіноча доля, прошита хрестиком: [Про персональну 
виставку Ірини Герман «Барви веселки» в обласному краєзнавчому 
музеї] / І. Вандяк // Нова ера. - 2007. – 11-17 лип. - С.5; фотогр. 
 

Гармаш С. СБУ розсекречує архіви / С. Гармаш // Нова ера. - 
2007. – 15-21 серп. - С.1. 
Виставку заборонених колись документів про голодомор 1932-33 років відкрили в картинній 
галереї Тернополя. 
 

Густенко Л. Великий світ талановитої художниці / Л. Густенко 
// Нова ера. - 2007. – 11-17 лип. - С.6; фотогр. 
У художньому музеї відкрилась виставка ляльок тернопільської художниці Наталії Басараб. 
 

Дольна С. Музей полонили кінознаменитості: В експозиції – 
лялькові копії Софі Лорен, Мерелін Монро та Вів’єн Лі / С. Дольна // 
20 хвилин. - 2007. – 17 лип. - С.14. 
Виставка тернопільської мисткині Н. Басараб в обласному художньому музеї. 
 
 

Енциклопедія для душі: [Про презентацію історико-
етнографічного мистецького альбому І. Гончара «Україна й українці: 
Галичина, Буковина»] // Літературна Україна. - 2007. – 19 лип. - С.2. 
Шанувальники народної культури у цій своєрідній ілюстрованій енциклопедії знайдуть 
також матеріали про Тернопільщину. 

 
Заморська Л. Вірші, що стають піснями: Вийшла збірка 

тернопільської поетеси Наталії Папроцької // Л. Заморська / 20 
хвилин 2007. – 5 лип. - С.14. 
Чимало віршів із цієї збірки покладені на музику й стали піснями. Їх співають Світлана 
Сорочинська, Діана Файко, Оксана Волянюк, Василь Дунець, гурт «Світозари». 
 

Заморська Л. «Я мріяла про творчість, а не керівні посади»: «20 
хвилин» гортає сімейний альбом заслуженого працівника культури Марти 
Подкович / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 10 лип. - С.8-9; фотогр. 
 

Заморська Л. «Моє багатство – щирі друзі, ляльки і картини»: 
«20 хвилин» гортає сімейний альбом Наталії Басараб та Сергія 
Перепелиці / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 24 лип. - С.8-9. 
 

Заморська Л. «Кар’єра сама стелилася мені до ніг» / Л. 
Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 11 серп. - С.10. 
Про заслуженого працівника культури  Марту Подкович. 
 

Заморська Л. Моє життя – родина і мистецтво: «20 хвилин» 
гортає сімейний альбом Ольги та Дмитра Файко:[Тернопільських 
художників] / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 14 серп. - С.8-9. 
 

Заморська Л. «Костюм в мене український, бо я українка»  / Л. 
Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 18 серп. - С.11. 
Про майстриню народних костюмів Стефанію Новацьку з села Слобідка Козівського району. 
 

Заморська Л. Шість скульптур за тиждень/ Л. Заморська // 20 
хвилин. - 2007. – 28 серп. - С.4; фотогр. 
Єдиний у Європі приватний сад скульптур Олександра Смика у Кременці поповнився 6-ма  
скульптурами, присвяченими І Пінзелю. 
 

Зозуляк Є. Вшанували Великого Каменяра / Є. Зозуляк // Вільне 
життя. - 2007. – 29 серп. - С.9; фотогр. 
Про урочини біля пам’ятника Іванові Франку в Тернополі. 
 

І засяють нові зірки… // Свобода. - 2007. – 12 верес. - С.5. 
З нагоди початку навчання Тернопільська хорова школа «Зоринка» проводить Дні відкритих дверей. 
 

Ірина Музика: «Коли я перестану співати – це означатиме 
кінець прекрасної мрії»: [Інтерв’ю] / Розм. А. Золотнюк // Тернопіль 
вечірній. - 2007. – 25-31 лип. - С.5. 
Про учасницю тріо «Солов’ ї Галичини» Ірину Музику. 
 

Квітка Маргаритка. Українська книжка для дітей: Про День 
дитячої книги у книгарні «Ярослав Мудрий» // Місто. - 2007. – 4 лип. - С.16. 
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  Дольна С. Графіка: від каменю до комп’ютера / С. Дольна // 20 
хвилин. - 2007. – 23 лип. - С.14. 
Про нову виставку скульптури та графіки у Галереї обласної організації Національної спілки 
художників України. Свої роботи представили митці зі Львова, Чернівців та Тернополя. 
 

Дольна С. Злі духи лялькам не загрожують: традиційні 
українські вузлові ляльки експонують у книгарні / С. Дольна // 20 
хвилин. - 2007. – 2 серп. - С.14. 
Виставку українських народних ляльок Галини Напиткіної представили у книжковому 
магазині «Ярослав Мудрий». 
 

