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Дайджест складається з двох частин:
перша частина вміщує анотовані статті з досвіду роботи бібліотек
м. Одеси та області у ІІІ кварталі 2017 р.,
друга – анотовані статті, що не були представлені у попередніх дайджестах.
Також дайджест містить перелік видань, які були використані у випуску.
Періодичність видання: щоквартально.
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І. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ОДЕЩИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
БІБЛІОТЕК
у ІІІ кварталі 2017 р.
Липень
Буза О. Майстрині вишивки : [в «Укр. світлиці І половини ХХ
століття» при Баштанів. СБ Татарбунар. р-ну спільно з Нерушайс., Борисів. та
Глибоків. СБ проведено тематич. вечір «Чарівний світ вишивки. Зустріч
вишивки. Зустріч з місцевими вишивальницями»] // Татарбунар. вестник. –
2017. – 1 июля. – С. 4.
Калита О. «Іду я спомином до вас!» : [у Чорномор. ЦМБ ім.
І. Рядченка пройшла презентація поетич. зб. «Іду я спомином до вас!»
В. Сагайдака. Рец.] // Черномор. маяк. – 2017. – 17 июля. – С. 3.
Колесникова В. Доторкнутися до живої історії : [в ОННБ
експонується вист. «Чорноморські новини» – історія розвитку
інтелектуальної думки на Одещині», присвяч. 100-літньому ювілею виходу
першого номеру цієї обл. громад.-політ. газети] // Чорномор. новини. – 2017. –
15 лип. – С. 6.
Літературний квест : [його проведено у б-ці смт Авангард Овідіоп. рну за мотивами казок О.С. Пушкіна] // Сучасний Авангард. – 2017. – 21 черв.
– С. 4.
Мгновения из жизни : [в б-ке им. Э. Багрицкого открылась
экспозиция «Женщина-кошка», посвящ. волонтерам-зоозащитникам и их
подопечным] // Слово. – 2017. – С. 12.
Ой, на Івана, ой, на Купала! : [працівники Татарбунар. ЦРБ
долучились до Купальських свят: працював «Бібліомайданчик» з вист.інсталяцією, демонструвались вишиті до свята сукні, бібліотекарі розповіли
про купальські обряди, звичаї та прикмети, проведено майстер-клас
«Чарівність купальського вінку»] // Татарбунар. вестник. – 2017. – 8 июля. –
С. 5.
Серпень
Арсеньева Т. Если здесь рынок, чиновников с него долой : [приказом
М-ва культуры Украины от 28.07.2016 г. создан Укр. ин-т книги. По этому
поводу участники кн. фестиваля «Зеленая волна» дискутировали в ОННБ]
// Веч. Одесса. – 2017. – 10 авг. – С. 13
Дмитрий Быков в Одессе : [в рамках проекта «Открытый университет»
при поддержке Нем. ассоц. ун-тов в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась
встреча с извест. рос. писателем, журналистом, публицистом и лит. критиком
Д. Быковым] // Слово. – 2017. – 10 авг. – С. 4.
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Михайлова М. Окно в Америку находится на улице Пастера : [Одес.
ОННБ – образоват. и социокультур. центр со следующими услугами: инф. о
составе библ. фондов, помощь в поиске источников инф., получать
необходим. док., пользоваться электрон. ресурсами и МБА, посещать
мероприятия и др. (в б-ке действует инф.-ресурсн. центр «Окно в Америку»,
Интернет-центр, нем. чит. зал и др.)] // Время Ч. – 2017. – 4 авг. – С. 13.
«Свою Україну любіть…» : [в ОННБ пройде виставкова акція під такою
назвою, в рамках якої відбудуться: презентація книжк.-ілюстрат. виставок «Свою
Україну любіть», «Державотворення України: історичні витоки та сучасність»,
«На шляху до незалежності України (мрійники, лицарі, творці)», вист. творів
одес. худож., працюватиме музич. вітальня «Чарівна українська бандура»]
// Чорномор. новини. – 2017. – 19 серп. – С. 1.
Улица Генерала Петрова превратилась в Литературную аллею : [б-ка №
42 устроила под открытым небом несколько тематич. площадок на любой вкус и
возраст: здесь представлена лит. самых разных времен и жанров, лит.
костюмерная «Шагнувшие с книжных страниц», мастер-класс «Рисуем
ладошками» и др.] // Одес. вестник. – 2017. – 26 авг. – С. 10.
Фундамент патріотизму : [в ОНУБ ім. М. Грушевського відбулося
перше засідання координац. ради з питань нац.-патріотич. виховання під
керівництвом заст. голови ОДА з гуманітар. питань С. Колебошина.
Обговорювалися п’ять основних напрямків роботи: освіта, медіа, соц. захист,
культура і мистецтво, патріотичне виховання] // Чорномор. новини. – 2017. –
17 серп. – С. 1.

