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Загальні питання культури 
Україна. Президент (2005 -; В. Ющенко)  Про відзначення державними нагородами України 

працівників бібліотечної справи: Указ від 26 вересня 2007 року №919/2007 // Культура і життя. - 2007. – 
24 жовт. - С.1. 

Серед нагороджених є бібліотечні працівники з Тернопільщини. 
 

Співпраця буде конструктивною // Свобода. - 2007. – 3 листоп. - С.1. 
Уродженець Тернопільщини, голова Комітету з Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка Роман Лубківський 
обговорив з головою Тернопільської ОДА Ю. Чижмарем актуальні питання розвитку гуманітарної сфери, зокрема 
культури та книговидавничої справи. 
 

Теплий заклад культури: [Про виконання районної програми «Теплий заклад культури» у 
Чортківському районі] // Свобода. - 2007. – 17 жовт. - С.2. 

 

Бібліотечна справа 
Видали буклети про Шухевича // Четверта влада. - 2007. – 10 жовт. - С.2; фотогр. 

Буклети, видані обласним управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту до 65-ї річниці УПА, безкоштовно 
передані бібліотекам Тернопілля. 

 
У Тернополі видали буклети про Шухевича // Нова ера. - 2007. – 10-16  жовт. – С.3. 

Бібліотеки області безкоштовно отримають буклети про головнокомандувача УПА Р Шухевича. 
 
Шостак Н. Усе про Романа Шухевича / Н. Шостак // Вільне життя. - 2007. – 13 жовт. - С.4. 

Видані управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації буклети про головнокомандувача 
УПА Романа Шухевича будуть передані бібліотекам області. 
 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Відзначили Всеукраїнський день бібліотек // Четверта влада. - 2007. – 3 жовт. - С.6. 

Про Тернопільську ОУНБ розповідає головний бібліотекар відділу технічної літератури Людмила Шатарська. 
 
Відновлення історичної пам’яті // Вільне життя. – 2007. — 1 груд. — С.1.  

На виконання Указу Президента України від 16 травня 2007 року № 420/2007 «Про відзначення 100-річчя від 
дня народження Романа Шухевича» управлінням СБ України в Тернопільській області за сприяння 
державного архіву Тернопільської області, Тернопільського обласного краєзнавчого музею, обласної 
універсальної наукової бібліотеки здійснено пошук і надіслано до Служби безпеки України копії друкованих 
видань, фотографії, ілюстровані матеріали про життя і діяльність Р. Шухевича, а також портрети художників 
Ігоря Зілінка, Володимира Дубинського та Ярослава Омеляна для виставки, яка присвячена головному 
командиру УПА Роману Шухевичу. 
 

Гаврилюк Т. «Бібліотечне вікно в Америку» / Т. Гаврилюк // Вільне життя. - 2007. – 8 груд. - С.1. 
У ТОУНБ в ресурсному центрі «Вікно в Америку» відбулась зустріч із заступником генерального консула 
США Грегорі Гарднером. 

 
Гармаш С. Василь Вітенко: «Мені болить усе «бібліотечне» / С. Гармаш // Нова ера. – 2007. – 

17-23 жовт. – С. 9; фотогр.  
Про наболіле у бібліотекарській справі розповів «Новій ері» директор Тернопільської обласної універсальної 
наукової бібліотеки Василь Вітенко.  

 
Гродецька В. А що зміниться?: [Інтерв’ю з головою Тернопільської ОДА]/ В. Гродецька // 

Експрес. -2007. – 15-22 листоп. - С.13; фотогр. 
Серед проблемних питань нового голови ТОДА залишається добудова нового приміщення Тернопільської ОУНБ. 

 
Друневич М. Дарунок до ювілею Соломії / М. Друневич // Вільне життя. - 2007. – 3 листоп. - 

С.1. – (Що? Де? Коли?). 
У видавництві «Підручники і посібники» побачив світ бібліографічний покажчик «Соломія Крушельницька», 
підготовлений фахівцями Тернопільської ОУНБ. 

 
Друневич М. Усі знаменні дати краю – в одній книжці / М. Друневич // Свобода. - 2007. – 

8 груд. - С.6. – (Що б таке почитати?). 
Про вісімнадцятий випуск бібліографічного покажчика «Література до знаменних дат Тернопільщини на 2008 
рік», виданий Тернопільською ОУНБ. 

 
Життя-буття бібліотек: Статистичні показники роботи бібліотек області // Четверта влада. - 

2007. – 3 жовт. - С.6.  
Згадується також робота Тернопільської ОУНБ.  

 



 

Дудка А. Петро Сорока: «Коли я жінку не слухаю, то завжди помиляюся» / А. Дутка // Нова 
ера. - 2007. - 3-9 жовт. - С.6.; фотогр.  

Про презентацію нової книги Петра Сороки «Застиглий вогонь. Денники 2006 року» у Тернопільській ОУНБ.  
 

Звіробій З. Пішов Іван брехуном / З. Звіробій // Нова Тернопільська газета. -2007. – 24-
30 жовт. - С.2. 

Голова ОДА на підсумковій прес-конференції зазначив, що шкодує, що не зумів добудувати нове приміщення  
обласної бібліотеки. 

 
Іващук М. «Не шукати відьом позаду, а шукати світло – попереду…» / М. Іващук // Свобода. 

- 2007. – 22 груд. - С.2. – (Прес-конференція Юрія Чижмаря). 
У статті згадується про бібліотечний довгобуд у Тернополі. 

 
Ковалькова Т. Книга-пам’ять / Т. Ковалькова // Вільне життя - 2007. – 6 жовт. - С.5. 

Про книгу Б. Петриківського «принагідні вірші. присвяти, тости», ознайомитись з якою можна у відділі 
абонементу Тернопільської ОУНБ.  

 
Ковалькова Т. «Окраса книг - екслібрис» / Т. Ковалькова // Вільне життя - 2007. – 12 груд. - С.12. 
Про віртуальну виставку екслібрисів на сайті Тернопільської ОУНБ.  
 
Клос С. Стойко іде у парламент, Чижмарь – на його місце / С. Клос // Високий замок. - 2007. 

– 24 жовт. - С.3; фотогр. 
Бувший губернатор Тернопільщини Іван Стойко, який став народним депутатом, обіцяє лобіювати у 
парламенті інтереси області, зокрема добудову нового приміщення ОУНБ. 

 
Кріль М. Світ Соломії Крушельницької у книжках / М. Кріль // Місто. - 2007. – 24жовт. - 

С.13; фотогр. 
Побачив світ бібліографічний покажчик «Соломія Крушельницька», підготовлений Тернопільською ОУНБ. 
 

Кушнірук З. «І в парламенті буду відстоювати інтереси області» / З. Кушнірук // Свобода. - 
2007. – 24 жовт.- 1 листоп. - С.1 – (Офіційне). 

Колишній голова ОДА І. Стойко шкодує, що не вдалося добудувати нове приміщення ОУНБ, й обіцяє 
зробити все можливе, щоб необхідні для цього кошти надійшли в область. 
 

Левицька Л. На Тернопільщині – новий керівник / Л. Левицька // Голос України. - 2007. – 
24 жовт. - С.2; фотогр. 

На прес-конференції бувший голова Тернопільської ОДА Іван Стойко пожалкував, що так і не вдалося 
добудувати нове приміщення ОУНБ. 
 

Мороз  В. Обіцяють різне / В. Мороз // RIA плюс. - 2007. – 10 жовт. - С.3. 
Добудувати обласну бібліотеку обіцяють представники партій і блоків, які виграли вибори. 
 

NOVA читанка // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 10-16 жовт. - С.6. 
Цього разу «Нова…» спільно з Тернопільською ОУНБ знайомить своїх читачів з гостросюжетним романом 
тернопільської авторки Ніни Фіалко «Зламані жоржини». 

 
Новак Н. Про всі визначні дати 2008-го – у довіднику / Н. Новак // RIA плюс. - 2007. – 5 груд. - С.3. 

Новий випуск бібліографічного покажчика «Література до знаменних дат Тернопільщини на 2008 рік», 
підготовлений фахівцями Тернопільської ОУНБ, побачив світ у видавництві «Підручники і посібники». 
 

Новак Н. Всі визначні дати 2008-го – в одному довіднику / Н. Новак // 20 хвилин. - 2007. – 5 
груд. - С.5; фотогр. 

Про черговий випуск бібліографічного покажчика «Література до знаменних дат Тернопільщини на 2008 рік», 
підготовлений фахівцями Тернопільської ОУНБ. 

 
Оленич Л. Відомий і невідомий Іван Огієнко / Л. Оленич // Вільне життя. - 2007. – 22 груд. – С 8. 

Бібліографічним покажчиком «Іван Огієнко: «Я все зробив , що міг зробити…» Тернопільська ОУНБ 
продовжила випуск серії посібників «Родом з України».  

 
Подкович М. 135-ий Соломіїн вересень на Тернопіллі / М. Подкович // Соломія. – 2007. – 

№3(32) (жовт.) - С.1,2.  
У статті згадується літературно-мистецький вечір, присвячений 135-й річниці від дня народження Соломії 
Крушельницької, який відбувся в Тернопільській ОУНБ.  

 
Починок Ю. «Застиглий вогонь» Петра Сороки / Ю. Починок // Вільне життя. - 2007. – 3 

жовт. - С.5. – (Репрезентації). 
У Тернопільській ОУНБ була репрезентована сьома книга Петра Сороки «Застиглий вогонь. Денники 2006 року». 
 



 

Проник Б. Покажчик допоможе / Б. Проник // Вільне життя. - 2007. – 13 жовт - С.8. 
Про новий бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини: 2006 рік», виданий відділом інформації 
Тернопільської ОУНБ. 

 
Романюк В. У саду і на городі: [Про книжкову виставку «Аптека в саду і на городі» в 

ТОУНБ] / В. Романюк // Вільне життя. - 2007. – 13 жовт. - С.8. 
 

Романюк В. Хліб, пісня, книга / В.Романюк // Вільне життя. - 2007. – 17 листоп. - С.5. 
Про виставку «Хліб, пісня, книга…» у відділі обслуговування працівників сільського господарства 
Тернопільської ОУНБ. 

 
Ротман М. Стойко «змотує вудочки» / М. Ротман // Четверта влада. - 2007. – 24 жовт. – С.1, 2; фотогр. 

У статті згадуються обіцянки бувшого голови ОДА І. Стойка щодо добудови нового приміщення ОУНБ. 
 

Смоляк О. Унікальне видання / О. Смоляк // Соломія. - 2007. - № 3 (32) (жовт.) – С. 5; фотогр.  
Про бібліографічний покажчик «Соломія Крушельницька», підготовлений фахівцями Тернопільської ОУНБ з 
нагоди відзначення 135-ої річниці від дня народження видатної української співачки, уродженки 
Тернопільщини Соломії Крушельницької.  
 

Тимошик М. Явище у національній бібліографістиці: До виходу в світ бібліографічного 
покажчика / М. Тимошик // Свобода. - 2007. – 22 груд. – С 6; фотогр. 

Про бібліографічний покажчик«Іван Огієнко: «Я все зробив , що міг зробити…», підготовлений спеціалістами 
Тернопільської ОУНБ. 

 
Томків Л. Любов і шана до рідного краю / Л. Томків // Вільне життя - 2007. – 1 груд. - С.1. 

На базі обласної бібліотеки для дітей відбулося навчання завідуючих дитячих книгозбірень Тернопільщини на тему 
«Бібліотечне краєзнавство як джерело духовності». У його роботі взяв участь директор Тернопільської ОУНБ В. Вітенко. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
Бойчук І. СНІД – невтішна реальність кожного з нас / І. Бойчук // Номер один. - 2007. – 5 груд. - 

С.11. –Із змісту: [В ОБМ відбулась інформаційна година «Молодь і СНІД : серйозний погляд»]. 
 
Іванченко К. Танці без зірок. Танці над зірками / К. Іванченко // Твій вибір. - 2007. – 6 груд. - С.3. 

На базі  обласної бібліотеки для молоді психолого-консультативна служба «Магнолія» проводить семінари з 
танцювально-рухової терапії. 

 
Лінчевська С. Світ очима Валентини Семеняк-Штангей / С. Лінчевська // Місто. - 2007. – 

10 жовт. - С.6. 
Про фотовиставку мисткині  в обласній бібліотеці для молоді. 
 

Подкович М. 135-ий Соломіїн вересень на Тернопіллі / М. Подкович // Соломія. – 2007. – 
№3(32) (жовт.) - С.1.  

У статті згадується літературно-мистецький вечір та інтернет-конференція, присвячені 135-й річниці від дня 
народження Соломії Крушельницької, які відбулися в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.  

 
Слободенюк Ю. Світло діаманта / Ю. Слободенюк // Вільне життя. - 2007. – 6 жовт. - С.1. 