Дольна С. Художня мандрівка: Краєвиди Тернополя та 
містечок області експонують у галереї / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. 
– 6 верес. - С.14; фотогр. 
Голова правління обласної організації Національної спілки художників України Ігор Дорош про 
виставку робіт із пленеру «Мальовнича Тернопільщина» та художників, які брали участь у ньому. 
 

Заморська Л. Різьблений і вишитий дивоцвіт: [Про обласну 
виставку «Український дивоцвіт» в обласному краєзнавчому музеї] / 
Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 13 лип. - С.14. 
Побачити вироби майстра сучасного декоративно-ужиткового мистецтва Миколи 
Шатківського та  майстринь вишивки Ярослави та Надії Луків (Радзіх) можна до 29 липня. 
 

Історія на полотні і на тканині // Нова Тернопільська газета. - 
2007. –5-11 верес. - С.5. 
Про виставку полотен відомого тернопільського художника Юрія Чумака, присвячену 70-
річчю від дня народження митця, і виставку вишиванок з приватної колекції тернополянки 
Віри Матковської. 
 

Коваль С. Звучав чарівний голос Соломії…/ С. Коваль // 
Свобода. - 2007. –8 верес. - С.4; фотогр. 
Про виставку, приурочену 135-річчю від дня народження С. Крушельницької, у ДАТО. 
 

Колос Г. СБУ розсекретила архіви / Г. Колос // Номер один. - 
2007. – 15 серп. - С.3. 
9 серпня у картинній галереї відбулося відкриття пересувної виставки архівних документів 
«Розсекречена пам’ять». 
 

Колесник Н. Вражаючі відкриття у творчості Пінзеля саме у Рік 
Пінзеля / Н. Колесник // Нова ера. - 2007. – 1-7 серп. - С.6. 
Про виставку робіт Іоанна Пінзеля в обласному краєзнавчому музеї. 

 

Мар’янів Н. СБУ розсекретила пам’ять: [«Розсекречена 
пам’ять» під такою назвою відкриється виставка у картинній галереї] 
/ Н. Мар’янів // Місто. - 2007. – 7 серп. - С.3. 
 

Мороз В. СБУ відкриває архівні документи про Голодомор / В. 
Мороз // Тернопіль вечірній. - 2007. – 15-21 серп. - С.3. 
У картинній галереї відбулося відкриття виставки архівних документів «Розсекречена 
пам’ять». 
 

Гармаш С. Вертаються додому забуті журавлі / С. Гармаш // 
Нова ера. - 2007. – 8-14 серп. - С.6. 
Творчий портрет Гаврила Івановича Чернихівського, заслуженого працівника культури України 
(м.Кременець). 

 

Гармаш С. «Барвиста Україна» або як хвалили Тернопільщину 
/ С. Гармаш // Нова ера. - 2007. – 29 серп.-4 верес. - С.4. 
Авторка статті ділиться враженнями про участь Тернопільщини у ІІІ-й загальнодержавній 
виставковій акції  «Барвиста Україна». 
 

Гніздичківський М. Дійшли руки до… культури / 
М.Гніздичківський // Свобода. -2007. – 8 верес. - С.6. 
Про практичну допомогу РДА, районної ради, місцевих підприємств у ремонті будинку 
культури в  Настасові Тернопільського району. 
 

Данилюк В. У День Незалежності в Настасові відродився 
другий «Березіль» / В. Данилюк // Нова Тернопільська газета. – 2007. – 
29 серп. - С.3; фотогр. 
Після ремонту знову відчинив двері сільський будинок культури у Настасові. 
 

Дністрова М. Рушниками Анни Касіян милуються і в США, і в 
Європі, і в Австралії : [Майстриня-вишивальниця, ткаля, член 
Спілки народних майстрів України з Трубчина на Борщівщині] / М. 
Дністрова // Місто. - 2007. – 22 серп. - С.11; фотогр. 

 

Дністрян С. Бойківські фестини " З чистих джерел"/ С. Дністрян 
// Вільне життя. -2007. -4 серп. - С. 3: фотогр 
Про участь тернопільської делегації бойків у четвертих Всесвітніх бойківських фестинах "З 
чистих джерел", що проходили в Турці Львівської обл. 

 

Дольна С. У Тернополі – креатив-парад / С. Дольна // 20 
хвилин. - 2007. – 5 верес. - С.14; фотогр. 
Про креатив-парад «Мрії збуваються», його програму, учасників, призи. 
 

Дольна С. «Неймелес» презентують новий альбом / С. Дольна // 
20 хвилин. - 2007. – 13 верес. - С.!4; фотогр. 
Про місцевий гурт «Неймелес» та його новий альбом. 
 

