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Загальні питання культури.  

Проблеми, нагородження, семінари 
Аккерманская крепость попала в предварительный список наследия 

ЮНЕСКО : [нач. упр. туризма, рекреации и курортов Одес. ОГА А. Шека 

сообщил, что Аккерманс. крепость внесена в предварит. список объектов 

всемирн. наследия  ЮНЕСКО как объект «Тира-Белгород (Аккерман) – путь от 

Черного до Балтийского морей»] // Веч. Одесса. – 2019. – 23 апр. – С. 1. 

Валентинова И. У Одессы появились новые города-побратимы : [24 городом-

побратимом станет г. Батуми, партнерс. отношения между Одесской и Батуми 

коснутся сфер туризма, спорта, экономики] // На пенсии. – 2019. – 30 апр. – С.2. 

Звіт про діяльність депутата Одеської обласної ради VII скликання С.І. Лупашка 

за 2018 рік : [відділ «Культура»] // Вісті Кодимщини. – 2019. – 6 квіт. – С.2. 

Левчук В. Станем культурной столицей : [состоялось вручение муницип. 

премии «Культурная столица». Среди лауреатов: от Нац. союза композиторов: 

нар. арт. Украины, проф. Г. Поливанова; засл. деятель искусств Украины, проф. 

К. Цепколенко; нар. арт. Украины О. Оганезова-Григоренко; от Нац. союза 

кинематографистов: оператор-постановщик В. Михеев, киновед Е. Женин; от 

Нац. союза худож.: нар. худож. Украины А.Горбенко, засл. худож. Украины                         

О. Волошинов; от Нац. союза фотохудожн. Украины О. Куцкий и Б. Бухман; от 

Нац. союза театральн. деятелей: нар. арт. Украины О. Равицкая, засл. деятель 

культуры Украины Е. Куклова; от Нац. союза писателей С. Стриженюк и                         

Г. Могильницкая] // Веч. Одесса. – 2019. – 23 апр. – С. 4. 

Подарок краеведческому музею : [меценат А. Дубовой подарил Белгород-

Днестровскому краеведч. музею раритетные кн. из собств. кол.: «Акафист 

Святой Великомученице Варваре» (18-й век, изд. Киево-Печер. Лавры); 

«Канонник» (19-й век), «Святое Евангелие» (19-й век) и ещё более 100 кн.]                         

// Торнадо-Пресс. – 2019. – 4 апр. – С. 2. 

Разнатовский А. В Одессе благоустраивают летний театр : [дет. площадка, 

водоём, арт-галерея, кафе – всё это будет действовать на территории Летнего театра 

в Горсаду] // Жизнь в Одессе. – 2019. –19 апр. – С. 4. 
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Бібліотечна справа 
Арсеньева Т. Новые проекты, добрые традиции : [в год 190-летия ОННБ к 

Одессе возвращается ист. справедливость и преемственность поколений – это 

смысл мероприятия из тематич. цикла «Выдающиеся фигуры и события в 

истории ОННБ», посвящ. легендарн. дир. б-ки А.Н. Тюнеевой] // Веч. Одесса. – 

2019. – 25 апр. – С. 3. 

Калита О. Дружба з книгою – це свято : [у м. Чорноморськ стартував 

Тиждень дитяч. читання. Лідер читання визначався у міській дит. б-ці]                       

// Черноморс. маяк. – 2019. – 13 апр. – С. 7. 

Калита О. Чарівний світ поезії : [до Всесвіт. дня поезії поети Чорноморська 

зібралися у ЦМБ ім. Домріна, щоб разом відсвяткувати цю дату] // Черноморс. 

маяк. – 2019. – 13 апр. – С. 6. 

Краденый «Апостол»: вокруг подаренной Александром Дубовым древней 

книги разразился скандал: [нар. депутат А. Дубовой во время посещения 

Бессарабии передал более 300 старин. кн. из лич. кол. в собственность б-к 

городов Белгород-Днестровского, Татарбунары и Килия] // Татарбунар. вісті. – 

2019. – 6 квіт. – С. 2. 

Москул І. Діти читають… : [в Окнян. громадській б-ці відбувся  День дит. 

читання під назвою «Дитина читає – Україна процвітає»] // Окнян. вісник. – 

2019. –12 квіт. – С. 4. 