Про інтернет-конференцію, присвячену 135-річчю від дня народження Соломії Крушельницької в обласній 
бібліотеці для молоді. 

 
Слободенюк Ю. Ще раз відверто / Ю. Слободенюк // Вільне життя. - 2007. – 8 груд. - С.2. 

В ОБМ відбулась інформаційна година «Молодь і СНІД : серйозний погляд». 
 
Чубата Д. Політик, воїн, громадянин / Д.Чубата // Вільне життя. - 2007. – 20 жовт. - С.1. 

Про молодіжну читацьку конференцію з нагоди 100-річчя від дня народження головнокомандувача УПА Р. 
Шухевича, активну участь у проведенні якої взяла Тернопільська обласна бібліотека для молоді. 
 

Шостак А. В бібліотеці для молоді «ловили вітер» / А.Шостак // RIA плюс. - 2007. –3 жовт. - С.4. 
Про презентацію поетичної збірки І. Дем’янової та І. Потія «Ловитва вітру» в Тернопільській ОБМ. 
 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
Колопенюк М. Джерела любові. / М. Колопенюк // Вільне життя. - 2007. – 17 лист. - С.2. 

Зустріч з Тисменицею М. каліцькою в обласній бібліотеці для дітей. 
 
Костюк Р. Миколай мандрує світом / Р. Костюк // Тернопіль вечірній. - 2007. – 19-25 груд. - С.8. 

Свято «Зустріч Миколая» для дітей-інвалідів та дітей з багатодітних сімей організували в обласній бібліотеці для дітей. 
 
Процик  І. Кращі книги дитинства визначатимуть сім’ями / І. Процик // 20 хвилин. - 2007. – 3 жовт. - С.4. 

Сімейну вікторину для визначення рейтингу улюблених книг оголосила Тернопільська ОБД. 



 

Процик І. Читають сім’ями змалечку / І. Процик // 20 хвилин. - 2007. – 28 груд. – С 5. 
Про підсумки та переможців вікторини «Улюблені книги дитинства», яку проводила обласна бібліотека для дітей. 

 
Томків Л. Любов і шана до рідного краю / Л. Томків // Вільне життя - 2007. – 1 груд. - С.1. 

На базі обласної бібліотеки для дітей відбулося навчання завідуючих дитячих книгозбірень Тернопільщини на 
тему «Бібліотечне краєзнавство як джерело духовності».  

 
Федчина Л. Скажемо СНІДу – ні! / Л. Федчина // Тернопіль вечірній. - 2007. – 5-11 груд. - С.2. 

Працівники обласної бібліотеки для дітей спільно з обласною організацією Червоного Хреста та 
профспілковою школою мистецтв підготували захід «Скажемо СНІДу - ні!». 

 
Федчина Л. «За честь, за славу, за народ» / Л. Федчина // Вільне життя. - 2007. – 17 жовт. - С.9. 

В обласній бібліотеці для дітей відбувся вечір-спогад «За честь, за славу, за народ», приурочений 65-й річниця УПА. 
 
Шлапак О. «Настроєний життям, як скрипка» / О. Шлапак // Вільне життя. - 2007. – 22 груд. – С 1. 

В обласній бібліотеці для дітей з нагоди 135-річчя від дня народження Б.Лепкого відбувся літературно-
музичний вечір «Настроєний життям, як скрипка». 
 

Інші бібліотеки області 
Заліщицька бібліотека отримала подарунки від мецената із США // Номер один. - 2007. – 12 груд. – С2. 

Подарунки надійшли від давнього друга бiблiотеки, уродженця Заліщиків Василя Лопуха, який  очолює 
наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка в США. 
 

Зозуляк Є. «Степан Бандера. Чужина»/ Є. Зозуляк // Вільне життя. -2007. – 3 листоп. - С.2. – 
(Вісті з Борщівщини). 

Про репрезентацію книжкової виставки в читальному залі Борщівської центральної бібліотеки. 
 

Нагородили бібліотекаря з Тернопільщини // Четверта влада. - 2007. – 3 жовт. - С.7. 
Завідувачці бібліотеки-філії села Бурдяківки Заліщицької ЦБС Стефанії Кучерко присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник культури України». 
 

Одинчук А. Слово про творчість Лепких / А. Одинчук // Вільне життя. - 2007. – 1 груд. – С.1. 
У центральній міській бібліотеці Тернополя проведено «Літературну годину», присвячену 135-річчю від дня 
народження Богдана Лепкого. 

 
«Розстріляна юність» // Свобода. - 2007. – 24 жовт. - С.3. – (Вісті з районів). 

У Підволочиській ЦБ відбулась презентація автобіографічної повісті Галини Кичук «Розстріляна юність». 
 

Тракало О. Чи потрібна в селі бібліотека ? / О.Тракало // Вільне життя. - 2007. – 24 листоп. - С.5. 
 

Тракало О. Народознавче джерело в Шутроминцях / О. Тракало // Свобода. - 2007. – 8 груд. - С.2. 
Про досвід роботи Шутроминської бібліотеки-філії Заліщицької ЦБС. 
 

Музейна справа 
Зозуляк Є. Виставка про УПА / Є. Зозуляк // Вільне життя. - 2007. –3 листоп. - С.2. – (Вісті з 

Борщівщини). 
Понад 60 експонатів фотодокументальної виставки в Борщівському краєзнавчому музеї розповідають про 
боротьбу Української Повстанської Армії на теренах краю. 
 

Зозуляк Є. Музеї і сьогодення / Є.Зозуляк // Вільне життя. - 2007. – 1 груд. - С.1. 
Про чергове засідання колегії управління культури облдержадміністрації. 
 

Ліберний О. Книги Пам’яті ще чекають / О. Ліберний // Свобода. - 2007. – 10 листоп. - С.5. 
Старший науковий співробітник історико-меморіального музею політичних в’язнів Ігор Олещук звернувся з 
листом до голови Тернопільської ОДА про ситуацію з виданням Книг Пам’яті районів області. 
 

Мороз В. Фортеця, яка дочекалась ремонту / В. Мороз // RIA плюс. - 2007. – 14 листоп. - С.9. 
Бережанський замок відновлюватимуть до 2030 року. Після реставрації в одній із веж діятиме музей. 
 

Мороз В. Виставки організують у підвалах: Окрім експонатів про печери в музеї відкриють 
експозицію борщівської вишивки, на яку раніше не вистачало місця / В. Мороз  // 20 хвилин. - 2007. 
– 19 жовт. - С.5. 

У Борщові відкриють унікальний для України музей дослідження печер. 
 

Попова О. Музей генія / О. Попова // Експрес. - 2007. – 8-15 листопада. - С.16. 
Створити у Тернополі музей відомого художника Івана Марчука пропонують місцеві митці. 
 



 

Попова О. Музей у…печері: Унікальний музей печер створюють на Тернопільщині / 
О. Попова // Експрес. - 2007. – 26-27 жовт. - С.20. 

Новий музей розміститься у підвалах Борщівського краєзнавчого музею і розповідатиме про всі печери області.  
 

Собкович Н. Діалог двох культур у Кременці / Н. Собкович // Вільне життя. - 2007. – 6 жовт. - С.8 
Про заходи у рамках спільного проекту обласного літературно-меморіального музею Ю. Словацького в Кременці і 
Національного музею землі Перемишлянської у Перемишлі. 
 

Тадейчук Є. Перша за 20 років / Є. Тадейчук // Вільне життя. - 2007. – 17 листоп. - С.7. - 
(Кременеччина мистецька). 

Фотовиставка «Мій Кременець - в об’єктиві» в місцевому краєзнавчому музеї. 
 

Чорна О. Ви бачили в’язані освячені ікони?» / О. Чорна // Свобода. - 2007. – 26 груд. - С.2. 
У Кременецькому краєзнавчому музеї експонується виставка майстрині з Івано-Франківська «В’язані ікони 
Надії Соломко». 
 

Янкель Р. Льодовиковий період у музеї Богдана Лепкого / Р. Янкель // Вільне життя. - 2007. – 
14 листоп. - С.4. – (Б’ємо на сполох). 

Бережанський музей Богдана Лепкого залишився без тепла. 
 

Ярмолюк О. В основному – п’єси та драми / О. Ярмолюк // Вільне життя. - 2007. – 5 груд. - С.9. 
У Нападівській школі на Лановеччині відкрили музей письменника Василя Фольварочного. 
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
Близнюк О. Слов’янський Мікеланджело: Представили 30 шедеврів барокової скульптури 

Пінзеля / О. Близнюк // 20 хвилин. - 2007. – 6 листоп. – С.14. 
Виставка барокової скульптури І.Г. Пінзеля в обласному краєзнавчому музеї. 

 
«Все про Пінзеля…» // RIA плюс. - 2007. – 28 листоп. - С.5; фотогр. 

Віра Стецько, науковий співробітник обласного краєзнавчого музею відповідає на листопадове опитування 
газети RIA плюс. Серед її досягнень – видання науково-публіцистичної книги «Пінзель і Тернопільщина». 

 
Епоха Пінзеля почалася в музеях // Тернопіль вечірній. - 2007. – 21-27 листоп.- С.16. 

У рамках проголошеного 2007-го Роком митця  в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї триває 
виставка робіт Іоанна Георга Пінзеля. 

 
Із Пінзелем – у  Європу // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 14-20 листоп. - С.6. 

9 листопада у книгарні «Ярослав Мудрий» репрезентували книгу Віри Стецько «Пінзель і Тернопільщина».  
 
Клос С. Талант Пінзеля розквітнув у Бучачі / С. Клос // Високий замок. - 2007. – 21 листоп. - 

С.6; фотогр. – (Дерев’яні раритети). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка робіт видатного скульптора Іоанна 
Георга Пінзеля. 

 
Колесник Н. Нерозгаданий Пінзель / Н. Колесник // Нова ера. - 2007. – 21-27 листоп. - С.6. 

Виставку барокової скульптури І.Г.Пінзеля представили в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 
 
Костюк С. Фонд Соломії Крушельницької у Тернопільському краєзнавчому музеї / С. Костюк 

// Соломія. - 2007. – №3 (32) (жовт.). - С.5. 
 
Мичко С. Віра Стецько підготувала унікальний альбом / С. Мичко // Місто. - 2007. – 

14 листоп. - С.6. 
У тернопільській книгарні «Ярослав Мудрий» відбулась презентація альбому Віри Стецько «Пінзель і 
Тернопільщина». 

 
Мичко С. Тернопіль побачив те, що хочуть бачити і Лувр, і Вашингтон / С. Мичко // Місто. - 

2007. – 21 листоп. - С.3. 
Виставка скульптур Іоанна Георга Пінзеля в обласному краєзнавчому музеї. 

 
Тадейчук Є. «Пінзель і Тернопільщина» / Є. Тадейчук // Вільне життя. - 2007. – 17 листоп. - С.8. 

В обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка скульптур І.Г. Пінзеля з фондів музеїв Тернополя, 
Львова та Івано-Франківська. 

 
Тадейчук Є. «За свободу і соборність» / Є. Тадейчук // Вільне життя. - 2007. – 28 листоп. – С.2. 

Про репрезентацію книжки В.Пукача та І.Олещука в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 
 



 

У краєзнавчому музеї – етнографічна виставка: [Присвячена 120-й річниці першої 
української крайової виставки етнографії, яка відбулась у Тернополі в 1887 році] // Четверта влада. - 
2007. – 10 жовт. - С.3. 

Тернопільський обласний художній музей 
Белякова І. Знайшли картину Рєпіна / І. Белякова // RIA плюс. - 2007. – 26 груд. - С.3. 

На початку квітня 2007 року з Тернопільського обласного художнього музею було вкрадено картину І. Рєпіна 
«Український пейзаж». Правоохоронці повернули  полотно до Тернополя. 
 

Дольна С. Із фондів дістануть соцреалістичні роботи/ С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. –
25 жовт. - С.2. 

Про виставку мистецтва соцреалізму в обласному художньому музеї.. 
 

Дольна С. Повернення соцреалізму: У музеї відкрили незвичайну виставку, її присвятили 
Жовтневій революції / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 30 жовт. - С.14. 

 
Дольна С. Відкрили вернісаж молодих художників: живопис, графіка, батик та фотороботи 

представлені на новій виставці / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 29 листоп. - С.14. 
Виставка робіт студентів Інституту мистецтв ТНПУ ім. В. Гнатюка в обласному художньому музеї. 

 
Дуда І. «Мистецтво тоталітаризму. Соцреалізм» / І. Дуда // Вільне життя. - 2007. – 

10 листоп. - С.8. - (Отак і жили). 
Під такою назвою в обласному художньому музеї діє виставка творів живопису, скульптури і графіки з 
музейних фондів. 
 

Дудка А. У художньому музеї панує дух соцреалізму / А. Дудка // Нова ера. - 2007. – 
31 жовт.-6 листоп. - С.9. 