Дудка А. Стефанія Новацька: «Я присвятила себе вишивці» / А. 
Дудка //  Нова ера. - 2007. – 22-28 серп. - С.6. 
Про народну вишивальницю, жительку села Слобідка Козівського району Стефанію Новацьку. 
 

Дутка А. Козацька казка Юрія Чумака: У художньому музеї діє 
виставка, присвячена 70-літтю від дня народження тернопільського 
художника Юрія Чумака / А. Дутка // Нова ера. - 2007. – 29 серп.-4 верес. - С.6. 
 

Едик Романюта здивує всіх: [Про талановитого та 
перспективного тернопільського виконавця Едуарда Романюту] // 
Місто. - 2007. – 22 серп. - С.6. 
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  Ониськів М. Перша на батьківщині… / М. Ониськів // Вільне 
життя. - 2007. – 21 лип. - С.8. – (Інформація звідусіль). 
Про виставку творів уродженця с. Колодіївки Підволочиського р-ну, художника Теодора 
Вацика, присвячену 120-річчю від дня його народження. 
 

Попова О. «Фіксатор ілюзій»: Понад 50 різножанрових робіт молодої 
фотохудожниці Наталії Мельникової експонується в Тернопільському 
художньому музеї / О. Попова // Експрес. - 2007. –9-16 серп. - С.13. 
 

Тадейчук Є. І виставка, і вітання земляків / Є. Тадейчук  // 
Вільне життя. - 2007. – 18 серп. – С.8. 
Про ювілейну виставку, приурочену 55-літтю знаного не тільки на Тернопільщині, а й в 
Україні літератора, журналіста, краєзнавця Богдана Мельничука, в ДАТО. 
 

У Тернополі експонуватиметься виставка «Розсекречена 
пам’ять» //Нова ера. - 2007. –1-7 серп. - С.6. 
Виставка архівних документів радянських органів державної безпеки про Голодомор 1932-
1933 років в Україні «Розсекречена пам’ять» незабаром експонуватиметься у Тернополі.  
 

Чубата Д. Краса і дивосвіт Наталі: [Про виставку ляльок 
Наталії Басараб] / Д. Чубата // Вільне життя. - 2007. – 7 лип. - С.3. 
 

Шевчук С. Іскриться світлиця красою / С. Шевчук // Свобода. - 
2007. – 21 лип. - С.8. 
100-річчю від дня народження Р. Шухевича присвячена виставка-композиція «Український 
дивоцвіт» в обласному краєзнавчому музеї.  
 

Шот М. Пам’ять, що зринула з тоталітарної пітьми / М. Шот  //  
Урядовий кур’єр. - 2007. – 18 серп. - С.24. 
Про виставку «Розсекречена пам’ять», розгорнуту в картинній галереї обласної організації 
Національної спілки художників України . 
 

Фестивалі, конкурси 
Бурма В. Веселка талантів голубого вогника / В. Бурма // Вільне 

життя. - 2007. – 8 верес. - С.1; фотогр. 
Про підсумки фестивалю художньої творчості «Голубий вогник - 2007» серед газових господарств. 
 

«Голос серця» виховує молодь: [Про обласний літературно-
музичний та художній конкурс «Голос серця», присвячений 16-й 
річниці Незалежності України та відзначення Року Т.Г.Шевченка в 
області з 25 лютого по 25 липня] // Нова ера. - 2007. – 8-14 серп. - С.5. 

 

Гродецька В. У кіно – безплатно / В. Гродецька // Експрес. - 
2007. – 27 верес. - С.13. 
У тернопільському кінотеатрі «Перемога» стартував фестиваль українського кіно. 

 

Ротман М. Готуймося до «Нівроку»!: [Про відбірковий конкурс 
тернопільських гуртів на фестиваль «Нівроку»] / М. Ротман 
//Четверта влада. - 2007. – 4 лип. - С.8. 

 

Сагаль О. Як Борщів борщ їв! / О. Сагаль // Нова 
Тернопільська газета. - 2007. – 5-11верес. - С.13; фотогр. 
Смачний фестиваль під назвою «Борщ - їв» відбувся у рамках фольклорно-мистецького свята «У 
Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

Фестиваль борщу: [Відкриється 9 вересня у Борщові] // Україна 
молода. - 2007. – 6 верес. - С.2. 

 
Шот М. «Найсмачніший борщ у світі тільки у  Борщеві» / М. 

Шот // Урядовий кур’єр. - 2007. – 13 верес. - С.18; фотогр. – 
(Фестиваль). 
Нотатки про другий районний фестиваль «Борщ - їв», його організаторів, учасників, 
переможців, призи. 
 

