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мистецтва та зв’язків з громадськістю 
 

 
 
 

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ    

ННАА  ССТТООРРІІННККААХХ  ППРРЕЕССИИ  
Вип. 1-2 (1-31 січня 2019 р.) 

 
Загальні питання культури.  

Проблеми, нагородження, семінари 
Андреева В. Вручена премия имени Яна Гельмана : [лауреатами 

стали: журналист Е. Голубовский, скульптор М. Рева, поэт М. Векслер и 

др.] // Веч. Одесса. – 2019. – 17 янв. – С. 2. 

Багрій-Шахматова Д. : [заявку на включення Аккерман. фортеці до 

попереднього списку ЮНЕСКО розглядає Нац. комісія України, бо 

пам’ятник є одним з найпопулярніших туристич. об’єктів Півдня 

України] // Торнадо-пресс. – 2019. – 24 янв. – С. 3. 

Василенко В. Областной совет помог Театру на Чайной : [театр 

остался без собствен. дома – Чайной фабрики, где он базировался. На 

21-й сессии Одес. облсовета «Театру на Чайной» предоставлена годов. 

аренд. льгота – 1 грн. в год за пользование театрал. залом пл. 322,7 м2 во 

Дворце студентов на ул. Маразлиевской, 34а] // Веч. Одесса. – 2019. –                                   

17 янв. – С. 3. 

Греческий и Стамбульский парки как символ международных 

культур : [Совет Европы определил 39 лучших интеркультур. инициатив 

среди 127 городов-участников прогр. «Интеркультурные города». 

Создание Греческого и Стамбульского парков в Одессе признано одной 

из лучших практик межкультур. взаимодействия на уровне с 

Монреалем, Женевой и Мадридом] // Веч. Одесса. – 2019. – 31 янв. – 

С.1. 

За вагомий внесок у культурну скарбницю : [одеситку, відому 

письменницю, педагога і громадську діячку, засл. працівника освіти 

України Г. Могильницьку за кн. іст. поем «Імена», в яку увійшли 3 

поеми, удостоєно медалі Івана Мазепи] // Чорномор. новини. – 2019. – 

24 січ. – С. 3. 
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На благо и во славу Одессы : [в Одессе учреждена новая премия, 

которая носит имя драматурга, сценариста, худрука команды КВН 

«Джентльмены Одессы» Одес. гос. ун-та Яна Гельмана. Имена первых 

лауреатов] // Слово. – 2019. – 31 янв. – С. 7. 

 

Бібліотечна справа 
Бржестовская Н. Ода Котам : [в ОУНБ им. М. Грушевского 

состоялась творч. лекция «Художник и его кот» Автор – В. Маслов – 

журналист, переводчик] // Слово. – 2019. – 27 янв. – С. 10. 

Пророцтво генерала Тютюнника : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась презентація нового роману одес. письменника                                   

Є. Стеблівського «Генерал. Пророцтво Юрка Тютюнника»] // Чорномор. 

новини. – 2019. – 24 січ. – С. 3. 

Суслов О. Читали стихи, пели колядки по-румынски : [ЦГБ им. 

И.Франко стала местом проведения праздника, посвящ. Дню культуры 

Румынии. Особенно удачным было выступление учащихся 

Старосельской шк. Сарат. р-на на румын. яз. Читали стихи М. Эминеску 

– классика миров. и румын. лит.] // Веч. Одесса. – 2019. – 17 янв. – С. 1. 

Сучасна місія бібліотек : [у с. Мирному Біляїв. р-ну відкрили 

культур.-освіт. медіапростір, вже 10-й на теренах Одещини. Центри 

дуже популярні серед населення, тут проводяться мовні курси, семінари 

та конф.] // Чорномор. новини. – 2019. – 17 січ. – С. 2. 

 

Кіномистецтво 
Котова М. Киношные места Одессы : [с какого балкона прыгал 

Высоцкий и где Бендер встретил Зосю Синицкую. Киносъемочн. 