Виставка «Мистецтво тоталітаризму - соцреалізм» в обласному художньому музеї. 
 

Дуда І. Більше запитань, ніж відповідей / І. Дуда// Вільне життя. - 2007. – 8 груд. - С.8; фотогр. 
Художній музей поповнився 25 скульптурами і скульптурними фрагментами, які передала церква Різдва 
Христового в Тернополі. 
 

Клос С. Нагадали молодим про «світле майбутнє»: Твори соцреалізму без прізвищ. Деякі 
художники ще живуть / С. Клос // Високий замок. - 2007. – 30 жовт. - С.3. 

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрилася оригінальна виставка «Мистецтво 
тоталітаризму - соцреалізм». 
 

Клос С. «Український пейзаж» повернувся на вернісаж…: Поцуплену у Тернополі картину 
Рєпіна злодії не змогли продати через сумніви покупців у авторстві / С. Клос // Високий замок. - 
2007. – 26 груд. - С.1. 

Про резонансний злочин у Тернопільському обласному художньому музеї. 
 

Котляренко О. Украденную в Тернополе картину Репина нашли в Киеве / О. Котляренко // 
Комсомольская правда в Украине. - 2007. – 26 дек. - С.3; фотогр. 

Картина Рєпіна, яка з 1991 року прикрашала Тернопільський обласний художній музей, знайдена і повернута. 
 

Крадії Рєпіна «приплили»: Тернопільські міліціонери розкрили ще одну резонансну крадіжку 
// Нова Тернопільська газета. - 2007. – 26 груд. - С.13; фотогр. 

Викрадену картину «Український пейзаж» повернули до Тернопільського обласного художнього музею. 
 

Мичко С. Картина Рєпіна. Припливла: Тернопільські правоохоронці повернули музею полотно 
видатного художника вартістю понад мільйон доларів / С. Мичко // Україна молода. - 2007. – 27 груд. - С.3. 

 
Попович Ж. У художньому музеї вперше демонструється «Мистецтво тоталітаризму» / 

Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2007. – 31 жовт.-6 листоп. - С.2. – (Виставка). 
47 полотен і два погруддя, створених за канонами соцреалізму, демонструються у Тернопільському 
художньому музеї. 
 

Сагаль О. Малюють всі: мати – у Тернополі, донька – у Німеччині!: [Про спільну виставку 
«мистецької династії» Галини Лєбєдєвої та її дочок в обласному художньому музеї] / О. Сагаль // 
Нова Тернопільська газета. - 2007. –24-30  жовт. - С.6; фотогр. 

 
Сергієнко Г. Свіжий погляд на прекрасне / Г. Сергієнко // Свобода. - 2007. – 1 груд. - С.8. – 

(Ах, вернісаж!). 
Виставка робіт студентів Інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка в обласному художньому музеї. 
 



 

Цебрій Є. Картину Іллі Рєпіна повернули у Тернопіль / Є. Цебрій // 20 хвилин. - 2007. – 
26 груд. - С.3; фотогр. 

 
Чи Рєпін намалював «Український пейзаж»?: [До Тернопільського обласного художнього 

музею повернуто викрадену картину] // Свобода. - 2007. – 26 груд. - С.1. 
 

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

Белякова І. Сезон відкривають класикою / І. Белякова // RIA  плюс. - 2007. – 10 жовт. - С.2. 
«Безталанними» за Карпенком-Карим відкривають сезон у Тернопільському академічному обласному 
українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Близнюк О. Про Михайла Форгеля видали книжку: Книгу презентуватимуть під час 
відкриття «Тернопільських театральних вечорів» / О.Близнюк // 20 хвилин. - 2007. – 27 жовт. - С.4. 

Кошти з продажу книг, а також зібрані на вечорі пам’яті підуть на пам’ятник митцю. 
 
Вільхова С. Театр: розділена любов, забарвлена печаль / С. Вільхова // Свобода. - 2007. – 

3 листоп. - С.8; фотогр. 
Побачила світ спільна журналістська праця Г. Садовської та В. Собуцької «Два пера – одна любов». Це 
книга про Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Ганішевський В. Два пера, які вміють любити / В. Ганішевський // Вільне життя - 2007. – 22 груд. - 
С.8. – (Щойно прочитане). 

Автор статті висловлює свої враження від книги двох тернопільських журналісток Г. Садовської та В. 
Собуцької «Два пера – одна любов», присвяченої тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театру ім. Т.Г. Шевченка.  
 

Герасимів Н. Як драму перетворили в комедію / Н. Герасимів // Вільне життя. - 2007. – 20 жовт. - С.8. 
«Безталанними» за І. Карпенком-Карим розпочався новий сезон у Тернопільському академічному 
обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Дольна С. Історія одного любовного трикутника: Тернопільська драма готується до нового 
театрального сезону / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. –12 жовт. - С.14; фотогр. 

Прем’єрою вистави «Безталанні» за п’єсою І. Карпенка-Карого у постановці відомого режисера В. Жили 
відкриватиметься новий театральний сезон у Тернопільському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. 
 

Заморська Л. Своє життя віддав театру / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 21 листоп. - С.12. 
Пам’яті актора і режисера Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. 
Г. Шевченка А. Бобровського. 
 

Леськів Л. Зворотній бік «тріумфу» / Л. Леськів // Вільне життя. - 2007. – 3 листоп. - С.4. 
Про першу в новому театральному сезоні прем’єру шевченківців «Безталанні». 
 

Два театри Мірослава Сєдлєра: [Інтерв’ю] / Розм. І. Шеремета // Тернопіль вечірній. - 2007. – 
26 груд. - С.5; фотогр. 

Про співпрацю актора, режисера та директора Ельблонзького драматичного театру ім. А. Севрука (Польща) 
М. Сєдлєра із Тернопільським академічним обласним українським драматичним театром ім. Т. Г. Шевченка. 

 
Олійник М. За яке «живе» мала зачепити столітня драма? / М. Олійник // Вільне життя. - 

2007. – 3 листоп. - С.4. 
Дискусія з приводу прем’єри шевченківців «Безталанні». 
 

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. 
 

Попович Ж. Театр-2007 відкриває 77 сезон «Безталанними» / Ж. Попович // Тернопіль 
вечірній. - 2007. – 10-16жовт. - С.10. 

Про прем’єру вистави зі скарбниці української класики, творчі плани та репертуар театру в новому сезоні. 
 

Пом’янули керівника театру // RIA плюс. - 2007. –3 жовт. - С.7; фотогр. 
Про вшанування колективом Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т.Г. Шевченка пам’яті покійного художнього керівника Михайла Форгеля. 
 

Попович Ж. «Безталанні» таланти / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2007. – 17-23 жовт. - С.6; фотогр. 
13 жовтня виставою «Безталанні» за І. Карпенком-Карим відкрився новий театральний сезон у 
Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка. 



 

Садовська Г. За «Безталанними» - «Сльози Божої Матері» / Г. Садовська // Вільне життя. - 
2007. – 13 жовт. - С.8. 

Прем’єрою вистави «Безталанні» Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. 
Т.Г. Шевченка  відкриває новий театральний сезон. 
 

Садовська Г. «Він був митцем – смішним і трагічним» / Г. Садовська // Вільне життя. - 2007. 
– 28 листоп. - С.4; фотогр. 

До 2-ої річниці з дня смерті народного артиста України Михайла Коцюлима. Спогади про сценічну кар’єру митця. 
 

Садовська Г. Цвіт його струни зірвала рання осінь / Г. Садовська // Вільне життя - 2007. – 8 груд. - С.7. 
Про вечір-спогад, присвячений світлій пам’яті заслуженого діяча мистецтв України, художнього керівника 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка Михайла Форгеля. 
 

Собуцька В. Чаклунство сцени чарує зал / В. Собуцька // Свобода. - 2007. – 13 жовт. - С.2; 
фотогр. – (Театр відкриває сезон). 

Коротка оглядова інформація про те, що хоче подарувати глядачам Тернопільський академічний обласний 
український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка у 77-му сезоні. 
 

Собуцька В. Він був Король. Він в світ поїхав… Дорога губиться в снігах / В. Собуцька // 
Свобода. - 2007. – 24 листоп. - С.8; фотогр. 

До другої річниці з дня смерті народного артиста України Мирослава Коцюлима. Спогади рідних, акторів, 
друзів і поціновувачів театру. 
 

Собуцька В. Княгиня сцени / В. Собуцька // Свобода. - 2007. – 22 груд. - С.8; фотогр. 
Про акторську долю заслуженої артистки України, лауреата театральної премії ім. М. Заньковецької Марії 
Євгенівни Гонти. До 70-річчя від дня народження. 
 

Сушкевич В. Театральний роман, написаний серцем: Перші враження від книги Галини 
Садовської та Влади Собуцької «Два пера – одна любов» / В. Сушкевич // Вільне життя. - 2007. – 
7 листоп. - С.2; фотогр. 

Журналіст Володимир Сушкевич ділиться враженнями від прочитаної книги, наголошуючи, що вона є 
доброю пам’яттю про тих, хто багато років служив Мельпомені. До річниці з дня смерті М. Форгеля. 
 

«Твій цвіт струни зірвала рання осінь» // Свобода. - 2007. – 1 груд. - С.8. – (Пам’ять). 
Вечір-спогад, присвячений світлій пам’яті заслуженого діяча мистецтв М. Форгеля в Тернопільському 
академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. 
 

Федір Стригун: «Я його любив…Я його любив безмежно»: [Спогади про художнього 
керівника Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка М. Форгеля ] / Запис. М. Гарбузюк // Вільне життя. - 2007. – 1 груд. - С.8;  фотогр. 

 
Фещук Н. Театральне паломництво до Чернівців / Н. Фещук / Високий замок. - 2007. – 31 жовт. - С.6. 

У IV регіональному фестивалі комедії «Золоті оплески Буковини» візьме участь і Тернопільський 
академічний обласний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка. 
 

«Хай буде гірко спогадом про Вас. Хай буде світло спогадом предивним…» // Нова 
Тернопільська газета. - 2007. – 28 листоп. - С.6. 

Вечір-спогад, присвячений світлій пам’яті художнього керівника Тернопільського академічного обласного 
драматичного театру, заслуженого діяча мистецтв М.Форгеля. 
 
До 70-річного ювілею від дня народження та 50-річчя творчої діяльності  

заслуженої артистки України М. Гонти 
Папуша І. VIVA, Маріє!: У прими Тернопільського драмтеатру Марії Гонти – ювілей!/ І. 

Папуша // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 19-25 груд. - С.7; фотогр. 
17 грудня 70-річний особистий ювілей та 45-річчя творчої діяльності відзначила заслужена артистка 
України Марія Гонта. 

 
Попович Ж. Марія Гонта: «У моїй душі живе тільки театр» / Ж. Попович // Тернопіль 

вечірній. - 2007. – 26 груд. - С.13; фотогр. 
Про два ювілеї заслуженої артистки України Марії Гонти: 50 років на сцені, 70 – від дня народження. 

 
Садовська Г. Марія Гонта: «До театру побіжу босою по морозі»: [Інтерв’ю] / Г. Садовська // 

Вільне життя. - 2007. – 19 груд. - С.4; фотогр. 
Актриса Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, 
заслужена артистка України М. Гонта підбиває підсумки творчої діяльності напередодні  70-річного ювілею 
від дня народження. 



 

Фестиваль «Тернопільські театральні вечори . Дебют» 
Дольна С. На «Вечорах» виступлять поляки та шотландці / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 

12 жовт. - С.14. 
Традиційний фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори» цьогоріч будуть присвячені 
120-й річниці від дня народження Леся Курбаса. 

 
Дольна С. Відкривають театральні вечори / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 31 жовт. - С.14. 

Фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» триватиме з 3 по 8 листопада. За цей час виступлять 
12 театрів з України, Польщі та Шотландії. 
 

Дольна С. На «Вечорах…» виступлять театри з Польщі й Шотландії / С. Дольна // 20 хвилин. 
- 2007. – 5 листоп. - С.14. 

Про хід Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 
 

Дольна С. У Тернополі відкрили мистецьку подію року: Організатори іменитого фестивалю 
вирішили наступного року зняти вікове обмеження для режисерів-учасників / С. Дольна // 
20 хвилин. - 2007. – 5 листоп. - С.1,2; фотогр. 

Про відкриття VIII Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 
 

Дольна С. Інтелектуальні фарси / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 6 листоп. - С.14. 
Про хід Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 
  

Дольна С. Виступлять театри Чернівців і Кривого Рогу: [На фестивалі «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют»] / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 7 листоп. - С.14. 

 
Дольна С. Сьогодні закривають «Вечори…» / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 8 листоп. - С.14. 

Завершився VIII Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 
 

Дольна С. Кращим режисером-дебютантом став львів’янин / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 
12 листоп. - С.14. 

Кращим цьогорічним дебютом журі фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют» визнало 
постановку львів’янина Б. Ревкевича «Безіменна зірка». 
 