Інше 
Атаманчук А Просвітяни побували в Підкамені / А. Атаманчук 

// Нова ера. - 2007. – 29 серп.-4 верес. - С.6. 
На етнофестивалі в с. Підкамінь Львівської області були представлені роботи народних майстринь з 
Тернопільщини. 

 
Бандурка І. «Літературне Тернопілля» - мистецький коровай 

Галичини / І. Бандурка // Четверта влада. - 2007. – 1 серп. - С.7. 
Вийшов з друку біобібліографічний збірник «Літературне Тернопілля». 
 

Бандурка І. «Літературне Тернопілля» - мистецький коровай 
Галичини / І. Бандурка // Четверта влада. - 2007. – 8 серп. - С.4. 
Автор статті аналізує книгу-новинку «Літературне Тернопілля 1984-2007 рр.», у якій зібрано 
твори 60 членів НСПУ з часу заснування Тернопільської обласної організації НСПУ. 
 

«Бескиди» називають переможців: [Фестиваль виконавців 
співаної поезії та авторської пісні] // Урядовий кур’єр. - 2007. – 17 
серп. - С.16. 
Приз глядацьких симпатій отримав тернополянин Олександр Кухта. 
 

Білик Л. Мозаїка літньої романтики : [Про роботу 
Монастириського районного будинку дитячої та юнацької творчості] / 
Л. Білик // Свобода. - 2007. – 8 верес. - С.6. 
 

Богданов В. Конкурс молодих виконавців у Рівному: [Третій 
Всеукраїнський конкурс молодих виконавців (ансамблів) на мідних 
духових інструментах ім. В. Старченка] / В. Богданов // Українська 
музична газета. - 2007. – №2. - С.3. 
Серед виконавців переможцями стали й студенти Тернопільського обласного державного 
музичного училища ім. С. Крушельницької. 
 

Василишин О. Там, де Леся Курбаса стежини / О. Василишин // 
Вільне життя. - 2007. – 28 лип. - С.8. 
Про творчу зустріч з Неллі Корнієнко та Лесем Танюком у меморіальному музеї-садибі Леся 
Курбаса в Старому Скалаті Підволочиського району. 
 

12 21 



  У «Перемозі» - фестиваль! Українського кіно  [З 22 по 28 
вересня тернополяни переглянуть фільми, що належать до «золотого 
фонду» українського кінематографа] // Нова Тернопільська газета. - 
2007. – 26 верес.-2 жовт. – С.6; фотогр. 

 
Хміляр Л. «Блакитний вогник» зігріває серця: [Про обласний 

творчий  звіт художніх колективів та солістів газових господарств 
області «Блакитний вогник-2007»] / Л. Хміляр // Свобода. - 2007. – 12 
верес. - С.5; фотогр. 
 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс стрілецької та повстанської пісні 
«Дзвони Лисоні» 

Будар Т. Дзвони Лисоні кличуть на фестиваль / Т. Будар // Нова 
ера. - 2007. – 15-21 серп. - С.6. 
Про ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні». 
 

Гніздичківський М. «Кличуть «Дзвони Лисоні» / М. 
Гніздичківський // Свобода. - 2007. – 15 серп. - С.5. 
Про організацію, програму та проведення Всеукраїнського фестивалю стрілецької та повстанської 
пісні «Дзвони Лисоні». 
 

Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма  
«Цвіт вишиванки». 

Гніздичківський М. У «Цвіт вишиванки» / М. Гніздичківський 
// Свобода. - 2007. – 15 серп. - С.5. 
У рамках першого Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки» планується організація виставки вишиваних робіт відомих майстринь з різних 
регіонів нашої держави. 
 

Дозволили безплатний проїзд у вишиванках // Тернопіль 
вечірній. - 2007. – 22-28 серп. - С.2. 
Організатори першого Всеукраїнського фестивалю національної вишивки і костюма переконані, що 
під час його проведення буде встановлений новий рекорд з кількості зібраних на одній території 
людей, одягнутих у вишиванки. 
 

Кармелюк М. «Співучку» накриють вишивкою: [Перший 
Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки» проведуть у Тернополі 26 серпня] // 20 хвилин. - 2007. – 13 
серп. - С.3. 
На свято у парк Національного відродження з’ їдуться майстри з усіх областей України, котрі 
займаються вишивкою та збереженням традиційного національного одягу. 
 

Клос С. Рушник для 500 майстринь / С. Клос // Високий замок. - 
2007. – 30 серп. - С.12. 
Про перший Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» у Тернополі. 
 

Кравчук О. Співоче поле «потонуло» у вишиванках / О. 
Кравчук // Тернопіль вечірній. - 2007. – 29 серп.-4 верес.  - С.3;фотогр. 
Кілька тисяч цінителів  національної вишивки, української культури та традицій зібрав перший 
Всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки» у Тернополі. 