площадки центра города] // Одес. жизнь. – 2019. – 16 янв. – С. 6. 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Аби загорілись нові зірочки : [у с. Полянецьке Савран. р-ну відкрито 

оновлен. сіл. БК. Усі роботи профінансовані з трьох різних бюджетів – 

сіл., район. і обл.] // Савран. новини. – 2019. – 19 січ. – С. 3. 

Буламез С. «Соборна Україна – одна на всіх» : [з метою виховання у 

дітей поваги та любові до Батьківщини, патріотизму, людської гідності, 

формування нац. свідомості та з нагоди відзначення 100-річчя Дня 

Соборності України Захарів. ЦРБ для дітей провела іст. годину 

«Соборна мати Україна – одна на всіх як оберіг»] // НовинаР. – 2019. – 

26 січ. – С. 2. 
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Зоопарк приглашает отметить Рождество : [в Одес. зоопарке 

состоялся праздник «Рождественские сказки»: игры, гадания, хоровод, 

знакомство с миром живой природы и кормление экзотич. питомцев]                        

// Веч. Одесса. – 2019. – 3 янв. – С. 1. 

Котова М. Бульвар Жванецкого: богатый скамеечный 

«ассортимент» и призрак чеховского «Вишневого сада» : [на этом 

бульваре, получившим это название в 2009 г., много памятников и арт-

объектов, интересных скамеек и начала «Вишнёвого сада». Бульвар в 

ожидании реконструкции] // Одес. жизнь. – 2019. – 30 янв. – С. 25. 

Малюк В. Їх об’єднала любов до пісні : [про пісен. нар. жін. вок. 

анс. з Захарівщини] // НовинаР. – 2019. – 19 січ. – С. 3. 

Малюк В. «Україна неповторна, єдина, свята» : [з нагоди Дня 

Соборності України у Захарів. РБК було проведено іст. годину пам’яті 

«Україна неповторна, єдина, свята»] // НовинаР. – 2019. – 26 січ. – С. 2. 

 

Літературне життя 
Ромм А. Кто современный Бабель? : [кн. года на «Зелёной волне» 

2018 г. стал «Одесский декамерон» одес. писателя Г. Голубенко] // Одес. 

жизнь. – 2019. – 30 янв. – С. 28. 

 

Музеї. Пам’ятники 
Воронцовский дворец: восстановление продолжается : [мэр Одессы 

Г. Труханов провёл рабочее совещание по дальнейшему комплексному 

восстановлению анс. Воронцовского дворца, при реставрации которого 

строители выявили облицовку ступеней колоннады 30-х годов XIX в., 

керамику предметы быта  и др. интересн. фрагменты] // Веч. Одесса. – 

22 янв. – С. 1. 

Малюк В. Історична перлина Захарівщини : [так можна сказати про 

Захарів. нар. іст.-краєнавч. музей, який існує вже понад 50 років. Фонд 

музею налічує майже 2 тис. предметів] // НовинаР. – 2019. – 12 січ. –                           

С. 4. 

Одесское время починили : [одну из самых любимых скульптур. 

композиций Одессы – «Одесское время» М. Ревы – починили] // Правда 

за Одессу. – 2019. – 14 янв. – С. 4. 

Павлов А. Единственный в Украине : [30 лет исполнилось единств. 

в Украине музею лич. кол. им. А. Блещунова. Юбилей отмечен 

экспозицией живописи, скульптуры и кн.-иллюстрат. выст. ОННБ 

«История и сокровищницы прекрасного»] // Пресс-курьер. – 2019. –                             

31 янв. – С. 8. 
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Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Кудлач В. Авангардний настрій колажу : [пройшла 2-га міжнар. 

бієнале «Море акварелі» та пересувна вист. «Мамай мандрує»]                                 

// Чорномор. новини. – 2019. – 31 січ. – С. 4. 

Левчук В. «Снимок года» – психологический портрет : [подведены 

итоги и вручены награды победителям 16-го ежегод. обл. выст.-

конкурса «Снимок года-2018». Рассмотрено 235 фоторабот 60 авт., 

отобрано 90 фотоснимков 60 авт.] // Веч. Одесса. – 2019. – 15 янв. – С. 3. 

