
План інформаційно-масових заходів Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського на квітень 2018 року 

№ Напрями діяльності. Заходи Форма проведення Дата 

проведення 

Виконавці 

 «Когнітивні упередження» Лекція з циклу «Медицина 

розбірливим почерком» 

Святослава Лінникова 

01.04 (14.00) ВСКД 

БО «Корпорація 

монстрів» 

 «Завітайте на Гуморину!» (до 45-річчя 

щорічного фестивалю гумору та сатири) 

Презентація книжкової 

виставки 

01.04 ВКрЛ 

 «Мистецтво і мода: від ідеї до втілення» Творча зустріч та модне 

дефіле 

03.04 ВВЛ 

 «Уклонімося пам'яті великого майстра слова 

Олеся Гончара» (до 100-річчя від дня 

народження) 

Виставка-портрет 

Літературна година 

04.04 (14.00) ВСКД 

 «З когорти видатних творців пригодницької 

літератури» (до 200-річчя від дня народження 

англійського письменника Томаса Майн 

Ріда) 

Виставка пригодницької 

літератури 

04.04 ВЛІМ 

 «День народження НАТО: що дав світові 

Північноатлантичний альянс?» 

Інформаційна година 04.04 ВЮЛ 

 «Великодні дзвони України» Книжково-ілюстративна 

виставка 

04.04. ЧЗГН 

 «Цілюща сила природи» (до Всесвітнього 

дня здоров’я) 

Книжкова виставка 05.04 ВВЛ 

 «Пам'ятати, щоби жити…» (до 74-ї річниці Книжково-ілюстративна 10.04 ВКрЛ 



визволення Одеси від фашистських 

загарбників) 

виставка 

 «Без права на забуття» (до Міжнародного дня 

визволення в'язнів фашистських концтаборів) 

Книжково-документальна 

виставка 

11.04 ЧЗГН 

 «Людина і космос: від мрії до дійсності» (до 

Міжнародного дня польоту людини в космос 

та Дня працівників ракетно-космічної галузі 

України) 

Презентація книжкової 

виставки 

12.04 ВВЛ 

 «Зібрання живопису імпресіонізму в 

Національному музеї мистецтв д’Орсе (м. 

Париж)» 

Віртуальна екскурсія 12.04 ВМ 

 «Майстер оркестру» (до 110-річчя 

австрійського диригента Герберта фон 

Караяна) 

Музична година 13.04 ВМ 

 Презентація книги Ірини Фінгерової Творча зустріч 20.04 ВСКД 

 «Моріс Дрюон – державний діяч та 

захоплюючий письменник» (до 100-річчя від 

дня народження французького письменника) 

Огляд творчості 24.04 ВЛІМ 

 «Французький постімпресіонізм ХХ 

сторіччя» 

Відеоескурсія 26.04 ВМ 

 «Зона лиха: борг пам’яті» (до 32-річчя 

катастрофи на ЧАЕС та Міжнародного дня 

пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф) 

Історична година 26.04 ВВЛ 

 «Живопис Делакруа» (до 220-річчя від дня Огляд творчості 27.04 ВМ 



народження) 

 Вечір польської поезії Поетична година 28.04 ВЛІМ, ВСКД 

 Презентація книг учасників АТО від 

видавництва ДІПА 

Презентація 29.04 ВСКД 

 

Проектна діяльність 

1. Безкоштовні курси української мови В рамках проекту «Одеса 

україномовна»  

Щосуботи о 

15.00; 

щовівторка о 

18.00 

ВГО «Рух захисту 

української мови» 

2. «Speaking Club» Засідання розмовного клубу  Щонеділі о 

12.00 

Школа «Green 

Forest» 

На умовах оренди 

залу 

3. «Школа вільної культури» Цикл літературно-філософських 

зустрічей з Іллею Рейдерманом 

Друга та 

четверта 

неділя о 15.00 

(01.04 

 

4. «Університет 3-го віку» Муніципальна програма Щовівторка о 

10.00 

 

5. «Медицина розбірливим почерком» Лекції з медицини Святослава 

Лінникова 

Час 

проведення 

потребує 

уточнення 

 



(01.04) 

6. «15х4 Od» Лекції молодих вчених Час 

проведення 

потребує 

уточнення 

 

7. Школа Майстрів: школа ораторського 

мистецтва та риторики Альбіни Овчинникової 

Навчальні заняття Субота, неділя 

о 10.00 

На умовах оренди 

залу 

 