Мадзій І. Зарясніли цвітом вишиванки / І. Мадзій // Вільне 
життя. - 2007. –15 верес. - С.5; фотогр. 
Підсумки фольклорно-мистецького свята «У Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

Мар’янів Н. У Борщеві фестивалили / Н. Мар’янів // Місто. - 
2007. – 12 верес. - С.3; фотогр. 
Про фестиваль «У Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

Цебрій Є. У Борщові усіх годуватимуть борщем / Є. Цебрій // 20 
хвилин. - 2007. – 7 верес. - С.3; фотогр. 
Коментар начальника відділу культури та туризму Борщівської райдержадміністрації У. Пасічник з 
приводу проведення фольклорно-мистецького свята «У Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
 

Шот М. В Борщівському  краї цвітуть вишиванки / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. - 2007. – 29 серп. - С.5; фотогр. 
Про фольклорно-мистецьке свята «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» та його програму. 
 

Шот М. У Борщівському краї цвітуть вишиванки/ М. Шот // 
Вільне життя. - 2007. – 8 верес. – С.8. 
Про фольклорно-мистецьке свято «В Борщівському краї цвітуть вишиванки», його програму, 
учасників та гостей. 
 

Фестиваль стрілецької та повстанської пісні «На хвилях Корси» 
Атаманчук А. «Буде пісня, буде жити народ!» / А. Атаманчук // 

Нова ера. - 2007. – 15-21 серп. - С.8. 
Про Перший районний фестиваль стрілецької та повстанської пісні «На хвилях Корси» у Козівському районі. 
 

Відбувся фестиваль стрілецької та повстанської пісні: [У 
Конюхах Козівського району] // Четверта влада. - 2007. – 15 серп. - С.3. 
На фестивалі стрілецької і повстанської пісні «На хвилях Корси» взяли участь 33 колективи району, 
які виконали 116 номерів. 
 

Ганішевський В. Великодність душі й…каміння на дорогах/ В. 
Ганішевський // Вільне життя. - 2007. – 1 верес. - С.8. 
Про Перший фестиваль стрілецької та повстанської пісні «На хвилях Корси» в Конюхах 
Козівського району. 
 

Ліберний О. Звучали пісні на хвилях Корси: [У Конюхах Козівського 
району відбувся Перший фестиваль стрілецької та повстанської пісні «На 
хвилях Корси»] / О. Ліберний // Свобода. - 2007. – 15 серп. - С.5. 
 

Фестиваль «Борщ - їв» 
Гродецька В. Фестиваль борщу / В. Гродецька // Експрес. - 2007. 

– 7-8 верес. - С.8. 
У Борщові вдруге пройде фестиваль борщу, а ще 80 сіл району представлять свої знамениті 
борщівські вишиванки. 
 

Легата О. У Борщові відбувся «фест» борщу / О. Легата // Нова 
ера. - 2007. – 12-18 верес. - С.9; фотогр. 
У рамках свята «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» вдруге відбувся фестиваль борщу. 
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  Ліберний О. Фестиваль «Цвіт вишиванки» триває : [Підбиття 
підсумків І Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та 
костюма «Цвіт вишиванки»] / О.Ліберний // Свобода. - 2007. – 8 верес. 
- С.1; фотогр. 

 
Май В. Співоче поле хоче побити рекорд Рівного / В. Май //  RIA 

плюс. - 2007. – 22  серп. - С.3. 
Під час першого Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма у Тернополі 
планують встановити новий рекорд України за кількістю зібраних у межах однієї території людей, 
одягнутих у вишиванки. 
 

Матола В. Свято – у вишиванках: [26 серпня у Тернополі 150 
майстрів братимуть участь у Всеукраїнському фестивалі 
національної вишивки і костюма «Цвіт вишиванки»] / В. Матола // 
Експрес. - 2007. – 2-9 серп. - С.11. 

 
Мичко С. Дрес-код нації: У Тернополі відбувся Перший 

Всеукраїнський фестиваль національної вишивки / С. Мичко // 
Україна молода. - 2007. – 28 серп. - С.7. 
 

Мичко С. На Співочому полі  зібрались знавці «коду нації» / С. 
Мичко // Місто. - 2007. – 29 серп. - С.22; фотогр. 
Погляд автора на роль і значення Всеукраїнського фестивалю «Цвіт вишиванки». 
 

Ониськів М. «Цвіт вишиванки» / М. Ониськів // Вільне життя. - 
2007. – 1 серп. - С.6. 
Голова Тернопільської ОДА Іван Стойко видав розпорядження про проведення першого 
Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки». 

 
Пиртко І. Тернопіль розцвів вишивками/ І. Пиртко // Свобода. - 

2007. – 29 лип. - С.1;12;фотогр. 
Про хід першого Всеукраїнського фестивалю «Цвіт вишиванки». 
 

