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БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси : дайджест / Одес. обл. універс. наук. 
б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з 
громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір., худож. оформ.                               
О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. –  

Вип. 2(62). – 2018. – 7 с. – (На допомогу бібліотекарям) ; 15×21. – 40 прим. :                             
б. ц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайджест складається з однієї частини, яка 

вміщує анотовані статті з досвіду роботи бібліотек  

м. Одеси та області у ІІ кварталі 2018 р. 

Також дайджест містить перелік видань, які були використані у випуску. 

Періодичність видання: щоквартально. 
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ПЕРІОДИЧНІ  ВИДАННЯ  ОДЕЩИНИ ПРО  ДІЯЛЬНІСТЬ  

БІБЛІОТЕК 

у  ІІ  кварталі  2018  р. 
 

 

Квітень 
Аляева И. Пиршество для книголюбов : [в ЦГБ им. И. Франко прошёл 

вкусный праздник неожидан. формата – лит.-кулинарн. фестиваль «Кушать 

подано!» Во время викторины надо было отгадать по цитатам, кем и в каком 

лит. произведении описано то или иное представл. блюдо. Фестиваль обещает 

стать традиц.] // Одес. вестник. – 2018. – 28 апр. – С. 16. 

Валентинова М. «…ти бачив, як ангели в небо летіли?» : [під такою 

назвою до Дня Героїв Небесної сотні у Захарів. РБ для дорослих відбулася 

іст. година пам’яті. Було використано відеоматеріали, презентовано кн. вист., 

доповнену відеороликами] // Новини Фрунзівщини. – 2018. – 3 берез. – С. 2. 

Визначили найкращих читачів року : [у Татарбунар. РБ пройшов 

конкурс «Найкращий читач року». Переможці конкурсу] // Одес. вісті. – 2018. 

– 18 квіт. – С. 2. 

Дукова Д. Встреча с читателями книги и газеты : [в б-ке им. И. Франко 

состоялась встреча с читателями в рамках культ.-просвет. благотвор. 

фестиваля «Пасхальные встречи-2018» – ежегод. проекта обл. совета мира, 

обл. и гор. советов, Одес. епархии] //Веч. Одесса. – 2018. – 19 апр. – С. 1. 

Кіфа Г. Інформаційний орієнтир для сучасного користувача : [у Біляїв. 

РБ для підвищення самоосвіти бібліотекарів проведено район. семінар-

практикум, орієнтов. на актуальність в інформ. полі сучасного користувача]                       

// Південна зоря. – 2018. – 21 квіт. – С. 2. 

Колев О. 150 тысяч гривен на развитие районной библиотеки : 

[решением сессии Арциз. гор. совета будет организован трансферт район. 

бюджета в объёме 150 тыс. грн. на нужды район. б-ки: приобретение соврем. 

укр. лит., обеспечение работы студии по компьютер. программированию, 

приобретение комплект. наборов для робототехники, создание творч. 

мастерских по ремёслам] // Одес. вісті. – 2018. – 18 квіт. – С. 2. 

Крижановська В. Клюнув навіть Лувр : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась презентація другого видання кн. одес. краєзнавця О. Гуна 
«Таємниця золотої тіари» про ювеліра з Одеси І. Рухомовського, яким було 

виготовлено тіару та продано у Лувр за 100 тис. руб. у 1892 р.] // Чорномор. 

новини. – 2018. – 5-7 квіт. – С. 6. 
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Левчук В. Читали и веселились : [рец. на «Букфест» – праздник кн., 

подготовл. ЦГБС для детей при поддержке департамента культуры и туризма 

Одес. горсовета] // Веч. Одесса. – 2018. – 24 апр. – С. 3. 

Москул І. Першачків в читачі! : [в Окнян. громад. б-ці пройшло свято 

"Посвята першокласників в читачі бібліотеки" за участі казкових героїв 

Букварика, Незнайки, Королеви книги, які вручили дітям посвідчення 

«Почесного читача»] // Окнян. вісник. – 2018. – 13 квіт. – С. 4. 

Саленко О. Почитаем в темноте : [в рамках недели дет. чтения 

библиотекари фил. № 23 подготовила цикл мероприятий: конкурсы, мастер-

классы, викторины, рассказывание историй и т.п.] // Веч. Одесса. – 2018. –                         

5 апр. – С. 4. 

 

Травень 
Акация фест : [прогр. 2-го фестиваля «Акация Фест»] // Одес. жизнь. – 

2018. – 9 мая. – С. 1. 

Волнина Т. У богатых – большая библиотека, у бедных – большой 

телевизор : [в рамках Всемир. дня книги и авторс. права в б-ке № 25 г. Одессы 

прошли праздник кн. «Дом без книги – день без солнца», лекции по знанию 

авторс. права и др. мероприятия] // Веч. Одесса. – 2018. – 3 мая. – С. 5. 

