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Випуск 9 (вересень 2017 р.) 

 

Загальні проблеми культури 

 

Ані хліба, ані видовищ – саме так може статися після приватизації державних 

цирків України, серед яких і Одеський. Крім того, планується продати всі об’єкти 

кіноіндустрії, у тому числі і Одеську кіностудію, тому що, за словами прем’єр-міністра В. 

Гройсмана, в жодній країні Європи не має такої кількості державних підприємств, як в 

Україні. 

 

Про роботу бібліотек Одеси та Одеської області, про бібліотечну мережу Одещини, 

про неминущу суспільну цінність бібліотеки як осередку культури розповідає начальник 

управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини 

Одеської ОДА, заслужений працівник культури України О. Олійник. 

 

Бібліотечна справа 

 

В Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Грушевського 

відбувся XXI обласний фестиваль української книги пам’яті М. Грушевського 

"Відродження української державності: 2017 рік – рік Української революції 1917-1921 

рр.", в програмі якого презентація виставки "Нам пора для України жить!", яка висвітлює 

події Української революції 1917-1921 рр. на Одещині; історичні читання "Відродження 

Української державності. 100-річчя Української революції та сьогодення держави 

Україна"; презентація книг "Человек с Преображенской" C. Гавриленка та "Черноморский 

яхт-клуб. История парусного спорта Одессы с 1875 года" В. Болотникова; презентація 

виставок "Новітня історія України:від доби Центральної Ради до Верховної Ради України", 

"Михайло Грушевський – будівничий української державності" та виставок періодичних 

видань-ювілярів. 

В Одеській національній науковій бібліотеці пройшов Всеукраїнський семінар-

практикум. Обговорювалися сучасні тенденції розвитку краєзнавчої бібліографії, тому що 

біографічні та бібліографічні видання відіграють важливу роль у науковому осмисленні 

напрацювань у різних сферах діяльності. 

 

Ренійська районна дитяча бібліотека взяла участь у підготуванні до видання збірки 

краєзнавчих нарисів про м. Рені та судьбу народів Бесарабського краю. Особливу 

зацікавленість читачів викликають дослідження про походження фамілій гагаузів, болгар, 

молдаван, греків та представників народів інших національностей, що компактно 

мешкають на півдні Одещини. 
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В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського було організовано віртуальну подорож до 

Японії, під час якої читачі і гості мали змогу ознайомитися з книжково-ілюстративною 

виставкою "Традиції та знакові місця Японії", яку презентував Японський клуб м. Одеси 

разом з коментованим переглядом документального фільму, відвідати майстер-класи з 

орігамі та каліграфії, зустрітися з поетом Д. Шуптою під час заходу "Читаємо хокку і 

танка", взяти участь у фотосесії в національних японських костюмах "В обіймах японських 

красунь". 

Клуби. Зоопарк. Парки 

 

У ЦПКіВ ім.Т. Шевченка м. Одеси відкрито найкрупніший в Україні скейт-парк для 

занять екстремальними видами спорту. Загальна площа комплексу біля 3-х тисяч кв. 

метрів, скейт-майданчики мають площу 1,143 тисяч кв. метрів. 

 

В Одеському Зоопарку пройшов квест "Юний турист", де маленькі поціновувачі 

природи взяли участь у переході заплутаного тунелю ,проявили свої знання у вікторині 

про природу, ознайомилися з цікавими фактами з життя тварин. 

 

У Зоопарку Одеси пройшло свято "Подорож в Індію", присвячене дню народження 

слонихи Венді, якій виповнилося 38 років. До свята підготували різноманітну пізнавальну 

програму: творчі змагання, конкурс малюнків на асфальті "Різнобарвний слон", діяла 

святкова тематична фотозона. 

 

В Одесі було проведено багато святкових заходів до 95-річчя створення Зоопарку. 