Дмитрук Г. Ви не забули? Сьогодні – відкриття фестивалю! / Г. Дмитрук // Вільне життя. - 
2007. – 3 листоп. - С.4. 

Про Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют»: огляд конкурсних вистав, журі. 
 

Колесник Н. Місцева влада далека від мистецтва: [Про це зазначив народний артист України, 
голова журі на Всеукраїнському фестивалі «Тернопільські театральні вечори. Дебют» 
Федір Стригун] / Н. Колесник // Нова ера. - 2007. – 7-13 листоп. - С.6; фотогр. 

 
Климчук Г. Вперше на «Тернопільські театральні вечори» приїде театр з Шотландії / Г. 

Климчук // Номер один. - 2007. – 24 жовт. - С.3. 
 
Кравчук. О. Солдати померли, Джулія Робертс воскресла: Квитки на «Театральні вечори» 

продали за кілька днів до початку вистав. Глядачі у залах стояли в проходах / О. Кравчук // RIA 
плюс. - 2007. – 7 листоп. - С.9; фотогр. 

Про VIII Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 
 

Кравчук О. Гран-прі не дали нікому / О. Кравчук. // RIA плюс. - 2007. – 14 листоп. - С.21.- (Театр). 
Підсумки Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 
 

Кушнірук А. Гоголь-моголь на тернопільській сцені, або Спогади про майбутнє театральних 
вечорів / А. Кушнірук, Г. Коверко // Свобода. - 2007. – 10 листоп. - С.8. – (І знову їх зібрала 
Мельпомена…). 

Огляд конкурсних вистав фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 
 

Лазо С. Різні обличчя самотності. Погляд на «Театральні вечори. Дебют» / С. Лазо // RIA 
плюс. -2007. – 28 листоп. - С.7; фотогр. 

 
Левицька Л. Театр цілий тиждень / Л. Левицька / // Голос України. - 2007. – 3 листоп. - С.5. 

Фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют» засновано вісім років тому. Цьогоріч він тривав 
тиждень і присвячувався 120-річчю від дня народження Леся Курбаса. 
 

Попова О. Усі в театр! / О. Попова // Експрес. - 2007. – 1-8 листоп. - С.13. 
З 3 по 8 листопада триватиме Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». У 
ньому візьмуть участь 12 театрів, які виступатимуть на трьох сценах міста. 



 

Попович Ж. Театральна любов на вістрі пера / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2007. – 
31 жовт.-6 листоп. - С.2; фотогр. 

У рамках фестивалю «Тернопільські театральні вечори» відбудеться презентація книги Галини Садовської та 
Влади Собуцької «Два пера – одна любов».Видання присвячене світлій пам’яті художнього керівника 
Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім.. Т.Г. Шевченка Михайла Форгеля. 
 

Попович Ж. Відвечоріли «Театральні вечори» / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2007. – 
14-20 листоп. - С.16; фотогр. 

У статті розглянуто організаційні проблеми проведення фестивалю, зроблено огляд вистав, повідомлено про 
нагороди та премії. 
 

Сагаль О. Фестиваль завершився…Хай живе фестиваль! / О. Сагаль // Нова Тернопільська 
газета. - 2007. – 14-20 листоп. - С.6. 

Підсумки фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». 
 
Садовська Г. Молоді режисери цього року дивували / Г. Садовська // Вільне життя. - 2007. – 

10 листоп. - С.4. – («Тернопільські театральні вечори - 2007»). 
 
Садовська Г. Фестиваль досяг свого логічного призначення / Г. Садовська // Вільне життя. - 

2007. – 17 листоп. - С.8. 
Своїми враженнями від цьогорічних «Тернопільських театральних вечорів» діляться члени журі фестивалю. 
 

Собуцька В. Фестиваль як кульмінаційна точка в діалозі: бути чи не бути? / В. Собуцька // 
Свобода. - 2007. – 17 листоп. - С.8. – («Тернопільські театральні вечори. Дебют»). 

 
Театр, театр і нічого окрім театру!: Про заходи у рамках VIII Всеукраїнського фестивалю 

«Тернопільські театральні вечори» // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 31 жовт. - С.6. 
 
Шот М. Запросили на «Тернопільські театральні вечори» / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2007. 

– 8 листоп. - С.8-9. 
24 театри з України, Польщі та Шотландії візьмуть участь у VIII Всеукраїнському фестивалі «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют». 
 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
Приступа І. Новий сезон у ляльковому почався з сюрпризів / І. Приступа // RIA плюс. - 2007. –

3 жовт. - С.1; фотогр. 
Про нові прем’єри та відкриття малого залу на 50 місць у Тернопільському академічному обласному театрі 
актора і ляльки. 

Аматорські театри 
Островський Я. Сорок «театральних» років / Я. Островський // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 

26 груд. - С.7; фотогр. 
Про святкову імпрезу, приурочену 40-річчу творчої діяльності Копичинецького аматорського театру 
ім. Б. Лепкого. 

 
Чорна О. Справді народний, справді шанований / О. Чорна // Свобода. - 2007. – 26 груд. - С.2. 

Про урочини з нагоди 40-річчя присвоєння Копичинецькому аматорському театру ім. Б. Лепкого звання народного. 

Філармонія, концерти 
Тернопільська обласна філармонія 

Валентина Степова: «Бог завжди посилає людині те, чого вона хоче»: [Інтерв’ю з народною 
артисткою України] / Розм. Н. Чорна // Вільне життя. - 2007. – 10 жовт. - С.8. – (Гостя «Калини»). 

Про новий 68-й концертний сезон обласної філармонії та участь Валентини Степової у концерті, 
присвяченому його відкриттю. 
 

Вільхова С. Це тихе слово над онуковою долею залишиться на все його життя / С. Вільхова // 
Свобода. - 2007. – 24 листоп. - С.8. 

На сцені Тернопільської обласної філармонії свій перший фортепіанний концерт-присвяту Анатолію 
Бобровському грав його внук Віталій Бобровський. 
 

Віталій Бобровський: «Моє життя – це музика»: [інтерв’ю] / Розм. А. Мазепа // Місто. - 2007. 
– 5 груд. - С.17. 

17 листопада у Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт академічної музики, присвячений 
пам’яті заслуженого артиста України А. Бобровського. На концерті виступив внук митця В. Бобровський. 
 

Герасимів Н. Коли музика йде від серця / Н. Герасимів // Вільне життя. - 2007. – 3листоп. - С.8. 
Лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів В’ячеслав Зубков побував у Тернополі вдруге. 
Свій концерт він виконував уже як соліст обласної філармонії. 



 

Заморська Л. Філармонія отримала соліста з Києва / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 
1 листоп. - С.2. 

Київський піаніст В’ячеслав Зубков став солістом Тернопільської обласної філармонії. 
 

Заморська Л. Концертний сезон відкриває Валентина Степова / Л. Заморська // 20 хвилин. - 
2007. – 2 жовт. - С.14; фотогр. 

Цьогорічний концертний сезон обласної філармонії відкриватиме народна артистка України Валентина Степова. 
 

Заморська Л. Філармонія вшановуватиме Шухевича / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 24 
листоп. - С.14. 

Концерт «Служу тобі, Україно», присвячений 100-річчю від дня народження Р.Шухевича, відбувся в обласній філармонії. 
 

Заморська Л. Друзі на сцені і в житті: Ідеї нових програм Любові Ізотовій допомагають 
втілювати актриса Віра Самчук і піаністка Вікторія Кокошкіна / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 
29 груд. - С.10; фотогр. 

 
Коверко Г. У Францію – як додому: [Інтерв’ю з художнім керівником українського ансамблю 

народної музики «Веселі галичани», заслуженим артистом України М. Бабчуком] / Г. Коверко // 
Свобода. - 2007. – 1 груд. - С.8. - (Українскість на експорт). 

 
Кушнірук А. Чайковський з тернопільським акцентом / А Кушнірук // Свобода. - 2007. – 

3 листоп. - С.8; фотогр. – ( Форте піаніста). 
Тернопільські слухачі мали чудову нагоду зустрітися з відомим піаністом В’ячеславом Зубковим. Він зіграв 
концерт разом з симфонічним оркестром обласної філармонії. 
 

Левицька Л. «Голос серця» / Л. Левицька // Голос України. - 2007. – 8  листоп. - С.20. 
В обласній філармонії відбувся вечір, програма якого складалась з кращих творів, що надійшли на конкурс 
«Голос серця». 
 

Ліберний О. Посвяти Миколі Леонтовичу / О. Ліберний // Свобода. - 2007. – 22 груд. - С.5. – 
(Ювілейний концерт). 

З нагоди 130-річчя від дня народження відомого українського композитора Миколи Леонтовича у Козівській 
державній українській гімназії ім. В. Герети відбувся концерт камерного хору Тернопільської обласної філармонії. 
 

Прохорець О. Ярослав Лемішка: «Я не знаю, чи потрібен Україні, але Україна мені 
надзвичайно потрібна»: [Інтерв’ю з директором Тернопільської обласної філармонії] / О. Прохорець 
// Соломія. - 2007. – №3 (32) (жовт.). - С.5. 

 
Садовська Г. З доріг далеких повернувшись: [Інтерв’ю з директором Тернопільської обласної 

філармонії Ярославом Лемішкою] / Г. Садовська // Вільне життя. - 2007. – 10 жовт. - С.4. 
 
Садовська Г. Дідові – від онука / Г. Садовська // Вільне життя. - 2007. – 28 листоп. - С.4.;фотогр. 

На сцені Тернопільської обласної філармонії відбувся концерт В.Бобровського. 
 

Собуцька В. Предивних звуків невблаганна дрож / В. Собуцька // Свобода. - 2007. – 6 жовт. - 
С.8; фотогр. 

Про відкриття 68-го концертного сезону в обласній філармонії. 
 

Собуцька В. Хай буде музика! Без музики – нудьга: [Про відкриття концертного сезону та  
творчі плани колективу обласної філармонії] / В. Собуцька // Свобода. - 2007. – 13 жовт. - С.8; 
фотогр. – (Новий сезон, новий директор). 

 
Сергієнко Г. Адріана Онуфрійчук сама вестиме свій майбутній ювілейний концерт: 

[Інтерв’ю] / Г. Сергієнко // Свобода. - 2007. – 20 жовт. - С.8; фотогр. 
Артистка обласної філармонії, заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук про роботу в обласній 
філармонії та підготовку до святкового концерту. 
 

Інші концерти 
Білик Л. Музичний урок для тернопільських гімназистів / Л. Білик // Нова Тернопільська 

газета. - 2007. – 12-18 груд. - С.7. 
Авторка статті висловлює подяку Муніципальному Галицькому камерному оркестру, що з великим успіхом 
виступив у Тернопільській українській гімназії ім. І. Франка. 
 

Брик А. Їх єднає дружба і пісні про Афган / А. Брик // Свобода. - 2007. – 24 листоп.- С.8. 
Тернопільський гурт «Долг» відзначив 20-річчя творчої діяльності великим концертом у ПК «Березіль» 
ім. Леся Курбаса. 
 



 

Заморська Л. Як кубанські козаки у Тернополі гостювали: Свій виступ «Кубанський козачий 
хор» розпочав поминальною молитвою, а закінчив гімном України / Л. Заморська  // 20 хвилин. - 
2007. – 5 листоп. - С.8; фотогр. – (Фотофакт). 

Концерт «Кубанського козачого хору» в Тернополі.  
 

Заморська Л. Гурту «Долг» - 20 років / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 17 листоп. - С.14. 
Святкова імпреза з нагоди 20-річчя гурту патріотичної пісні «Долг» у ПК «Березіль». 
 

Заморська Л. Буде концерт ансамблю ім. Вірського / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 
15 листоп. - С.14. 

Ансамбль танцю України ім. П. Вірського виступатиме в Тернополі. 
 

Коляда В. Ой, хто-хто Миколая любить? / В. Коляда // Свобода - 2007. – 22 груд. - С.5; фотогр. 
У переддень свята Миколая у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса 250 маленьких акторів показували «виставу 
добра» для сиріт, інвалідів і дітей із малозабезпечених сімей. 
 

Ліберний О. Про мову, як про Богородицю / О. Ліберний // Свобода. - 2007. – 17 листоп. - 
С.4. – (Урочини). 

Про урочини та концерт з нагоди свята української писемності та мови у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса.  
 

Пшоняк І. Ювілей Леоніда Міллера / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. - 2007. – 28 листоп.-
4 груд. - С.2. 

Творчий вечір колишнього художнього керівника «Оркестри волі» Л. Міллера. 
 
Садовська Г. Українська пісня від кубанських козаків і козачок / Г. Садовська // Вільне 

життя. - 2007. – 10 листоп. - С.4. 
Концерт «Кубанського козачого хору» в Тернополі. 
 