Вересень
Алексеева Д. Книга о «Вечерней Одессе» и её первом редакторе – уже
в библиотеке им. И. Франко : [в гор. б-ке им. И. Франко состоялась
презентация кн., посвящ. первому редактору гор. газеты «Вечерняя Одесса»
Б. Деревянко, «Гнездо Борисово». Авт. – засл. журналист Украины Л. Бурчо]
// Веч. Одесса. – 2017. – 5 сент. – С. 3.
Кудлач В. Краєзнавча бібліографія : [в ОННБ пройшов всеукр.
семінар-практикум, тема якого – «Сучасні тенденції розвитку краєзнавчої
бібліографії». Біогр. та бібліогр. видання відіграють важливу роль у
науковому осмисленні напрацювань у різних сферах діяльності] // Чорномор.
новини. – 2017. – 28 верес. – С. 3.
Лобусова И. Кто создал «одесский язык»? : [об одной из старейших бк Одессы – им. К. Паустовского, которая в этом году отмечает 95-летие, о
жизни К. Паустовского в Одессе, его службе, «одесском» языке] // На пенсии.
– 2017. – 12 сент. – С. 5.

4

Мельник І. Лицарі українського чину : [в ОУНБ ім. М. Грушевського
проходив ХХІ фестиваль укр. книги пам’яті М. Грушевського. Заходи
фестивалю, його гості, переможці] // Чорномор. новини. – 30 верес. – С. 1.
Пам’яті Михайла Грушевського : [прогр. ХХІ фестивалю укр. кн.
пам’яті М. Грушевського: презентація вист. «Нам пора для України жити!»,
іст. читання «Відродження української державності». 100-річчя Укр.
революції та сьогодення держави Україна», презентація книг «Человек с
Преображенской» С. Гавриленка та «Черноморский яхт-клуб». История
парусного спорта Одессы с 1875 года» В. Болотнікова, вист. періодич.
видань-ювілярів] // Веч. Одесса. – 2017. – 28 сент. – С. 8.

IІІ. СТАТТІ, ЩО НЕ БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ
ДАЙДЖЕСТАХ
День Європи : [в Авангардів. б-ці Овідіоп. р-ну відбувся пізнавальн.
урок «День Європи – свято миру і єдності» на якому присутні дізналися про
Європу як батьківщину багатьох народів, культур, мов і традицій] // Сучасний
Авангард. – 2017. – 30 трав. – С. 4.
Нові книжки для малечі : [до Міжнар. дня захисту дітей керівництво
смт Авангард Овідіоп. р-ну подарувало селищній б-ці книги для юних
читачів] // Сучасний Авангард. – 2017. – 30 трав. – С. 4.
Телятник Т. «Шана за подвиг, вдячність за мир» : [у Татарбунар. ЦРБ
пройшов захід до Дня скорботи і вшановування пам’яті жертв війни в
Україні. На «бібліомайданчику» було оформлено вист.-інсталяцію «Шана за
подвиг, вдячність за мир», проведено огляд літ. «Пам’ять потрібна живим» та
майстер-клас «Квітка-пам’яті»] // Татарбунар. вестник. – 2017. – 27 июня. –
С. 4.
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ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ У ВИПУСКУ
м. Одеса
Вечерняя Одесса
На пенсии
Одесские известия
Одесский вестник
Слово
Фаворит удачи
Чорноморський маяк
Чорноморські новини

Райони області
Вісті Ананьївщини
Вперед (Роздільнянський р-н)
Наше время (Кілійський р-н)
Новини Фрунзівщини (Фрунзівський р-н)
Південна зоря (Біляївський р-н)
Татарбунарский вестник
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