 

Національні культури 
Владимирский О. Холокост. Траурный день : [в Прохоров. сквере 

состоялась траурн. церемония, посвящ. – Междунар. дню памяти жертв 

Холокоста. К подножию памятника «Дорога смерти» возложили цветы. 

В евр. культур. центре Бейт-Грант состоялась премьера спектакля 

«Театр очевидцев»] // Веч. Одесса. – 2019. – 29 янв. – С. 1. 

Генік В. Щасливі свята на довгі літа : [13 січ. у римо-каталоц. 

кафедральн. соборі Успіння Пресвятої Діви Марії (вул. Катеринінська, 

33) проходив 6-й екуменіч. фестиваль колядок «Різдвяні мелодії», на 

якому був присутній консул Республіки Польща С. Загданський, 

виступив зразк. хоров. кол. дит. шк. мистецтв № 3 м. Одеси]                             

// Чорномор. новини. – 2019. – 19 січ. – С. 1. 

 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Арсеньева Т. В сослагательном наклонении : [ист. реконструкцию в 

духе обратного предвидения показал зрителям реж. и комп.                              

А. Коломийцев, поставив на сцене Дома клоунов спектакль по пьесе Дм. 

Корчинского «Венский кофе»] // Веч. Одесса. – 2019. – 22 янв. – С. 3. 

Бржестовская Н. Анна Степанова продолжает экспериментировать в 

сфере синтеза искусств : [«Художник, саксофон и Госпожа Живопись» – 

так называется концерт-лекция в Одес. музее зап. и вост. искусства. 

Инициатор – лауреат междунар. фестивалей, основатель междунар. 

конкурса «Золотой саксофон» А. Степанова] // Слово. – 2019. – 17 янв. – 

С. 7. 

Гармонійна «Гармонія» : [пройшов творч. звітний концерт 

хореограф. колективу «Гармонія», в програмі якого взяли участь старша, 

середня і молодша групи колективу] // Окнян. вісник. – 2019. – 4 січ. – 

С. 3. 

Гудыма М. «Моя байка ні бійка, ні лайка» : [в Одес. театрал. лицее – 

премьера нового учеб. спектакля «Эзоп, Федр и… клюква». Рук. лицея и 

реж. спектакля А. Падука] // Веч. Одеса. – 2019. – 15 янв. – С. 3. 
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«Красная Каска» : [в ТЮЗе им. Ю. Олеши – премьера пьесы 

молодого драматурга Керен Климовски (Швеция, Израиль). 

Подзаголовок пьесы «Пьеса для детей и их родителей»] // Веч. Одесса. – 

2019. – 24 янв. – С. 8. 

Левкович С. Ночная музыка во славу Рождества : [5-й раз Одес. 

филарм. проводит ночной концерт, а во второй раз – однодневный фест. 

«Вечера на хуторе близ… филармонии, или Ночь перед Рождеством»]                              

// Веч. Одесса. – 2019. – 15 янв. – С. 3. 

Майткова О. «Волшебная лампа Аладдина» : [рец. на новогод. 

мюзикл] // Торнадо-пресс. – 2019. – 3 янв. – С. 4. 

Майткова О. «Ми несемо тебе, Україно, наче скарб найдорожчий, в 

серцях!» : [до 100-ліття об’єднання УНР и ЗУНР в ЦКіД відбувся 

святков. концерт] // Торнадо-пресс. – 2019. – 31 янв. – С. 6. 

Марьина Г. Воин света из царской ложи : [о театральн. худож. по 

свету Одес. оперн. театра В. Ушеренко, рабочий кабинет которого 

располагается в так называемой «царской ложе»] // Веч. Одесса. – 2019. 

– 10 янв. – С. 2. 

Марьина Г. Духовная музыка и променад в опере : [завершился 8-й 

«Рождественский фестиваль в Одесской опере». Звучала муз. Перголезе, 

Баха, Генделя, Корелли, Пёрселла. Завершился фест. балетами 

П.Чайковского «Щелкунчик» и «Спящая красавица»] // Веч. Одесса. – 

2019. – 15 янв. – С. 3. 

Марьина Г. «Никаких мужчин!» : [спектакль под таким названием 

подготовила театрал. студия М. Тростянецкого. Авт. – Г. Барулли, пьеса 

– «Медовый месяц»] // Веч. Одесса. – 2019. – 3 янв. – С. 7. 