Синенька Б. Разом «вишиймо» Співоче поле / Б. Синенька // 
Свобода. - 2007. – 18 серп. - С.8. – (Нев’янучі традиції) 
Про історію української вишивки й організацію у Тернополі першого Всеукраїнського 
фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки». 

 

«Цвіт вишиванки»: [26 серпня у Тернополі пройде перший 
Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки»] // Четверта влада. - 2007. – 15 серп. - С.8. 
Про хід фестивалю та його організацію. 
 

«Цвіт вишиванки» запрошує // Шлях перемоги. - 2007. – 22 серп. - С.11. 
Про організацію, учасників та програму першого Всеукраїнського фестивалю національної вишивки 
та костюма  «Цвіт вишиванки» у Тернополі 26 серпня 2007 року. 

 

«Цвіт вишиванки» зібрав тисячі поціновувачів // Четверта 
влада. - 2007. – 29 серп. - С.8. 
На першому Всеукраїнському фестивалі «Цвіт вишиванки» свої роботи представили близько 
70 майстрів з Тернопільщини та 15 областей України. 

Зозуляк Є. «Цне мі ся за тобом, мій Лемківський краю: 4-5 
серпня в урочищі Бичова поблизу Монастириська відбувся ІХ 
Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» / Є. Зозуляк // 
Вільне життя. - 2007. – 8 серп. - С.6. 
 

Кушнірук А. Де плаче українське небо? Над Лемківщиною, якої 
вже нема…: [Про програму, учасників, гостей ІХ Всеукраїнського 
фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини»] / А. 
Кушнірук // Свобода. - 2007. – 8 серп. - С.10; фотогр. 

 
Красновська Л. Лемків люблять Бог і дощ: [Про ІХ 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини»] / Л. Красновська // RIA плюс. - 2007. – 8 серп. – С.22; 
фотогр. 
 

Сагаль О. «Дзвони Лемківщини»: плакало навіть небо…: 
[Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини» відбувся на теренах нашої області, у Монастириськах] / 
О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 8-14 серп. - С.9. 
 

Сергієнко Г. «Дзвони Лемківщини» скликають на свято / Г. 
Сергієнко // Свобода. - 2007. – 21 лип. - С.4. 
Про програму та хід проведення ІХ Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини», а також про плани товариства «Лемківщина». 

 

Тадейчук Є. «Дзвони Лемківщини» кличуть: [Про ІХ 
Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини»] / Є. Тадейчук // 
Вільне життя. - 2007. – 21 лип. - С.8. 
Про організаторів, учасників та хід цьогорічного фестивалю лемківської культури. 
 

Тет Т. Лемків традиційно зустрічав дощ: [Святкові заходи у 
рамках ІХ Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони 
Лемківщини»] / Т. Тет // Місто. - 2007. – 8 серп. - С.3. 

 
Шот М. Лемківщина – земля пісень і смутку / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. - 2007. – 17 серп. - С.10. 
Про ІХ Всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини»: організаторів, спонсорів, хід, окремі 
колективи, забави, конкурси та підсумки. 
 

Обласний фестиваль «У Борщівському краї цвітуть вишиванки» 

Вандзеляк Г. У Борщівському краї зацвітуть вишиванки…/ Г. 
Вандзеляк //  Свобода. - 2007. – 22 серп. - С.10. 
Про вересневе борщівське свято: його ідею, програму, кращих вишивальниць району тощо. 
 

Мандзій І. У Борщові буде фестиваль вишиванок  / І. Мандзій // 
Вільне життя. - 2007. – 22 серп. - С.7. 
Про план святкування першого обласного  фестивалю «У Борщівському краї цвітуть вишиванки». 
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  Шостак А. Співоче поле «розквітне» вишивкою» 26 серпня / А. 
Шостак // RIA плюс. - 2007. – 15 серп. - С.3. 
Перший Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» проведуть у 
Тернополі 26 серпня. 
 

Шостак Н. Вишиваний фестиваль: [Перший Всеукраїнський 
фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» 
пройде 26 серпня в Тернополі] / Н. Шостак // Вільне життя. - 2007. – 11 
серп. - С.1. 
 

Шот М. Зацвітуть різнобарв’ям вишиванки: [У рамках 
святкування Дня незалежності України на Тернопіллі буде проведено 
перший Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та 
костюма «Цвіт вишиванки»] / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2007. – 2 
серп. - С.5. 
 

Шот М. Тернопілля йде на рекорд / М. Шот  // Урядовий кур’єр. 
- 2007. – 23 серп. - С.6. 
У рамках святкування Дня незалежності України у Тернополі пройде перший 
Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки». 
 