Відвідувачів свята розважали герої мультфільмів, біля "Сільського подвір'я" проводилися 

майстер-класи з фетрового валяння та малювання портретів улюблених тварин. На 

завершення свята було представлено шоу від "Школи наукових див". 

 

Літературне життя 

 

В Одесі вийшла друком книга історика, дослідника єврейства, директора Одеського 

музею Голокосту П. Козленка "Екзистенційні підстави єврейських землеробських колоній 

Балтського повіту Подільської губернії". 

 

В Одеському Літературному музеї пройшла презентація 15-го випуску "Одесского 

календаря" – "История одной улицы: улица Жуковского". Видання присвячене 40-річчю 

Літературного музею, одного з кращих в Україні за рівнем оформлення експозицій і за 

реалізацією проектів. 

 

Музеї. Пам’ятники 

 

В Одеському музеї-квартирі відомого співака та артиста Л. Утьосова відбулося 

урочисте відкриття нової експозиції. До початку заходу у дворі музею було представлено 

імпровізоване одеське весілля з притаманним нашому південному місту особливим 

колоритом. Традиційні одеські весільні персонажи співали пісні, танцювали, і, як водиться, 

багато шуткували. 

 

Образотворче мистецтво 

 

У Воронцовському палаці Одеси відкрито виставку живопису і графіки "Сонячне 

місто", на якій представлено роботи одеських майстрів, що відображають красу нашого 

міста, його характер і колорит. 
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В Одеській міській художній галереї, розташованій у Свято-Архангело-

Михалівському жіночому монастирі, експонується виставка творів майстерні графіки 

кафедри образотворчого мистецтва Архітектурно-художнього інституту Одеської 

державної академії будівництва та архітектури. Роботи виконано у техніках ліногравюри, 

офорту та акварелі. 

 

У музеї Західного та Східного мистецтва Одеси було урочисто відкрито виставку до 

Дня народження Одеси "Одесса в старых фотографиях". На 41-му планшеті розміщено 

більш ніж 500 творів – від старовинних гравюр до найсучасніших світлин. 

 

Театрально-концертне життя 

В Одеській опері відбувся концерт "Сакральний театр" у рамках IV фестивалю 

барочної музики, присвячений Міжнародному дню музики та 150-річчю від дня 

народження італійського композитора К. Монтеверді. 

 

У Міському саду Одеси запрошували на концерт "В Одессе все свои!", присвячений 

Дню міста. На сцені виступали національні колективи – молодіжний фольклорний 

ансамбль "Зорецвіт", танцювальні колективи "Лудо-младо" та "Български сърца", фолк-

група "ФА-дієз" та інші. Саме мистецтво і культура більш за все і краще за все об'єднують 

людей різних національностей, а Одеса – яскраве тому підтвердження. 

 

В рамках III фестивалю мистецтв "Бархатный сезон в Одесской опере" в Одеському 

оперному театрі відбувся прем'єрний показ опери Р. Вагнера "Тангейзер" у концертному 

виконанні. 

 

Лабораторія пошуків та натхнення: музкомедія шукає таланти. При Одеському 

театрі музичної комедії ім. М. Водяного в якості експерименту відкрито Міжнародну 

лабораторію постановок молодими режисерами вистав у жанрах оперети, мюзікла та рок-

опери. За 6 днів 5 молодих режисерів-початківців представили ескізи майбутніх вистав. 

 

У день народження Одеси свої пісенні вітання їй дарували міста-побратими і міста-

партнери. Це, зокрема, пісні у виконанні В. Грубляускаса (Литва), Демі (Греція), Н. 

Катамадзе (Грузія), Е. Когнотті (Італія), групи "Океан Ельзи" (Україна). 

 

Естетичне виховання 

Великі творчі успіхи притаманні педагогічному колективу районної дитячої 

музичної школи смт Велика Михайлівка Одеської області. Це постійна та успішна участь 

обдарованих учнів у конкурсах, фестивалях, концертах, завойовування перших та 

призових місць у різних творчих змаганнях. 