Онькова В. Праздник читающих одесситов : [ЦБС для взрослых 

проводится уже 5-й, традиц., «Букфест» – фестиваль кн., приуроч. ко Всемирн. 

дню кн. и авторс. права. Организатор фестиваля – дир. б-ки им. И. Франко                        

Н. Клыкова] // Веч. Одесса. – 2019. – 16 апр. – С. 1, 4. 

Слово поэта : [в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась творч. встреча и 

презентация кн. двух одес. поэтов – И. Потоцкого «Невыдуманные одесские 

истории» и С. Ниселевич «А вот и я!»] // Слово. – 2019. – 11 апр. – С. 10. 

Тарасова Ю. Корисний семінар : [у Біляїв. б-ці для дітей відбувся семінар 

працівників б-к Біляїв. р-ну, присвяч. Всесвіт. дню здоров’я] // Півден. зоря. – 

2019. – 10 квіт. – С. 3. 

 

Кіномистецтво 
Вербицкий В. Презентации на Одесской киностудии : [здесь прошли 

презентации новых частей док. сериала «Пантеон Одессы» и короткометраж. 

худож. фильма «Записка»] // Пресс-курьер. – 2019. – 25 апр. – С. 8. 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Воєділова М. Фольклорний колектив «Оберіг» – призер обласного 

фестивалю «Театральна весна» : [учасники 5-го обл. фестивалю «Театральна 

весна» – фольклорн. колектив «Оберіг» Захарів. р-ну – презентували цікавий, 

глибокий за змістом фольклорн. захід «Мій вишиваний рушник». Учасникам 

«Оберігу» було вручено найвищ. нагороду «Диплом І ступеню» в номінації 

«Дитячі театри»] // НовинаР. – 2019. – 13 квіт. – С. 5. 
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Кафтя Н. «Ні дня без пісні»: ансамблю «Троїчани» десять років : [під таким 

девізом живе та працює при Троїцькому СК вок. анс. «Троїчани»] // Півден. 

зоря. – 2019. – 3 квіт. – С. 2. 

 

Літературне життя 
І подяка, і побажання : [одесити відсвяткували 88-річчя відомого укр. поета 

С.С. Стриженюка] // Пресс-курьер. – 2019. – 25 квіт. – С. 7. 

Марьина Г. В устной форме и даже в танце : [Всемир. клуб одесситов 

презентовал устный вып. 107-го номера газеты «Всемирные одесские новости». 

О театральн., библиотеч., филармонич. событиях] // Веч. Одесса. – 2019. –                    

11 апр. – С. 7. 

 

Музеї. Пам’ятники 
Котова М. По Одессе – в поисках Остапа-Сулеймана-Берты-Марии Бендера-

Бея : [по одес. адресам самого легендар. лит. героя Одессы] // Одес. жизнь. – 

2019. – 27 марта. – С. 25. 

Лехтман С. По музеям – с квестом : [в проекте «Путеводитель-квест по 

музеям Одессы» участвуют 11 одес. музеев. Авт. идеи и куратор проекта                       

И. Белоус] // Одес. вісті. – 2019. – 6 квіт. – С. 7. 

Памятник «Основателям города» останется на своём месте : [Верховн. суд 

Украины поставил точку в 10-лет. тяжбе по иску ассоц. казац. о-ва «Січ» о 

перенесении памятника основателям Одессы с Екатеринин. площади. Это 

решение является окончат. и обжалованию не подлежит] // Веч. Одесса. – 2019. 

– 9 апр. – С. 1. 

Старому одесситу посвящается : [в рамках проекта «Пантеон Одессы» на 

2-м Христианс. кладбище состоялось открытие памятника авт. кн. «Старая 

Одесса», библиографу, основателю секции «Одессика» ОННБ, краеведу, 

историку, внучатому племяннику одного из основателей Одессы А. Дерибаса. 

Памятник воздвигнут на средства одес. кинематографистов, историков-

краеведов при содействии Одес. мэрии] // Слово. – 2019. – 25 апр. – С. 14. 
 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Кракалія Р. Невичерпна глибінь народного мистецтва : [роботи майстрів 

нар. творчості – рушники, розписи, картини експонуються в Одес. обл. центрі 

укр. культури вже 13-й рік поспіль. Багато творів номінуються на лауреатство 

конкурсу ім. Р. Палецького] // Чорномор. новини. –2019. – С. 3. 