Степанюк О. Словом, піснею, спогадом… / О. Степанюк // Вільне життя. - 2007. –20 жовт. - 
С.3; фотогр. 

Творчий звіт художніх колективів Чортківського педагогічного училища ім. О. Барвінського. 
 

Шот М. Мистецький дарунок кубанських козаків / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2007. – 
10 листоп. - С.14. 

Про гастролі «Кубанського козачого хору» в Тернополі у рамках мегатуру на сценах 28 міст України.  
 

Палацу культури «Березіль» ім. Леся Курбаса – 30 років  
Герасимів З. «Березіль» відсвяткував ювілей / З. Герасимів // Номер один. - 2007. – 14 листоп. - С.3. 

ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відзначив своє 30-річчя. 
 
Дерех В. 10 мільйонів за 30 років: З 30-річчям ПК «Березіль» вітали звучанням коси та 

піснями від поетів / В. Дерех // 20 хвилин. - 2007. – 12 листоп. - С.1. 
 
Дудка А. Березолю виповнилось 30 / А. Дудка // Нова ера. - 2007. – 14-20 листоп. - С.5. 

30-річний ювілей відзначив ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

За 30 років «березольцям» аплодували 10 (!) мільйонів глядачів! // Нова Тернопільська газета. 
- 2007. –14-20 листоп. - С.6. 

 
Сергієнко Г. Ми обираєм «Березіль» / Г. Сергієнко // Свобода. - 2007. – 14 листоп. - С.14. – 

(Ювілейні 30 років). 
До 30-річчя ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Шостак А. «Березіль» відзначив ювілей / А. Шостак // RIA плюс. - 2007. – 14 листоп.- С.4. - фотогр. 
За 30 років Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса прийняв 10 мільйонів глядачів. Тут побувало чимало 
українських та закордонних «зірок». 
 

Шот М. Залистопадило втридцяте «Березолю» / М. Шот // Урядовий кур’єр. - 2007. – 
20 листоп. - С.16. – (Дата). 

Про тернопільський ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса, який відзначив своє тридцятиріччя. 

Виставки, пленери 
Бідзіля Т. «Символи долі. Думки» / Т. Бідзіля // Четверта влада. - 2007. – 12 груд. - С.4. 

Про виставку живопису й графіки тернопільської художниці Ганни Ткачик. 
 

Бурма В.  Падолист. Осінні вернісажі / В. Бурма // Вільне життя. - 2007. – 27 жовт. - С.7; фотогр. 
Про обласну фотовиставку у фойє тернопільського кінотеатру «Перемога». 



 

Виставка вишиванок : [У Старому Почаєві Кременецького району в клубі експонувалась 
обширна колекція вишиванок, рушників, серветок та іншого рукоділля місцевих майстринь] // 
Свобода. - 2007. –24 жовт. - С.3. – (Вісті з районів). 

 
Виставка молодих художників Тернопілля [відкрилась 24 грудня у галереї Обласної 

організації Національної спілки художників України] // Четверта влада. - 2007. – 5 груд. - С.7. 
 
Воробйов В. «Моя сліпота – це був лише початок» / В. Воробйов // 20 хвилин. - 2007. – 11 

груд. - С.11; фотогр. 
Перша у Тернополі експозиція робіт львівського митця Юрія Ломова, а разом з  тим і зустріч з цим 
геніальним художником відбулась у книгарні «Ярослав Мудрий». 
 

Всеукраїнська виставка-конкурс народного мистецтва на найкращий твір року // Культура і 
життя. - 2007. – 21 листоп. - С.1. 

У конкурсі взяли участь майстри народного мистецтва із Тернопільщини.  
 

Вшанували пам’ять Євгена Купчинського // Четверта влада. - 2007. – 3 жовт. – С 7. 
Виставка, присвячена 140-річчю від дня народження відомого композитора і культурного діяча Євгена 
Купчинського, відкрилась у ДАТО. 
 

Войтович О. Світ радості, любові та добра / О. Войтович // Вільне життя. - 2007. –13 жовт. - 
С.8; фотогр. – (Виставки). 

 
Гармаш С. Бойчук – наша гордість, слава і скорбота… / С. Гармаш // Нова ера. - 2007. –24 -30 жовт. - С.6. 

Про виставку, присвячену урочинам М. Бойчука, в ДАТО. 
 

Дольна С. Картини, створені однією лінією: Львів’янин Юрій Ломов малює в унікальній 
манері квазіграфіки / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 9 листоп. - С.14. 

Виставка робіт львівського художника Ю. Ломова в книгарні «Ярослав Мудрий». 
 

Мартинів Ю. Ніжно звучала цитра Купчинського: [Про виставку, присвячену 140-річчю від 
дня народження Є. Купчинського в ДАТО] / Ю. Мартинів // Свобода. - 2007. –6 жовт. - С.6. 

 
Мороз В. Вшановують майстра фрески / В. Мороз // 20 хвилин. - 2007. – 31 жовт. - С.14. 

Виставку до 125-річчя від дня народження  М. Бойчука організували в ДАТО. 
 

Мороз В. Останнє фото «Зубра»: Так багато світлин Богдана Лепкого в місцевому архіві ще 
не експонували / В.Мороз // 20 хвилин. - 2007. – 7 листоп. - С.14. 

Фотодокументальна виставка про життя і творчість Богдана Лепкого в ДАТО. 
 

Приступа І. Еротика в «Ярославі Мудрому» / І. Приступа // 20 хвилин. - 2007. – 14  листоп. - С.18. 
Виставка картин львівського художника Юрія Ломова у книгарні «Ярослав Мудрий». 
 

Рибак Л. Виставка у…гардеробній [У фойє ОДА організована виставка художніх робіт людей 
з особливими потребами] / Л. Рибак // Вільне життя. - 2007. – 8 груд. - С.8. 

 
Сагаль О. Струсівські етюди осені: Перший на Тернопільщині сільський художній пленер відбувся 

у Струсові [Теребовлянського району] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2007. –24-30 жовт. - С.8. 
 
Сагаль О. Струсівські етюди осені: Перший на Тернопіллі сільський художній пленер / 

О. Сагаль // Культура і життя. - 2007. – 28 листоп. - С.4. 
Організатором та ідейним натхненником пленеру став струсівський художник, скульптор та архітектор 
Михайло Кульчицький. 
 

Федорців Н. Фотомитці запросили на «Осінній вернісаж» / Н. Федорців // Місто. - 2007. – 
31 жовт. - С.13; фотогр. 

Майже дві сотні світлин виставили 27 фотомитців Тернопілля на виставці «Осінній вернісаж», що 
демонструвалась у тернопільському кінотеатрі «Перемога». 
 

Чайка В. Роботи майстра зацікавили екс-міністра / В. Чайка // Свобода. - 2007. – 1 груд. - С.8. – (Престиж). 
Виставка робіт народного умільця, заслуженого майстра народної творчості України В. Лупійчука у 
замковому палаці Збаража. 
 

Шостак Н. Яким буде пам’ятник Степанові Бандері? / Н. Шостак // Вільне життя. - 2007. – 
13 жовт. - С.1. 

Про виставку проектів пам’ятника Степанові Бандері у приміщенні картинної галереї обласної організації 
Національної спілки художників України. 



 

Фестивалі, конкурси 
Відлунали співи «Соломії»: [Інтерв’ю] / Розм. Є. Зозуляк // Вільне життя. - 2007. – 24 листоп. - С.8. 

Про Всеукраїнський конкурс солістів-вокалістів та хорових колективів «Соломія» на здобуття премії ім. С. 
Крушельницької, присвячений 135-річчю від дня народження геніальної співачки. 
 

Дністренко Ю. Переможні грона фестивалю/ Ю. Дністренко // Вільне життя. - 2007. –27  
жовт. - С.8. 

Про тернополян - переможців VI Всеукраїнського міжнаціонального фестивалю мистецтв, що відбувся у 
Ворзелі під Києвом. 
 

Кармелюк М. Тернополяни в Польщі отримали бронзові мікрофони / М. Кармелюк // 20 
хвилин. - 2007. –9листоп. - С.3. 

І. Федорій та В. Шиманський з Тернополя стали переможцями Міжнародного фестивалю «Зірки польської  осені». 
 

Кармелюк М. Підкорили Польщу / М. Кармелюк // RIA плюс. - 2007. – 14 листоп. - С.18. 
Юні тернополяни здобули призові місця на міжнародному фестивалі «Зірки польської осені». 
 

Кушнірук А. Розбирайте, скрипалі, швидше скрипочки малі! / А. Кушнірук. // Свобода. - 
2007. – 8 груд. - С.8; фотогр. – (Це так природно – музика і діти). 

Про шостий обласний конкурс пам’яті братів Романа та Ярослава Теленків серед музичних шкіл і шкіл 
естетичного виховання області. 
 

Ліберний О. Лавровий віночок фестивалю – в Ігоря Вовчака / О. Ліберний // Свобода. - 2007. 
– 24 жовт. - С.8; фотогр. 

Ігор Вовчак з Тернополя отримав Диплом лауреата за І місце на VI Міжнародному фестивалі «Доля» у 
Миргороді Полтавської області. 
 

Лінчевська С. Найкращий романсист із Тернопільщини відзначився на фестивалі «Осіннє 
рандеву - 2007»: [Ігор Вовчак] / С. Лінчевська // Місто. - 2007. – 3 жовт. - С.6. 

 
Лінчевська С. На міжнародному фестивалі тернополяни виявилися найкращими! / С. 

Лінчевська // Місто. - 2007. – 14 листоп. - С.6. 
Юні тернополяни стали призерами Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та молодіжної творчості 
«Зірки польської осені - 2007». 
 

Моховик Н. Знову підкорили міжнародний мистецький олімп / Н. Моховик // Четверта влада. 
– 14  листоп. - С.5. 

Уже втретє вихованці Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв здобули перемогу на 
фестивалі-конкурсі творчості дітей та молоді «Зірки польської осені - 2007». 

 
Новосядлий Б. «Садківчани» серед лідерів /Б. Новосядлий // Свобода. - 2007. – 31 жовт. - С.3. 

Вокальний ансамбль «Садківчани» з  Садків Бережанського району зайняв третє місце на Всеукраїнському 
фестивалі стрілецької та повстанської пісні на горі Лисоні. 
 

Самсоненко Н. «Софіївські зорі» в етнічному стилі / Н. Самсоненко / Урядовий кур’єр. - 
2007. – 16 жовт. - С.10; фотогр. 

Про VІ Всеукраїнський фестиваль художньої творчості серед колективів вищих навчальних закладів 
Міністерства аграрної політики «Софіївські зорі» в м. Умань Черкаської області. Гран-прі виборов 
ексцентричний фольклорно-етнографічний театр «Жартівниці» Борщівського агротехнічного коледжу 
(Тернопільська обл.).  
 

Франків М. З історії конкурсів на здобуття премії імені Соломії Крушельницької на 
Тернопільщині (1986 - 2002 роки) / М. Франків // Соломія. - 2007. – №3 (32) (жовт.). - С.3. 

 
Христинка Смачило Польщу підкорила! // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 5-11 груд. - С.6. 

На ХІІІ Міжнародному фестивалі дитячої та молодіжної пісні ім. Генріха Моріса у польському місті Кельце 
тернополянка Христина Смачило виборола третю премію серед вокалістів віком від 14 до 16 років.  
 

Фестиваль «Срібна підкова» 
Блудова О. Переміг гурт з сумними піснями: [Про відбірковий тур V Всеукраїнського 

молодіжного фестивалю авторської пісні та співаної поезії «Срібна підкова» в Тернополі] / 
О. Блудова // 20 хвилин. - 2007. – 5 жовт. - С.5; фотогр. 

 
Дольна С. Тернополяни перемогли на «Підкові…» / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 30 жовт. - С.14. 

Тернопільський колектив «Роздоріжжя» здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі бардівської  пісні 
«Срібна підкова» у Львові. 
 



 

Кушинська І. «Срібна підкова» -  бардам на щастя: [Про гала-концерт фестивалю авторської 
пісні та співаної поезії «Срібна підкова» у Львові»] / І. Кушинська // Високий замок. - 2007. – 31 
жовт. - С.6; фотогр. – (Культ українськості). 

Серед переможців у різних жанрах є тернополяни. 
 

Май В. «Колір дощу» їде на фінал у Львів / В.Май // RIA  плюс. - 2007. – 10 жовт. - С.17; фотогр. 
Про V Всеукраїнський молодіжний фестиваль авторської пісні та співаної поезії «Срібна підкова» в 
Тернополі. Гурт «Колір дощу» отримав найбільшу кількість балів за тексти пісень. 
 

«Срібна підкова - 2007» // Четверта влада. - 2007. – 10 жовт. - С.2. 
Про відбірковий тур всеукраїнського фестивалю авторської пісні та співаної поезії «Срібна підкова» в 
Тернополі. 
 