 

Туризм 

У центрі Одеси, на вул. Буніна, 7, з'явився новий туристичний об'єкт – "Катакомби 

Кантакузена". Це найстаріша каменярня міста. Зараз підземна галерея має 120 м. довжини і 

10 м. глибини, тут виставлено артефакти, які було знайдено при розкопувальних роботах 

для нових забудов. А перший настінний надпис у цих катакомбах датується 1812 роком. 

Новий туристичний об'єкт буде включено до ресурсу TripAdvisor, взагалі ж то тепер це 

пам'ятник національного значення. 
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Туристичний символ Одеси – якор-серце – буде встановлено у містах-побратимах 

Варні, Стамбулі, Марселі та Регенсбурзі. Коштує такий арт-об'єкт 1млн. 200 тис. грн. 

 

Фестивалі. Конкурси. Свята 

В Одесі пройшов III Міжнародній літературний фестиваль, який зібрав 

письменників з 20-ти країн світу: Австрії, Великої Британії, Греції, Нідерландів, України, 

Бразилії, Росії та ін. Під час фестивалю проводилися круглі столи в рамках проекту 

"Майбутнє Одеси", читання уривків з творів, творчі вечори, диспути, презентації і т. ін. 

Чудовими читцями виявилися Симон Ван Дер Гейст з Голандії, Анушка Равішанкар з Індії, 

Володимир Рутківський та Ірина Цілик з України. Серед авторів М. Галіна та В. Єрофєєв 

(Москва), М. Шишкін (Росія – Швейцарія). 
 

До дня міста в Одесі було відкрито II фестиваль світла Odessa Light Fest Одесити і 

гості міста побачили світломузичне мультімедійне шоу "4 стороны света", яке з'єднало 

лазерне і світлове шоу з мистецтвом 3D проекції. У фестивалі цього року брали участь 

артисти з 11 країн, які ознайомили глядачів з 20-ма різними відеопроекційними шоу під 

загальною назвою "Казка і реальність". 
 

З метою популяризації українського та світового мистецтва в Одесі пройшов III 

фестиваль мистецтв "Оксамитовий сезон в Одеській опері". Фестиваль відкрився 

концертом "Українські шедеври на всі часи", присвяченим 175-річчю від дня народження 

М. Лисенка. У концерті лунали кульмінаційні сцени з опери М. Лисенка "Тарас Бульба", 

оркестрові твори українських композиторів XX-XXI сторіч Є. Станковича, Г. Майбороди, 

В. Губаренко, а також пісні з золотого фонду української пісенної лірики. Програма 

концерту об'єднала оперний, симфонічний та пісенний жанри. 
 

У ЦПКіВ ім. Т. Шевченка, на Суворівській алеї, відбувся IV Одеський фестиваль 

середньовічної культури "Порохова вежа". В рамках програми фестивалю було проведено 

змагання з середньовічного бою між представниками так званих "лицарських дворів" з 

різних міст України та зарубіжжя, ремісничі ярмарки, майстер-класи майстрів народного 

мистецтва, конкурсні програми для дітей та дорослих, фотосесії у костюмах тих часів, 

стрілянина зі справжньої балісти, театралізовані дійства за темою фестивалю, змагання зі 

стрільби з луку, фаєр-шоу. 
 

На 223-й день народження Одеси хлібопекарі міста подарували "іменинниці" 

коровай-гігант вагою 297,35 кг., прикрашений 2223-ма декоративними їстівними 

елементами та майстерно виготовленим Гербом Одеси. 
 

На території Білгород-Дністровської фортеці Аккерман (Одеська обл.) під час 

відкриття сезону турнирів по історичному фехтуванню "Меч Монкастро. Противостояние" 

можна було побачити лицарські бої у повний контакт, групові бійки, стрільбу з арбалету, 

метання списів, роботу історичної кузні, взяти участь у майстер-класах з фехтування та 

грання на ірландській волинці. 
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