Міхасенко І. Відзнака та пошана : [у Києві відбулася персон. ретроспектив. 

вист. творів чорноморця, нар. худож. України, проф. живопису, голови Одес. 

спілки худож. України А. Горбенка. За розпорядженням президента Академії 

мистецтв України академіка А. Чебикіна Горбенка А. за значні творчі 

досягнення нагороджено Золотою медаллю ] // Черномор. маяк. – 2019. –                        

26 апр. – С. 2. 
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Одесский фотограф победил в крупном междунар. конкурсе в ОАЭ :                               

[Е. Самученко завоевал 3-е место на самом крупном мировом фотоконкурсе 

НIPA-HOPE 8 Season. Это своего рода Оскар в мире фотографов] // Жизнь в 

Одессе. – 2019. – 12 апр. – С. 10. 
 

Національні культури 
Фестивалями гримітиме Георгіїв день : [це фестивалі у Болград. р-ні 

«Георговденські Панаїр» («Смачний баранчик») та «Великий Курбан». Під час 

першого свята планується обладнати болг., гагауз., албан., молдов. та укр. 

подвір’я, де будуть широко представлені нац. кухні народів, що мешкають в 

укр. Бессарабії] // Одес. вісті. – 2019. – 20 квіт. – С. 2. 
 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Арсеньева Т. Осторожно: фантазии сбываются?.. : [в укр. театре им.                             

В. Василько состоялась премьера спектакля «Прекрасный рогоносец». 

Постановка, сценография и муз. оформление реж. И. Урывского по мотивам 

пьесы Ф. Кроммелинка «Великолепный рогоносец»] // Веч. Одесса. – 2019. –                         

11 апр. – С. 7. 

Арсеньева Т. Этот строптивец Шекспир : [нар. арт. Украины О. Школьник 

и худож. рук. рус. театра Е. Пушкина поставили на сцене «Укрощение 

строптивых» У. Шекспира] // Веч. Одесса. – 2019. – 18 апр. – С.3. 

Арсеньева Т. Я была… я есмь: с моим народом : [к 90-летию нар. арт. 

Украины, проф., зав. кафедрой сольного пения ОГМА им. А. Неждановой, 

полного кавалера ордена княгини Ольги, лауреата газетн. конкурса «Люди 

дела» Г.А. Поливановой] // Веч. Одесса. – 2019. – 2 апр. – С. 1. 

Бржестовская Н. Как удержать мужа : [Рец. на премьерн. спектакль театра 

муз. комедии «Лгунья» по пьесе М. Мэйо и М. Эннекена] // Слово. – 2019. –                               

4 апр. – С. 11. 

Бужина И. Наш любимый оркестр : [об одном из самых известн. муз. 

коллективов Украины, нац. одес. филармонич. орк., создан. в 1937 г. как орк. 

Одес. филарм. Орк. руководит. с 1991 г. нар. арт. Украины Х. Эрл] // Веч. 

Одесса. – 2019. – 18 апр. – С. 3. 

Гудыма М. Александр Онищенко: «Зритель сейчас не воспринимает 

трагедий» : [интервью с рук. «Театра на Чайной» о воспитании актёра и 

высоких стандартах соврем. театральн. режиссуры] // Одес. вісті. – 2019. –                       

6 апр. – С. 8. 

Гудыма М. В Опере – новая «Мадам Баттерфляй» : [новая версия хорошо 

знакомого сюжета будет показана зрителю в новой постановке. Над созданием 

премьеры работает творч. команда в составе специалистов из Украины, 

Австрии, Польши, Франции. На первом спектакле ведущие партии исполнят 

солисты из Японии и Италии] // Веч. Одесса. – 2019. –4 апр. – С. 8. 

Гудыма М. Маленькая балерина взрослого театра : [новая постановка 

ОНАТОБ, сказка-феерия для всей семьи «Рождение балерины» очень 

понравилась зрителям. Рец.] // Веч. Одесса. – 2019. – 4 апр. – С. 7. 
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Котова М. Как работают заводы и фабрики музкомедии : [очень сложное 

производство декораций, одежды, о цехе реквизита, о трюме и свето-звуков. 