Тихович Ю. Тернопіль фестивалив / Ю. Тихович // Тернопіль вечірній. - 2007. – 10-16 жовт. - С.3. 
Про регіональний відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю авторської пісні та співаної поезії «Срібна 
підкова», що відбувся в Тернополі. 
 

Тихович Ю. У Тернополі будуть фестивалити / Ю. Тихович // Тернопіль вечірній. - 2007. – 3-
9 жовт. - С.10. 

Про відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю авторської пісні та співаної поезії «Срібна підкова». 
 

Тихович Ю. Тернополяни вибороли перемогу у «Срібній підкові» / Ю. Тихович // Тернопіль 
вечірній. - 2007. – 31 жовт. - С.3 

Два гурти та один соліст з Тернопільщини вибороли першу та другу премії у фіналі фестивалю «Срібна 
підкова» у Львові. 
 

Фестиваль «Зустрічі друзів» 
Жмудзінська О. Фестиваль « Зустрічі друзів» зібрав усіх шанувальників пісні / О. Жмудзінська // 

Місто. - 2007. – 31 жовт. - С.13. 
Уже 15 років фестиваль популярної музики «Зустрічі друзів» збирає у Тернополі справжніх поціновувачів естрадного 
мистецтва.. 
 

Заморська Л. «Краяни» і «Пєсняри» сумували за справжнім / Л. Заморська // Вільне життя. - 2007. – 
1 листоп. - С.5. 

Всеукраїнському фестивалю популярної музики «Зустрічі друзів» виповнилося 15 років. 30 жовтня у драмтеатрі з цієї 
нагоди відбудеться святковий концерт «На хвилях ностальгії». 

 
Всеукраїнський фестиваль «Джаз без…» 

Добре по ДЖАЗували! // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 12-18 груд. - С.6; фотогр. 
З 6 по 9 грудня міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez-2007 потішив усіх джазоманів нашого міста. 
 

Дольна С. Чотири дні мовою джазу / С. Дольна // RIA плюс. - 2007. – 12 груд. - С.23; фотогр. 
Міжнародний фестиваль Jazz Bez вдруге відбувся у нашому місті. Тернопільські меломани слухали 
музикантів з Польщі, Британії, Данії та України. 
 

Колесник Н. Лондонські музиканти зробили для українців передріздвяний подарунок / Н. 
Колесник // Нова ера. - 2007. – 12-18 груд. - С.6; фотогр. 

Про британський джазовий гурт Julian Thomas and Friends, який виступив перед тернополянами на відкритті 
Міжнародного джазового фестивалю Jazz Bez - 2007. 
 

Краще джазу тільки джаз // Номер один. - 2007. – 12 груд. - С.3; фотогр. 
З 6 по 9 грудня у Тернополі проходив міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez. У рамках цього 
мистецького заходу до нашого міста приїхали виконавці з України, США, Франції, Данії, Польщі. 
 

Пшоняк І. Фестиваль джаз знов у нас  / І. Пшоняк // Тернопіль вечірній. - 2007. – 5-11 листоп. - С.2. 
Фестиваль джазової музики пройде у Тернополі з 6 по 9 грудня. 

Тихович Ю. Тернопіль джазував / Ю. Тихович // Тернопіль вечірній. - 2007. – 12-18 листоп. - 
С.2; фотогр. – (Фестиваль). 

Джазовий фестиваль Jazz Bez – 2007 проходив у Тернополі з 6 по 10 грудня. На нього були запрошені гурти з 
України, Польщі, Великобританії. 
 

Фестиваль джазу фінішував у Тернополі // Урядовий кур’єр. - 2007. – 19 груд. - С.24; фотогр. 
Шість днів у Тернополі тривав джазовий фестиваль Jazz Bez. Цю музичну  імпрезу засновано сім років тому 
як  україно-польський проект. 
 

Ширшає коло міст фестивалю «Джаз без..» // Номер один. - 2007. – 28 листоп. - С.4. 
За вісім фестивальних днів, 2-9 грудня, VII фестиваль «Джаз без…» репрезентуватиме 11 концертів, у тому 
числі в Тернополі. 
 



 

Юхим О. Джаз – без комплексів меншовартості / О. Юхим // Вільне життя. - 2007. – 12 груд. - 
С.11 фотогр. – (Фестивалі). 

Джазовий фестиваль Jazz Bez зробив ще одну спробу залучити тернополян до музики вищої ліги. 
 

Янович А. Джаз співають навіть в кедах / А. Янович // 20 хвилин. - 2007. – 8 груд. - С.8; фотогр. 
6 грудня в Тернополі стартував міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez. 
 

Фестиваль обдарованої молоді «Студентська ліра» 
Герасимів Н. Дзвеніла ліра талантами / Н. Герасимів // Вільне життя. - 2007. – 17 листоп. - С.3. 

У ТНЕУ стартував другий етап XVII фестивалю талановитої молоді «Студентська ліра - 2007». 
 

Левицька Л. «Студентська ліра» відкриває таланти / Л. Левицька // Голос України. - 2007. – 56 груд. - С.1, 4. 
У Тернопільському національному економічному університеті фінішував 18-й фестиваль обдарованої молоді 
«Студентська ліра».  
 

Розцвіла талантами «Студентська ліра» // Свобода. - 2007. –5 груд. - С.5. – (Фестивалі). 
Про фестиваль творчо обдарованої молоді «Студентська ліра». 

 

Фестиваль «Галицький хіт» 
«Галицький хіт» буде жити! // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 17-23 жовт. - С.6; фотогр. 

Організатори фестивалю «Галицький хіт», що відбувся наприкінці вересня у Тернополі, планують 
проводити його щорічно. 
 

Гісь С. Тернополяни святкували з «Родиною» по-галицьки: Минулих вихідних стартував перший 
фестиваль мистецтв «Галицький хіт» / С. Гісь / Нова Тернопільська газета. - 2007. – 3-9 жовт. - С.14. 

 
Дольна С. Торги «свіжими» картинами / С. Дольна // 20 хвилин. - 2007. – 29 верес. - С.14. 

Про молодих тернопільських митців та їх участь у фестивалі «Галицький хіт». Виручені кошти вони пожертвують для 
акції «Я хочу жити». 
 

Всеукраїнська танцювальна олімпіада в Тернополі 
Бойко П. Запрошує танцювальна олімпіада / П. Бойко // Свобода. - 2007. – 17 жовт. - С.8. 

З 24 листопада по 3 грудня в Тернополі проходитиме Всеукраїнська танцювальна олімпіада. 
 

Дікальчук Б. Танцювальна олімпіада в Тернополі / Б. Дікальчук // Вільне життя. - 2007. – 
20 жовт. - С.7. 

Програма змагань Української танцювальної олімпіади, яка відбудеться з 24 листопада по 3 грудня в Тернополі. 
Дікальчук Б. Танцювальна олімпіада в Тернополі / Б. Дікальчук // Вільне життя. - 2007. – 

7 листоп. - С.9. 
Всеукраїнська танцювальна олімпіада відбудеться з 24 листопада по 3 грудня у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса. 
 

Колос Г. Вся Європа танцювала в Тернополі / Г. Колос // Номер один. - 2007. – 5 груд. - С.24. 
Про Всеукраїнську танцювальну олімпіаду. 
 

Коверко Г. Пристрасті на паркеті: [Інтерв’ю] / Г. Коверко // Свобода. - 2007. – 17 листоп. - С.24. 
Підведення підсумків Всеукраїнської танцювальної олімпіади в Тернополі. 
 

Майбутні Шоптенко і Яма // Свобода. - 2007. – 1 груд. - С.8. – (Всеукраїнська танцювальна олімпіада). 
Кубок України Української ради танцю залишився у Тернополі. 
 

Мовчан У. Тернопіль став столицею танцю/ У. Мовчан // Місто. - 2007. – 28 листоп. - С.13. 
Про Всеукраїнську танцювальну олімпіаду в Тернополі.  
 

Приступа І. До нас приїде Влад Яма / І. Приступа // RIA плюс. - 2007. – 28 листоп.- С.23. - фотогр. 
Про Всеукраїнську танцювальну олімпіаду, яка триватиме в Тернополі з 24 листопада по 3  грудня, її 
учасників, журі, гала-концерт. 
 

Приступа І. Тернопіль зібрав танцюристів / І. Приступа // RIA плюс. - 2007. – 5 груд. - С.17, 
18; фотогр. 

Про Всеукраїнську танцювальну олімпіаду в Тернополі та її  учасників. 
 

Сагаль О. Танцював «Березіль», а у ньому Яма / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 5-
11 груд. - С.6. 

Нотатки про завершення Всеукраїнської танцювальної олімпіади. 
 

Сергієнко Г. Танці, танці і ще раз танці! / Г. Сергієнко // Свобода. - 2007. – 21 листоп. - С.7. 
Про проведення у Тернополі Всеукраїнської танцювальної олімпіади: її програму, учасників, гала-концерти. 



 

Сергієнко Г. Танцювали Яма, Шоптенко і Тернопіль / Г. Сергієнко // Свобода. - 2007. – 5 груд. - С.5. 
– (Тралі-валі-фестивалі). 

Підсумки І Всеукраїнської олімпіади танцювального мистецтва в Тернополі. 
 

Танці, яких Тернопіль ще не бачив! // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 21-27 листоп. - С.6. 
Про Всеукраїнську танцювальну олімпіаду в Тернополі. 
 

Тихович Ю. Тернопіль був танцювальною столицею / Ю. Тихович // Тернопіль вечірній. - 
2007. – 5-11 груд. - С.16. 

Підсумки Всеукраїнської танцювальної олімпіади в Тернополі. 
 

У «Березолі» проходитиме танцювальна Олімпіада // Номер один. - 2007. – 21 листоп. - С.3. 
Наймасштабніша подія в історії України із Танцювального мистецтва – Всеукраїнська танцювальна Олімпіада – 
проходитиме в ПК «Березіль» із 24 листопада по 3 грудня. 
 

Цебрій І. У «Березолі» були танці / І. Цебрій // 20 хвилин. - 2007. – 6 груд. - С.8-9. 
Танцювальна олімпіада завершилася великим гала-концертом, у якому виступили кращі танцюристи України.  
 

Цебрій І. Танцювальна олімпіада завершилась сюрпризом / І. Цебрій // 20 хвилин. - 2007. – 
5 груд. - С.5; фотогр. 

Про гала-концерт, гостей та призерів Всеукраїнської танцювальної олімпіади в Тернополі. 

Інше 
Бурило-Велчева О. У Варварині до Паращука / О. Бурило-Велчева // Вільне життя. - 2007. – 

10 жовт. - С.5. 
Про молодіжну секцію болгарського культурно-просвітницького клубу «Трендофіл», яка організувала 
подорож на батьківщину Михайла Паращука в с. Варваринці Теребовлянського району. 

 
Вандзеляк Г. Підволочиськ: плюси і мінуси / Г. Вандзеляк // Свобода. - 2007. – 31 жовт. - С.5; фотогр. 

У статті згадуються бібліотека і музична школа, які потерпають від хаосу на місцевому ринку. 
 

Воробйов В. «Золота Доба» прийшла в Тернопіль! / В. Воробйов // 20 хвилин. - 2007. – 
2 жовт. - С.14; фотогр. 

Новий літературно-мистецький журнал «Золота Доба» незабаром презентуватимуть у Тернополі. 
 

Галата Т. Художниця, яка любить малювати людей і комах / Т. Галата // RIA плюс. - 2007. – 7 листоп. - С.3. 
Про тернопільську художницю Оксану Федун. 
 
Гармаш С. Микола Шатківський: «Сьогодні українське мистецтво – то звичайне заробітчанство» / 

С. Гармаш // Нова ера. - 2007. – 7-13 листоп. - С.9; фотогр. 
Про майстра декоративно-ужиткового мистецтва з Почаєва М. Шатківського. 

 
Гриб А. «Соколина пісня» / А. Гриб // Вільне життя. - 2007. – 15 груд. - С.8. 

«Соколина пісня» - збірка пісень, музику до яких написав заслужений працівник культури України, хоровий 
диригент і композитор із Теребовлі Михайло Облещук. 
 

Де пісня і танець – кордонів немає // Тернопіль вечірній. - 2007. – 5-11 груд. - С.3. 
Про зразковий художній фольклорний гурт «Ходаки» з Малого Ходачкова Тернопільського району. 
 

Дерех В. Позитив від 250 акторів / В. Дерех // 20 хвилин. - 2007. – 19 груд. - С.3; фотогр. 
250 дітей-акторів показували в «Березолі» «виставу добра» для дітей із малозабезпечених родин Тернополя. 

 
Дністрова М. «У кожній своїй скульптурі я завжди залишаю частинку себе»: Так про свою роботу 

каже відомий скульптор-керамік Лідія Зіновіївна Стасюк із села Королівка, що на Борщівщині / 
М. Дністрова // Місто. - 2007. – 7 листоп. - С.17. 