Флешмоб в ім’я музики : [музиканти симфоніч. орк. «Grand 

Orchestra» провели у центрі Одеси флешмоб задля популяризації класич. 

муз.] // Чорномор. новини. – 2019. – 24 січ. – С. 3. 

 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 
Брагуца, Т., Боровська, Т. На шляху до творчих досягнень: [про 

роботу ДМШ, яка перейшла до Шабів. сіл. ради. За І півріччя 2018-2019 

рр. учні шк. прийняли участь у 22 міжнар. конкурсах, де заробили 

багато дипломів, грамот] //Торнадо-пресс. – 2019. – 24 янв. – С. 4. 

Валентинова, И. «Заберите ваши подарки и постройте школу»: 

[диплом шк. им. П. Столярского, создан. в 1933 г., до сих пор является 

знаком качества, свидетельствующ. о первоклассном. муз. образовании] 

//Одес. жизнь. – 2019. – 30 янв. – С. 27. 

І глядачі були в приємному шоці : [вихованці Окнян. ДМШ 

показали новорічно.-муз. виставу «Новорічний переполох, або Казкові 

герої в шоці»] // Окнян. вісник. – 2019. – 4 січ. – С. 3. 
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Левчук В. Школа Столярского: легче похоронить, чем 

прокормить?.. : [Минкультуры не перечисляет фин. средства шк. им. П. 

Столярского. Поэтому дирекция не может надлежаще исполнять 

правила противопожар. безопасности. Выступление педагогов, 

родителей] // Веч. Одесса. – 2019. – 15 янв. – С. 1, 4. 

Окнянці підкорили «Подільський зорепад» : [вихованці Окнян. шк. 

мистецтв взяли участь у 5-му Всеукр. багатожанров. конкурсі мистецтв 

«Подільський зорепад» у м. Вінниці. Окнян. дівчата посіли два перших 

місця у номінації «Естрадний вокал», а інструм. анс. «Водограй» зайняв 

перше місце] // Окнян. вісник. – 2019. – 4 січ. – С. 3. 
 

Фестивалі. Конкурси 
Левчук В. Держим планку, выдерживаем пробу : [награждены 

победители 3-го Всеукр. конкурса юных музыкантов «Серебряная 

нота»] // Веч. Одесса. – 2019. – 3 янв. – С. 1, 3. 

Левчук В. Свет Рождественской звезды : [подведены итоги и 

названы победители 23-го междунар. конкурса дет. изобраз. творчества 

«Рождественские звёзды», проходившего в Гор. худож. галерее Свято-

Архангело-Михайловского жен. монастыря, в котором приняли участие 

более 2 тыс. детей из Украины, США, Польши, Франции, Италии] // Веч. 

Одесса. – 2019. – 17 янв. – С. 1. 

Майткова О. «Пісенний дивосвіт-2019» : [у м. Білгород-

Дністровський відбувся 15-й міжміський фестиваль естрад. пісні 

«Пісенний дивосвіт»] // Торнадо-пресс. – 2019. – 17 янв. – С. 6. 

Леонидова А. «Рождество моими глазами» : [в Белгород-Днестров. 

центре культуры и досуга прошла выст.-конкурс дет. рис. «Рождество 

моими глазами», организ. отд. культуры РГА и амер. БФ «Надежда для 

Украины»] // Торнадо-пресс. – 2019. – 10 янв. – С. 4. 

Таланти твої, Кодимщино! : [з метою популяризації сучасної та нац. 

культури, розвитку аматорс. мистецтва, виявлення і демонстрації 

творчих досягнень в Кодим. р-ні започатковано район. фестиваль-

конкурс «Таланти твої, Кодимщино!»] // Вісті Кодимщини. – 2019. –                                               

12 січ. – С. 1. 
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Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список                                

/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань 
культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю; підгот., ред. та комп’ют. набір                                    
Ж. О. Карпінська; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова. – Одеса, 2019. – 

Вип. 1-2 (1-31 січня 2019 р.). – 2019. – 7 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
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