Шот М.  Вишиття – символ українського життя / М. Шот // 
Урядовий кур’єр. - 2007. – 21 верес. - С.8. 
Нотатки про перший Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт 
вишиванки». 
 

Якель Р. «Вишиванко, моя вишиванко» / Р. Якель // Дзеркало 
тижня. - 2007. – 1 верес. - С.24. 
Про історію борщівської вишивки, організаторів та учасників першого Всеукраїнського 
фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки» в Тернополі. 
 

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

Волошин А. «Кришталевий жайвір» уже міжнародний / А. 
Волошин // Свобода. - 2007. – 28 лип. - С.8. 
Про фестиваль дитячої та юнацької пісенної творчості «Кришталевий жайвір». 

 
Дольна С. «Жайвір…» розширив свою географію: [Щорічний 

фестиваль-конкурс дитячого та юнацького пісенного-мистецтва 
«Кришталевий жайвір» здобув звання міжнародного] / С. Дольна // 20 
хвилин. - 2007. – 23 лип. - С.14. 

 
Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» 

«Байда» зустріне козаків зі всієї України: Очікують, що на 
фестивалі козацької пісні буде близько 700 гостей // 20 хвилин. - 2007. 
– 28 серп. - С.14. 
VІ Всеукраїнський  фестиваль козацької пісні «Байда» відбудеться 22-23 вересня на Тернопільщині. 

 
 
 

Чорна Н. До нас їде Президент / Н. Чорна // Вільне життя. - 2007. 
– 19 верес. - С.11. – (Що? Де? Коли?). 
Під час робочої поїздки Президент зустрінеться з учасниками та організаторами VI Всеукраїнського 
фестивалю козацької пісні «Байда». 
 

Чорна Н. Задзвенить талантами «Байда»:[Про VI  Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» на Тернопільщині] / Н. Чорна 
// Вільне життя. - 2007. – 19 верес. - С.11. – (Що? Де? Коли?). 

 

Шот М. Творити український світ більш справедливим і 
добрим / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2007. – 25 верес. - С.1. 
Про участь Президента України у закритті VI  Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда». 
 

Як «Ходаки» байдикували // Свобода. - 2007. – 28 верес. – С.8; фотогр. 
Зразковий дитячий гурт «Ходаки», яким керує Михайло Палюга, був учасником VI Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда» в Тернополі. 
 

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» 
Воробйов В. «Лемківська ватра» знову палала під проливним 

дощем: [Про ІХ Всеукраїнський фестиваль лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини»] / В. Воробйов // 20 хвилин. - 2007. –6 серп. - 
С.4; фотогр. 
 

Воробйов В. Лемки фестивалили під дощем: [Про фестиваль «Дзвони 
Лемківщини»] / В. Воробйов // 20 хвилин. - 2007. – 9 серп. - С.8; фотогр. 
 

Голотюк Н. Спасая икону от сотрудников НКВД, местный житель… 
замуровал её в стену / Н. Голотюк // Факты. - 2007. – 15 авг. - С.14. 
У статті автор аналізує історичні та духовні пам’ятки Тернопілля, а також цьогорічний фестиваль 
лемків у Монастириськах. 
 

«Дзвони Лемківщини» продзвенять на Тернопільщині //Нова 
ера. - 2007. –1-7 серп. - С.6. 
ІХ Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» пройде 4-5 серпня 
на Монастирищині. 
 

«Дзвони Лемківщини» знову відбулися під дощем: [Про 
святкування ІХ Всеукраїнського фестивалю лемківської культури] // 
Тернопіль вечірній. - 2007. – 8 серп. - С.3. 

 
Доскалова О. Лемки кличуть на «Ватру» / О. Доскалова // 

Місто. - 2007. – 25 лип. - С.3. 
Про хід цьогорічного ІХ крайового Фестивалю лемківської культури  у Монастириськах. 
 

Знову кличуть до себе «Дзвони Лемківщини» // Свобода. - 2007. 
– 28 лип. - С.2. 
4-5 серпня на Монастирищині відбудеться Всеукраїнський фестиваль лемківської культури 
«Дзвони Лемківщини». 
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 «Байда» повертається // Тернопіль вечірній. - 2007. – 19-25 
верес. - С.2; фотогр. 
Про хід та учасників VI Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда» розповідає заступник 
голови Тернопільської ОДА з гуманітарних питань А. Вихрущ. 

 

Гармаш С. Свято 5 днів поспіль! / С. Гармаш // Нова ера. - 2007. 
– 19-25 верес. - С.2. 
Про урочистості, що пройдуть 19-23 вересня на Тернопільщині з нагоди 135-річчя Соломії 
Крушельницької, та проведення VI  Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда» 
розповідає заступник голови ТОДА з гуманітарних питань Анатолій Вихрущ. 