 
Дутка І. «Я служу Богу та музиці. І тому я ніколи не був засуджений» / І. Дутка // Нова ера. - 2007. –

10-16 жовт. - С.8; фотогр. 
Про Тернопільський муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі». 
 

Ждан В. «Ми – діти твої, Україно» / В. Ждан / Вільне життя. - 2007. – 3 листоп. - С.4. – (Краю 
рідний, краю милий). 

Нещодавно побачив світ літопис 60-річної діяльності Бережанського  будинку дитячої та юнацької 
творчості «Ми – діти твої , Україно». 

 
«Живу в праці й молитві за свій народ»: 20 хвилин гортає сімейний альбом Орисі та 

Михайла Рудзінських  // 20 хвилин. - 2007. – 18 груд. - С.8; фотогр. 
Про директора Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької М. Рудзінського. 



 

Загорецька О. Навчаючи, вона постійно знаходиться в пошуку / О. Загорецька // Соломія. - 2007. – 
№3 (32) (жовт.). - С.5. 

Про тернопільську піаністку, концертмейстера, педагога Надію Фрайт. 
 
Заморська Л. Мистецька акція / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 20 жовт. - С.10 

Про тернопільських художників Ганну і Богдана Ткачиків. 
 

Заморська Л. Жінки, які популяризують Крушельницьку / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 
27 жовт. – С.10. 

Про старшого наукового співробітника меморіального музею Соломії Крушельницької в Білій Тернопільського району 
Марію Федун, народну артистку  України, солістку обласної філармонії Любов Ізотову та голову благодійного фонду 
«Соломія» Марту Подкович. 

 
Заморська Л. «Завжди прагну самовдосконалюватись»: «20 хвилин» гортає сімейний альбом Галини 

Жук / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 2 жовт. – С.8; фотогр. 
Про молоду художницю-абстракціоністку Г. Жук. 

 
Заморська Л. «Мрією його життя була опера: Лише за 4 місяці Богдан Дунець вперше і в останнє в 

Тернополі поставив оперу «Прапороносці» /Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 14 листоп. - С.12. 
Пам’яті талановитого музиканта, диригента й постановника Б. Дунця. 

 
Заморська Л. «За кожну справу беруся з усмішкою»: «20 хвилин» гортає сімейний альбом Марії 

Баліцької / Л. Заморська // 20 хвилин. - 2007. – 27 листоп. - С.8. 
 

Завальська О. Смик випустив перший всеукраїнський музичний журнал / О. Завальська // Нова ера. - 
2007. – 26 груд. - С.7; фотогр. 

Нещодавно у світ вийшов всеукраїнський музичний журнал «Своя музика», головою редколегії якого є наш 
земляк О. Смик. 

 
Зозуляк Є. Святкували Великі Млинівці: [525-річчя першої писемної згадки про Великі Млинівці, 

що на Кременеччині] / Є. Зозуляк // Вільне життя. - 2007. – 8 груд. - С.2. 
На честь ювілею відбувся святковий концерт. 

 
Катерина мріє продовжувати традиції великої «Соломії»: Тернополянка здобула премію ім. С. 

Крушельницької // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 28 листоп. - С.6. 
19 листопада Тернопіль приймав Всеукраїнський конкурс солістів-вокалістів та аматорських художніх 
колективів «Соломія». 

 
Коверко Г. Пристрасті на паркеті: [Інтерв’ю] / Г. Коверко // Свобода. - 2007. – 17 листоп. - С.8. – (Ви 

ще не танцюєте? Тоді ми йдемо до вас!) 
Про історію заснування народного ансамблю бального танцю «Альянс» та його 10-річний ювілей. 

 
Косенко О. Територія вільних муз! / О. Косенко // Україна і світ. - 2007. – 1-7 жовт. - С.14. 

Про дім творчості «Потік Ірва» у Кременці та його господаря О. Смика. 
 

Костишин Л. Олександр Смик: «У мене всі справи невідкладні»: [Інтерв’ю] / Л. Костишин // Вільне 
життя. - 2007. – 31  жовт. - С.6; фотогр. 

Про поета, композитора, автора і виконавця власних пісень, публіциста, драматурга із Кременця О. Смика. 
 

Костишин Л. Не просто клуб – культурний центр!: У маленькому селі Лисій на Підгаєччині 
відкриття великого народного дому затримується через …стільці, на придбання яких немає грошей / 
Л. Костишин // Вільне життя. -2007. – 21 листоп. - С.3. - (Агов, спонсори!). 

 
Кравчук О. Важко заробити на хліб лише малюванням / О. Кравчук / 20 хвилин. - 2007. – 

20 жовт. - С.11. 
Про тернопільського художника С. Волошина. 

 
Кусень Б. Лемківські дні на Тернопіллі: [Про ювілейні заходи до 135-річчя від дня народження Б. 

Лепкого] / Б. Кусень // Вільне життя. - 2007. – 27 жовт. - С.8. 
 
Кушнірук А. Одна, але полум’яна пристрасть / А. Кушнірук // Свобода. - 2007. – 26 жовт. - С.8; фотогр. 

Творчий портрет Мар’яна Субчака – народного майстра живопису, відмінника освіти України. 
 

Кушнірук А. «Гірчить солодка жінка, наче кава, що мліє в чашці, мов у сповитку…» / А. Кушнірук / 
Свобода. - 2007. – 13 жовт. - С.8; фотогр. – (Варіації на тему). 

Про керівника Збаразької районної літературно-мистецької студії «Рушник», поета Володимира Кравчука. 
 



 

Кушнірук А. Коли у серці те, що не вмирає… / А. Кушнірук // Свобода. - 2007. – 8 груд. - С.8; фотогр. 
Творчий портрет поета й майстра вишивки з Козови Ярослава Личака. 

 
Левицька Л. Жаринки Олега Германа: Відомий у Тернополі проректор технічного університету 

гарно співає, пише вірші й музику, малює… / Л. Левицька // Голос України. – 3 листоп. - С.8; фотогр. 
Про життєвий і творчий шлях тернопільського поета, заслуженого діяча мистецтв України О. Германа. 

 
Ліберний О. Голос, який зачаровує / О. Ліберний // Свобода. - 2007. – 14 листоп. - С.14; фотогр. – 

(Талант з народу). 
Творчий портрет солістки Тернопільського муніципального духового оркестру  «Оркестра Волі» Ярослави Декалюк. 

 
Лінчевська С. Творчий вечір «Назустріч сонцю» Оксана подарувала Карпатам / С. Лінчевська 

// Місто. - 2007. – 28 листоп. - С.6. 
Творчий вечір тернопільської поетеси О.Жук. 
 

Лінчевська С. Колишній диригент оркестру «Воля» відсвяткував 60-річний ювілей / С. 
Лінчевська // Місто. - 2007. – 28 листоп. - С.6. 
До 60-річчя від дня народження Л.Міллера. 

 
Лінчевська С. Оксана Жук перетворює прозу життя у Поезію / С. Лінчевська // Місто. - 2007. – 26 груд. 

- С.17; фотогр. 
Творчий портрет відмінника освіти України, авторки чотирьох поетичних збірок та кількох десятків пісень, відомих 
поза межами України, директора Підволочиського районного Будинку школяра, вихованці якого є лауреатами 
міжнародних та всеукраїнських конкурсів, Оксани Жук. 

 
Людина починається з добра / Підгот. С. Татарський // Нова ера. - 2007. – 26 груд. - С.9. 

Про культурно-мистецьке свято «Людина року» в Борщові. Автор статті висловлює подяку працівникам 
культури району за їх працю та організаторський талант у проведенні свята. 
 

Матуш І. Назустріч сонцю, а також своїм прихильникам уже багато років йде поетеса Оксана Жук / 
І. Матуш // Свобода. - 2007. – 24 листоп. - С.8. – (Мрії збуваються) 
Творчий вечір О. Жук в обласному театрі актора і ляльки. 

 
Мичко С. Олександр Смик відзначав свій ювілей впродовж року: [50 років виповнилось 

поету, письменнику, пісняру, організатору кількох пленерів О. Смику] / С. Мичко // Місто. - 2007. – 
31 жовт. - С.6; фотогр. 

 
Мігоцька Г. Мов вода джерельна… / Г. Мігоцька // Вільне життя. - 2007. – 12 груд. - С.8. 

Керівник жіночого фольклорного колективу «Джерело» висловлює щиру подяку всім учасницям цього колективу за 
багаторічну любов до народної пісні 
 

Мороз В. Школу мистецтв заберуть із ЗОШ №24 / В. Мороз // 20 хвилин. - 2007. – 3 жовт. - 
С.5; фотогр. 

Про проблеми, пов’язані з переселенням обласної експериментальної школи мистецтв. 
 

Мороз В. «Хочу щоб цей замок жив…» / В. Мороз // RIA плюс. - 2007. – 14 листоп. - С.8. 
Про замки й фортеці Тернопільщини. 
 

Мороз В. Кожна пісня має свою долю / В. Мороз // Тернопіль вечірній. - 2007. – 5-11 листоп. - С.2. 
Творча зустріч з поетом, піснярем С. Лозою в книгарні «Ярослав Мудрий». 
 

Наталя Басараб: «Мені – 53, але у душі я школярка» // Нова ера. - 2007. –28 листоп. - 4 груд. - С.9. 
Про тернопільську мисткиню Н.Басараб. 
 

Островський Я. Незвичайні свята звичайних вулиць у селі Біла [Чортківського району] / Я. 
Островський // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 10-16 жовт. - С.6; фотогр. 

Про свято вулиці Нагорінка у  Білій Чортківського району. 
 

Потрійне свято у Малому Ходачкові // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 24-30 жовт. - С.8 
В оновленому сільському будинку культури відбулися творчі звіти художніх колективів  Великого Глибочка, 
Почапинців, Довжанки, Забойків та Малого Ходачкова. 
 

Процик Т. Відомі артисти збирали гроші на реанімобіль: [Під час благодійної акції «Я хочу 
жити» в Тернополі] / Т. Процик // 20 хвилин. - 2007. – 21 груд. - С.8 
 

Реставрація Бучацької ратуші може бути завершена у 2008 році: [Відомої пам’ятки архітектури 
Тернопільської обл.] // Номер один. - 2007. – 7 листоп - С.3. 



 

Синюк С. Покликали Антонівці нащадків героїв / С. Синюк // Свобода. - 2007. – 17 жовт. - С.7; 
фотогр. – (У пам’яті поколінь). 

Літературно-мистецьким дійством «Луни повстанського краю» за участю аматорських художніх колективів Шумщини, 
Кременеччини та Хмельниччини відзначили в Антонівцях Шумського району 65-річчя УПА. 
 

«Смик – це спосіб життя»: 26 жовтня відомому поету та барду  Олександру Смику виповниться 
50 років! / Нова Тернопільська газета. - 2007. – 24-30  жовт. - С.6; фотогр. 

Творчий портрет поета-пісняра, драматурга, фундатора численних фестивалів та пленерів, засновника приватного 
будинку творчості О. Смика. 
 

Сорока П. За вічними законами гармонії та краси: Штрихи до творчого портрета графіка Степана 
Шевчука / П. Сорока // Свобода. - 2007. –6 жовт. - С.8; фотгр. 

 
Світлана Сорочинська: «Моя любов – це пісня…» / Вед. руб. Оля Сагаль // Нова Тернопільська 

газета. - 2007. – 10-16 жовт. - С.6; фотогр. 
Заслужена працівниця культури України, співачка С. Сорочинська про своє творче життя, гастролі та плани. 
 

Тадейчук Є. Веселкові полотна вишивальниці / Є. Тадейчук // Вільне життя. - 2007. – 17 листоп. - 
С.7. – (Кременеччина мистецька). 

Про майстриню-вишивальницю з Кременця Ларису Посух. 
 

Тимчук Л. Зберігає й досі вишивки з тюрми / Л. Тимчук // Тернопіль вечірній. – 2007. - 5-
11 груд. - С.15. 

Про  майстриню-вишивальницю з Козови Мирославу Райтер. 
 

У Бережанському замку буде ресторан? // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 24-30 жовт. - 
С.12; фотогр. 

Відбудований та відреставрований Бережанський замок планують пристосувати під культурно-масові заходи. 
Можливо, тут буде музей, готель чи ресторан. 
 

У районах масово будуть туристичні комплекси // Номер один. - 2007. – 7 листоп. - С.9. 
Про приклади позитивного інвестування в туристично-рекреаційну галузь у районах Тернопільщини, зокрема 
культурно-просвітницькі комплекси. 
 

Федорців Н. Мережаний дивосвіт Марії Бурдяк // Місто. - 2007. – 28 листоп. - С.17. 
Про майстриню-витинальницю з Тернополя М. Бурдяк. 
 