эффектах и мн. др.] // Одес. жизнь. – 2019. – 3 апр. – С. 23. 

Котова М. «Нет ли у вас лишнего ребёнка?» : [в театре муз. комедии 

состоялась премьера спектакля «Лгунья» В. Ильина и В. Лукашова (либретто и 

стихи Ю. Рыбчинского по одноим. пьесе М. Мейо и М. Эннекена. Рец.] // Одес. 

жизнь. – 2019. – 27 марта. – С. 28. 

Котова М. Триумф Одесской музкомедии на гоголевском фестивале в 

Полтаве : [с большим успехом в 11-ом региональн. фестивале «В гостях у 

Гоголя» в Полтав. муз.-драм. театре с пьесой «Ночь перед Рождеством» 

выступил Одес. театр муз. комедии им. М. Водяного] // Одес. жизнь. – 2019. – 

10 апр. – С. 28. 

Філіппова О. Мадам «Метелик» із Японії і культурна дипломатія : [в Одес. 

нац. театрі опери та балету іде напружена підготовка до квіт. прем’єри – опери 

«Мадам Баттерфляй»] // Чорномор. новини. – 2019. – 4 квіт. – С. 3. 
 

Туризм 
Біляївка взяла участь в міжнародній туристичній виставці: що отримали в 

результаті : [це була 25-та міжнар. турист. вист. VITT: «Україна – подорожі та 

туризм», яка проходила у Києві. Біляївці привертали увагу гостей можливістю 

відпочинку на річці, дегустацією вин місцевих виноробів, відвідуванням 

«Музею чистою води»] // Вісті Біляївщини. – 2019. – 13 квіт. – С. 3. 

Доходы от туризма за год выросли на 250 процентов : [это 4,2 млрд грн. 

Турист. сфера Украины показала свои успехи] // Жизнь в Одессе. – 2019. –                          

12 апр. – С. 6. 

Корнілова Т. Вестимуть дорогами вина і смаку : [м. Болград і с. Криничне 

Болград. р-ну увійшли до гастрономіч. турист. маршруту Одес. обл. Турист. 

карту «Дороги вина і смаку Бессарабії» презентували під час наук.-практич. 

семінару «Дороги вина і смаку – інструмент розвитку сільських територій»]                        

// Одес. вісті. – 2019. – 6 квіт. – С. 2. 

Открываем туристичекий сезон : [в Одессе проходит Междунар. турист. 

неделя, в которой принимают участие туроператоры разных стран, 

представители сферы услуг и организаторы досуга. В прогр. – междунар. конф. 

«Туризм как инструмент межкультур. взаимодействия»] // Веч. Одесса. – 2019. 

– 11 апр. – С. 1. 

Федоров А. И захотелось в дальнюю дорогу : [Одес. обл. представила в 

Киеве свой туристич. потенциал на Междунар. выст. VITT-2019] // Веч. Одесса. 

– 2019. – 4 апр. – С. 2. 
 

Фестивалі. Конкурси 
Ансамбль «Фаетон» – лауреат міжнародного конкурсу : [артисти 

Великодальницького БК ІІІ кварталу Біляїв. р-ну вибороли першість у Міжнар. 

фестивалі-конкурсі «Місто Лева», в якому брали участь юні танцюристи з 

Польщі, Естонії, Угорщини та України] // Півден. зоря. – 2019. – 6 квіт. – С. 1. 
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Вельможко В., Гершкович М. Велика весела родина : [на Одещині – в 

Одесі, Балті та Миколаїв. р-нах відзначалося традиційне, вже 38-е, 

Олійниківське свято «Степанова весна». Крім одеситів, у святі взяли участь 

письменники та митці з Києва, Вінниці, Івана-Франківська та Запоріжжя]                                             

// Чорномор. новини. – 2019. – 11 квіт. – С. 3. 

Гудыма М. «Клоунский “Оскар”», «Танец ног» и другие чудеса 

«Комедиады» : [на открытии междунар. фестиваля клоунов и мимов 

«Комедиада» (9 лет) был представлен одес. скульптором М. Ревой Гран-при –
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