 
Гродецька В. Свято справжніх козаків / В. Гродецька // 

Експрес. - 2007. – 25-26 верес. - С.14; фотогр. 
Про Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда», в якому взяли участь 650 учасників із 10 
областей України та АР Крим. 

 

Іващук М. Віктор Ющенко: «Я вас ніколи не зраджу, бо ви є 
великою нацією» / М. Іващук // Свобода. - 2007. – 25 верес. - С.2. 
Президент України Віктор Ющенко, який виступав з трибуни VI Всеукраїнського фестивалю 
козацької пісні «Байда», високо оцінив цей громадсько-мистецький захід.. 

 
Климчук Г.  Тернополяни не відпускали Президента до його 

автомобіля / Г. Климчук // Номер один. - 2007. – 26верес. - С.2; фотогр. 
Кульмінацією VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда» стала участь 
Президента України Віктора Ющенка у його святкуванні.. 

 

Козацькому роду нема переводу: [Фоторепортаж] //  Тернопіль 
вечірній. - 2007. – 26 верес. - С.16. 
Про VI Всеукраїнський  фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» 22-23 вересня у Тернополі. 

 

Колесник Н. Віктор Ющенко: «Богдану Хмельницькому та 
Івану Мазепі розбудова України теж давалась нелегко» / Н. Колесник 
// Нова ера. - 2007. – 26 верес.-2 жовт. - С.1,8; фотогр. 
Про цьогорічний  VI Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда» та зустріч з главою 
держави Віктором Ющенком. 

 

Левицька Л. Козацькому роду нема переводу / Л. Левицька // 
Голос України. - 2007. – 25 верес. - С.3; фотогр. 
Про хід, учасників та переможців VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда». 

 

Ліберний О.Гей ви, козаченьки / О.Ліберний // Свобода. - 2007. – 
19 верес. - С.1. 
Про хід та учасників VI Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда». 

 

Ліберний О. Над краєм – дух козацької слави / О. Ліберний // 
Свобода. - 2007. – 26 верес. - С.6; фотогр. 
Про хід VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда». 

 

Мар’янів Н. Президент виступить на Театральному майдані / Н. 
Мар’янів // Місто. - 2007. – 19 верес. - С.3. 
У Тернополі глава держави зустрінеться з учасниками Всеукраїнського фестивалю козацької пісні 
«Байда». 

Мовчан У. Що пообіцяв Президент тернополянам / У. Мовчан // 
Місто. - 2007. – 26 верес. – С.3. 
Про участь Президента країни Віктора Ющенка у закритті VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
козацької пісні «Байда». 
 

Мороз В. До нас приїде Ющенко: [На фестивалі «Байда» в 
Тернополі виступатиме Президент України] / В. Мороз // RIA плюс. - 
2007. – 19верес. - С.3. 

 
На Тернопільщині перебував Віктор Ющенко: [У закритті VI 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда» взяв 
участь Президент України] // Четверта влада. - 2007. – 26 верес. - С.4; 
фотогр. 

 

Попович Ж. Мачуха Ані Лорак «байдикувала» на фестивалі 
козацької пісні / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2007. – 26 верес.-
2жовт. – С.2. 
Про історію Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда», його програму та 
учасників. 

 
Сагаль О. БАЙДИкують всі! І Президент також… / О. Сагаль // 

Нова Тернопільська газета. - 2007. – 19-25 верес. - С.6. 
На VI Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» тернополяни очікують Президента України 
Віктора Ющенка. 

 

Тернопіль, 23 вересня: Як Ющенко БАЙДикував на Театральному 
майдані… // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 26 верес.-2 жовт. – С.2; 
фотогр. 
Про відвідання Президентом України Віктором Ющенком  VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
козацької пісні «Байда». 

 

Тернополяни співатимуть на «Байді» // Тернопіль вечірній. - 
2007. – 22-28 серп. - С.2. 
Центром проведення VI Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда» цього року стене 
Співоче поле у Тернополі 
 

У Тернополі буде «Байда» // Нова ера. - 2007. – 5-11 верес. - С.6; фотогр. 
Про основні мистецькі заходи у рамках VI Всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда». 
 

Фестиваль «Байда» збере козаків та козачок //  Четверта влада. 
- 2007. –  22 серп. - С.2. 
VI  Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда» пройде 22-23 вересня на Тернопільщині. 
 

Фестиваль козацької пісні «Байда» // Урядовий кур’єр. - 2007. – 
22 верес. - С.1; фотогр. – (Конкурс). 
Коротка інформація про VI  Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Байда». 
 

Філик І. Слово про фестивального «Байду»: [Про хід VI 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда», його учасників 
та переможців] / І. Філик // Вільне життя. - 2007. – 26 верес. – С.11; фотогр. 
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