Чубата Д. Благословенні музика і пам’ять / Д. Чубата // Вільне життя. – 1 груд. - С.8. 
Про відкриття світлиці першого директора Ірини Любчак-Крих та інші просвітницькі заходи у музичній школі №1 м. 
Тернополя. 
 

Шевчук Л. І солов’я переспіває: [Про поета і самодіяльного композитора з Гусятина В. Пасічника ] / 
Л. Шевчук / Свобода. - 2007. – 6 жовт. - С.6. 

 
Шевчук Л. Цвісти вам, Чагарі»  / Л. Шевчук // Свобода. - 2007. – 10 жовт. - С.3; фотогр. 

Про свято села Чагарі Гусятинського району та участь у ньому іменитого земляка, провідного майстра столичної сцени, 
директора муніципального хору «Хрещатик», соліста гурту «Лемки Києва» Михайла Мацієвського. 
 

Шимків О. 25 кумирів стали до болю близькими / О. Шимків //20 хвилин. - 2007. – 5 жовт. - 
С.8; фотогр. 

Про відому тернопільську художницю Н. Басараб та її колекцію власноруч виготовлених ляльок. 
 

Шпак В. Він присвятив себе мистецтву: У нинішньому році виповнилося б 80 років від дні 
народження українського графіка, художника, іконописця Ростислава Глувка / В. Шпак // Четверта влада. - 
2007. – 24 жовт. - С.4; фотогр. 

 
Шот М. Яворова дорога до музики / М. Шот // Урядовий кур’єр - 2007. – 21 груд. - С.8,9; фотогр. 

Творчий портрет композитора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата премій ім. М. Лисенка та В. Косенка, 
Всеукраїнського конкурсу «Духовні псалми» Богдани Фільц та концерт в обласній філармонії з нагоди її 75-річчя. 
 

Юкало В. Він чарував публіку разом із Соломією / В. Юкало // Свобода. - 2007. – 17 листоп. - С.4. 
У Сороцькому на урочистій академії з нагоди 140-річчя від дня народження відомого українського композитора Євгена 
Купчинського змістовну концертну програму представили художні колективи Теребовлянського вищого училища 
культури. 

 
Як і де святкуватимуть річницю УПА // Четверта влада. - 2007. – 10 жовт. – С.2. 

Про основні урочистості, присвячені 65-й річниці створення УПА на Тернопільщині. 



 

«Як не співати, коли моя душа завжди співає»: «20 хвилин» гортає сімейний альбом Мирослави та 
Григорія Буриків // 20 хвилин. - 2007. – 16 жовт. - С.8-9; фотогр. 

Творчий портрет Мирослави Бурик – керівника народного вокального ансамблю «Галичанка» (ТНЕУ) та 
дуету «Вишиванка». 

Рік Пінзеля на Тернопільщині 
Гузь А. Про Пінзеля знає кожен шостий українець / А. Гузь // Високий замок. - 2007. – 19 груд. – С.6. 

Про підбиття підсумків Року Іоанна Георга Пінзеля у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. 
 

Мичко С. Нерозгаданий і містичний Пінзель: Рік Іоанна Пінзеля в трьох західних областях 
закінчується. Чи не забудуть про цього генія  експресії до наступної дати / С. Мичко // Україна 
молода. - 2007. – 12 груд. - С.10; фотогр. 

Про три визначні «пінзелевські» події на Тернопільщині. 
 

Попович Ж. Пінзель «відвідав» Опілля / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2007. – 5-11 груд. - С.2. 
У рамках Року Пінзеля в Бережанах відбулись наукові читання, присвячені вивченню творчості скульптора. 
 

Попович Ж. «Феміда» впала на будівельника / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2007. – 19-
25 груд. - С.4;фотогр. 

Про реставрацією скульптур роботи Іоанна Пінзеля на ратуші в Бучачі. 
 

Сергієнко Г.  Європа нам заздрить. А ми? / Г. Сергієнко // Свобода. - 2007. – 17 листоп. - С.8; фотогр. 
Про підсумки Року Пінзеля на Тернопільщині. 
 

Слов’янський Мікеланджело // Обрій ПІБ. - 2007. – 29листоп. -5 груд. - С. 14;фотогр. – 
(Культурна мозаїка). 

Про відзначення року Пінзеля на Тернопільщині. 
 

Шот М. На Пінзеля дивиться Тернопіль. Пізнає його і світ / М.Шот // Урядовий кур’єр. - 2007. – 
23 листоп. - С.9.;фотогр. 

Про творчий шлях скульптора та заходи у рамках Року Іоанна Пінзеля.  
 

2008 рік — Рік замків 
Мороз В. Області займуться замками / В. Мороз // 20 хвилин - 2007. – 20 груд. - С.4. 

Очищенню, відновленню, популяризації замків і палаців вирішили присвятити 2008-й рік на Тернопільщині, 
Львівщині та Франківщині.  

 
Попович Ж. За Пінзелем прийде Рік замків: [Про це оголосили голови Львівської, Івано-Франківської 

та Тернопільської обласних рад] / Ж. Попович // Вільне життя. - 2007. – 19 груд. - С.4;  фотогр. 
 

Попович Ж. Після Пінзеля 2008-ий стане Роком замків / Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 
2007. – 12-18 груд. - С.2; фотогр. 

Голови обласних рад Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей ініціювали проголошення 
2008-го року Роком українських замків. 
 

Сирник І. Замки – у приватну власність: Наступний рік на Галичині оголошено роком замків: 
[Інтерв’ю] /І. Сирник // Експрес. - 2007. – 20-27 груд. - С.16; фотогр. 

Про майбутнє тернопільських замків розповідає головний спеціаліст управління містобудування та 
архітектури Тернопільської ОДА Ярослав Пелехатий. 
 

У трьох областях гряде Рік замків // День. - 2007. – 15 груд. - С.2. 
Львівська, Івано-Франківська й Тернопільська області проголосили 2008 рік Роком замків. 
 

До 50-річчя Тернопільського державного музичного училища ім. С. Крушельницької 
Музучилищу буде п’ятдесят: [У травні 2008 року] // Вільне життя. - 2007. – 6 жовт. - С.1. 
 

Відзначення 135-річчя від дня народження Соломії Крушельницької 
Меморіальна дошка Крушельницької – у Білявинцях:[Бучацького району, на батьківщині 

видатної співачки] // Нова ера. - 2007. – 3-9 жовт. - С.6. 
 

Мокрецька Т. ЇЇ не забуває ріднокрай: [Святкові урочини з нагоди 135-річного ювілею 
С. Крушельницької у с. Білявинцях Бучацького району] / Т. Мокрецька // Вільне життя. - 2007. – 6 жовт. - 
С.1. – (На честь Соломії). 

 



 

Відомий український художник, уродженець Тернопільщини Іван Марчук увійшов до списку  
«100 геніїв сучасності» 

Іван Марчук – у сотні геніїв сучасності // Україна молода. - 2007. – 2 листоп. - С.6; фотогр. 
Відомий український художник, уродженець Тернопільщини Іван Марчук увійшов до списку «100 геніїв сучасності», 
посівши 72-е місце у списку. 
 

Іван Марчук: «Моїх робіт нема хіба що в Антарктиді»: Чи буде в Тернополі музей нашого 
геніального земляка? // Тернопіль вечірній. - 2007. – 7-13 листоп. - С.6. 

 
Кармелюк М. Наш земляк – геній світу / М. Кармелюк / 20 хвилин. - 2007. – 31 жовт. - С.1. 

Уродженець Тернопільщини, відомий український художник Іван Марчук – єдиний українець, який потрапив до сотні 
світових геніїв, яку уклала всесвітня консалтингова компанія Creator Syncetics. 
 

Колесник Н. Іван Марчук: «Моїх картин немає тільки в Антарктиді»: Картини Марчука є у всіх 
українських президентів / М. Колесник  // Нова ера. - 2007. – 7-13 листоп. - С.8; фотогр. 

Відомий український художник, уродженець Тернопільщини Іван Марчук увійшов до списку «100 геніїв сучасності», 
складеного британською консалтинговою компанією Creator Syneсtics. 
 

Львова І. Генії серед нас: Український художник Іван Марчук ввійшов у перелік ста геніїв, які 
живуть сьогодні на планеті / І. Львова, Т. Шевченко // Експрес. - 2007. – 30-31 жовт. - С.2; фотогр. 

 
Михлюк С. Подарунок від художника / С. Михлюк // Вільне життя. - 2007. – 22 груд. - С.1. 

Знаменитий український художник, наш земляк Іван Марчук подарував українській спецслужбі одну із своїх 
найкращих картин «Навколо мене білий світ». 
 

Миць Г. «Вже в інституті знав, що в мені закладена бомба»: Іван Марчук – єдиний українець, 
який в 2007 році увійшов  у сотню геніїв сучасності, - про самотність, творчість і своє єдине далеке 
справжнє кохання… / Г. Миць // Високий замок. - 2007. – 27 груд. - С.7; фотогр. 

 
Мороз В. Листопад очима «20 хвилин» / В. Мороз // 20 хвилин. - 2007. – 1 груд. - С.8; фотогр. - Із 

змісту: Іван Марчук став генієм світу. – С. 8. 
Відомий художник, уродженець Лановеччини Іван Марчук став єдиним українцем, який потрапив до сотні  
світових геніїв. 
 

Нам потрібні свої піночети: Визнаний одним з геніїв світу Іван Марчук вважає, що Україну нищить 
попса: [Інтерв’ю]  // 20 хвилин. - 2007. – 3 листоп. - С.11. - (Портрет). 
Художник і скульптор Іван Марчук про стан українського мистецтва. 

 
Попович Ж. Іван Марчук вважає Львів захолустям, тому гуляє тернопільським болотом / 

Ж. Попович // Тернопіль вечірній. - 2007. – 7-13 листоп. - С.2; фотогр. – (Митець). 
Про перебування на Тернопільщині славетного земляка, народного художника  України Івана Марчука та його творчі 
плани. 
 

Серед ста геніїв сучасності – уродженець Тернопілля! // Нова Тернопільська газета. - 2007. – 
31 жовт. - С.6; фотогр. 

Престижного титулу «геній сучасності» удостоївся наш земляк, уродженець Лановеччини, відомий художник 
Іван Марчук. 
 

Серед ста геніїв є українець // Україна і світ сьогодні. - 2007. –19-25 листоп. - С.16. 
У сотню геніїв потрапив український художник і скульптор, наш земляк Іван Марчук. 

 
Сергієнко Г. Іван Марчук: «То все моя воля, занятість, моя одержимість» / Г. Сергієнко // Свобода. - 

2007. – 7 листоп. - С.3; фотогр. 
Про народного художника України, уродженця Тернопільщини Івана Марчука . 
 

Сто талантів в одній людині: Тернополянка Віта Мушій – вишивальниця, писанкарка, 
майстриня бісероплетення, знавець фольклору та етнографії… // Нова Тернопільська газета. - 2007. 
– 21-27 листоп. - С.6. 

 
«Там, де лишаються мої сліди, лишаються вони на віки…» // Персонал плюс. - 2007. – 31 жовт.-6 

листоп - С.10; фотогр. 
Інтерв’ю з художником Іваном Марчуком, яке він дав виданню «Велика епоха» з нагоди зарахування його до списку 
сотні геніїв світу. 
 

Українець потрапив до сотні геніїв сучасності // Місто. - 2007. – 31 жовт. - С.17. 
Наш земляк, художник і скульптор Іван Марчук зайняв у рейтингу 72 місце. 



 

 
Федорців Н. Геній Божої тиші / Н. Федорців // Місто. - 2007. – 21 листоп. - С.17. 

Про відомого українського художника, уродженця Тернопільщини І. Марчука. 
 

Цебрій Є. «Робіт Івана Марчука немає хіба що в Антарктиді» / Є. Цебрій // 20 хвилин. - 2007. – 
6 листоп. - С.5. 

Відомий художник, наш земляк Іван Марчук приїхав на Тернопільщину в пошуках матеріалів для малювання. 
 

Цього вимагає свобода: [Інтерв’ю з І. Марчуком] / Розм. А. Чирва // Урядовий кур’єр. - 2007. – 
3 листоп. - С.7; фотогр. 

Всесвітньо відомого українського художника, уродженця Тернопільщини Івана Марчука визнано генієм серед сотні 
інших видатних людей світу. 
 

Чечель Л. Голос душі генія / Л. Чечель // Культура і життя. – 2007. -.28 листоп. - С.1. 
Український художник, наш земляк Іван Марчук за версією Всесвітньої консультаційної компанії Qreaton Synectics  
потрапив до сотні геніїв сучасності. 
 

Рушник національної єдності 
Унікальний рушник з’явиться до кінця року // Свобода. - 2007. – 26 жовт. - С.1. – (Єднаймося, українці). 

Про Рушник національної єдності, який також вишивали умільці з Тернопілля. 
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Комп’ютерний дизайн і верстка К.В. Варенюк 
Редактор Г.С. Моліцька 