Дукова Д. Рушник-оберег, Доброславский меморандум и новые идеи 

для школы : [первой локацией визита М. Порошенко в Одессу стала ОУНБ 

им. М. Грушевского. Её ждали дети фронтовиков АТО, которые вместе с 

гостьей заполнили раздел в «Книге Мира» – нац. проекте, куда вклеены 

семейн. фото, написаны пожелания. Здесь же руководство гор. и                               

М. Порошенко приобщились к вышиванию рушника-оберега Одес. обл. –                    

7-метровом домоткан. полотне 100-летнего возраста] // Веч. Одесса. – 2018. –                             

22 мая. – С. 1-2. 

Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації : [17 травня Одещина 

приєдналася до нац. проекту з розвитку інклюзив. освіт. середовища. Цього 

дня дружина Президента М. Порошенко та гол. ОДА М. Степанов підписали 

меморандум про долучення обл. до проекту Фонду Порошенка «Інклюзивна 

освіта – рівень свідомості нації»] // Чорномор. новини. – 2018. – 19 трав. –                           

С. 1. 

 

 



5 
 

Книгомания-2018 : [в Одес. обл. дет. б-ке им. В. Катаева прошёл обл. 

конкурс дет. чтения «Книгомания-2018». Пред. жюри конкурса – извест. укр. 

писатель Б. Сушинский. Критерии оценивания конкурсантов: манера подачи 

кн., артистизм, муз. и визуальное сопровождение, умение увлечь] // Новини 

Южного. – 2018. – 4 трав. – С. 4. 

Левчук В. Книгу не заменить ничем : [о XIX Всеукр. форуме-выставке 

книгоизд. в ОННБ и в г. Овидиополе Одес. обл.] // Веч. Одесса. – 2018. –                        

22 мая. – С. 4. 

Мазур І. Війна відгриміла, та пам’ять жива : [у Татарбунар. ЦРБ 

пройшла іст. година «Війна відгриміла, та пам’ять жива», до якої було 

оформлено вист.-інсталяцію «Ніколи знову», виготовлено стилізовані маки]                           

// Татарбунар. вестник. – 2018. – 12 мая. – С. 2. 

Нерубащенко И. Узнаем Европу вместе : [День Европы в б-ке-фил. №30 

отметили празднич. концертом «Узнаем Европу вместе» и др. мероприятия]                    

// Веч. Одесса. – 2018. – 22 мая. – С. 4. 

Норенко Н. Місія дитячих бібліотек – у формуванні духовного 

потенціалу нації : [у Біляїв. район. б-ці для дітей відбувся семінар 

бібліотекарів на тему «Збереження культурної спадщини України»]                              

// Південна зоря. – 2018. – 23 трав. – С. 3. 

Фадіна Л. Кращий читач року-2018 : [про переможців щоріч. Всеукр. 

конкурсу «Найкращий читач року», який проходив у Татарбунар. район. б-ці 

для дітей] // Татарбунар. вестник. – 2018. – 5 трав. – С. 4. 

Юные читатели – будущие писатели : [состоялся гала-концерт 

победителей и призеров XXII общегор. библ. конкурса дет. творчества 

«Каждый может испытать себя». Участники – читатели дет. б-к: уч-ся 

общеобразоват. школ, ДМШ, гимназий, лицеев, дошкольники] // Веч. Одесса. 

– 2018. – 17 мая. – С. 7. 

 

Червень 
Воронцова О. Одесса послевоенная : [в б-ке № 35 прошла встреча с 

читателями в рамках проекта «Расскажу вам за Одессу», посвящ. теме 

послевоен. Одессы] // Правда за Одессу. – 2018. – 28 мая. – С. 4. 

За Україну віддані серця : [в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася 

презентація кн. «України вірні сини: хронологія героїзму». Авт.-уклад.                            

Л. Опроненко-Клопова. Це вже третє доповнене видання про Героїв Небесної 

Сотні та загиблих в районі проведення АТО воїнах-одеситів] // Чорномор. 

новини. – 2018. – 23 черв. – С. 1. 
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Нова книга – це завжди відкриття : [кожного року у б-ках Татарбунар. 

ЦБС проходить акція «Подаруй бібліотеці книгу» – давня форма 

доброчинності та джерело поповнення фонду. У цьому році жителька Одеси 

Є. Соколянська б-кам р-ну передала 4 тис. кн.] // Татрбунар. вестник. – 2018. 

– 2 июня. – С. 3. 

Стиркул Т. Естетична година «Петриківський розпис» : [у Біляїв. район. 

б-ці для дітей діти мали можливість ознайомитися з різними видами ужитков. 

мистецтва, творами петриків. розпису] // Південна зоря. – 2018. – 23 черв. –                 

С. 5. 

Щегленко В. Багатокрилість Олекси Різниченка : [у Роздільнян. ЦРБ 

відбулася зустріч читачів з відомим поетом і мовознавцем О. Різниченком]                            

// Чорномор. новини. – 2018. – 9 черв. – С. 3. 
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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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