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мистецтва та зв’язків з громадськістю 
 

 
 
 

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ    

ННАА  ССТТООРРІІННККААХХ  ППРРЕЕССИИ  
Вип. 11-12 (1-30 червня 2019 р.) 

 
Загальні питання культури.  

Проблеми, нагородження, семінари 
Василенко В. Кто удостоен дипломов форума : [итоги ХХ Всеукр. выставки-

форума «Українська книга на Одещині-2019». Победители в номинациях 

«Лучшая книга выставки-форума», «Энциклопедическое и справочное 

издание», «Историческое наследие», «Одессика» и др.] // Веч. Одесса. – 2019. – 

13 июня. – С. 3. 

Новые лауреаты : [в б-ке им. К. Паустовского оглашены имена лауреатов и 

дипломантов ХХ лит. конкурса им. К. Паустовского. Ими стали: И. Потоцкий, 

В. Коваль, О. Богданович, нар. художник Украины Н. Прокопенко,                              

В. Гайдаенко. Готовится пакет документов на присвоение Одессе звания лит. 

города ЮНЕСКО] // Слово. – 2019. – 6 июня. – С. 10. 

 

Бібліотечна справа 
Арсеньева Т. Библиотеки наших грузинских друзей : [на интеллект-форуме 

«Українська книга на Одещині» состоялась презентация на посольском уровне, 

отмечен. обменом опытом с Нац. б-кой Грузии. Состоялась творч. встреча с 

Ген. дир. нац. парламентс. б-ки Грузии, поэтом, прозаиком, журналистом                

К. Кекелидзе] // Веч. Одесса. – 2019. – 11 июня. – С. 3. 

Вукович Л. Невтомний дослідник мовних глибин : [під час видавничо-

читац. форуму «Українська книга на Одещині» презентовано мовознавчу працю 

О. Різниківа «Словогрона українські. Стислий кореневий словник», вип. 1-6. 

Авт. – відомий поет, прозаїк, публіцист, мовознавець, просвітянин, лауреат 

багатьох літ. премій] // Чорномор. новини.– 2019. – 20 черв. – С.3. 

Гюмюшлю Т. Назначаем свидание в «Литере» : [в ОННБ возобновила свою 

работу летняя терраса-читальня «Литера». О мероприятиях] // Веч. Одесса. – 

2019. –. 20 июня. – С. 7. 

Кракалія Р. Закон читацького тяжіння : [спомин про укр. поета                                

П. Петренка, презентація архіву якого пройшла в ОННБ за участі Нац. 

парламентс. б-ки Грузії] // Чорномор. новини. – 2019. –20 черв. – С. 3. 

Левчук В. Слово – в начале всех начал : [подробно о ХХ Всеукр. выставке-

форуме «Украинская книга на Одесчине», собравшей более 70 издат. делегаций 

Украины] // Веч. Одесса. – 2019. – 11 июня. – С. 1, 3. 
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Левчук В. «Литера» ждёт гостей, читатель ждёт праздника : [подготовка к 

ХХ Всеукр. выставке-форуму «Украинская книга на Одесчине»] // Веч. Одесса. 

– 2019. – 6 июня. – С.1, 3. 

Утёсов – навсегда : [стартовал творч. марафон в честь юбилея Л. Утёсова. 

В б-ке им. И. Франко известн. журналист и историк эстрады А. Галяс с 

доктором искусствоведения Э. Амчиславским презентовали свой проект 

«Утёсов 125» к юбилею великого одессита] // Одес. вісті. – 2019. – 29 черв. – 

С.6. 

 

Кіномистецтво 
Всього один рік : [за такою назвою в Зеленому театрі ЦПКіВ ім.                              

Т. Шевченка відбувся вечір пам’яті Кіри Муратової, на якому було 

продемонстровано фільм реж. «Велике повернення». Про гостей вечора, його 

прогр.] // Одес. вісті. – 2019. – 5 черв. – С. 2. 

Два німі вечори у Літньому : [в Одесі відбувся щоріч. кінофестиваль 

німого кіно та сучас. муз. «Німі ночі», метою якого є популяризація та 

переосмислення німої кінокласики засобами сучас. муз. Фестиваль проходив у 

Літньому театрі Міськсаду] // Чорномор. новини. – 2019. – 20 черв. – С.1. 

Еременко В. Больше комедий, локаций и гостей : [о локациях, спец. гостях, 

о кино для детей и бизнесе для взрослых рассказала президент 10-го ОМКФ                      

В. Тигипко] // Одес. вісті. – 2019. – 22 черв. – С.6. 

На нашій кінохвилі: [громадс. організація «Культосвіт» вже втретє 

проводить обл. кінотур «Одеська хвиля-2019». Цього разу проект приймали 

Ананьїв. та Ширяїв. р-ни, Великомихайлів., Ширяїв. та Красносіл. громади. У 

програмі 4 некомерційні сеанси сучас. укр. та європ. кіно та анімації]                        

// Чорномор. новини. – 2019. – 20 черв. – С. 1. 

Степовая А. Искусство без слов : [в Одессе проiёл единств. в Украине и 

крупнейш. в Восточ. Европе фестиваль архивн. кино и современ. муз. «Німі 

ночі – Mute Nights Festival»] // Одес. вісті. – 2019. – 26 черв. – С. 6. 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Алексеева Д. Десять лет восторга : [хореограф. коллективу «Восторг» – 10 

лет. Рук. – Е. Бортняк. За эти годы мастерство юных танцоров оценили на 

междунар. конкурсах в Болгарии, Греции, Польше, на многих одес. фестивалях] 

// Веч. Одесса. – 2019. – 13 июня. – С.4. 

Віленська К. Китайський сюрприз для одеситів : [з 25 червня і майже до 

кінця літа одес. Преображенський парк стане майданчиком для фестивалю 

«Гігантських китайських ліхтариків», який розкриває історію світлов. дійства 

Китаю] // Одес. вісті. – 2019. – 26 черв. – С.6. 

Деркач К. Друге життя осередку культури : [у Біляївці було урочисто 

відкрито міський осередок культури] // Південна зоря. – 2019. – 26 черв. – С. 2. 
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Корнілова Т. Тут співають всією родиною : [в с. Красне Тарутин. р-ну 

пройшов район. фестиваль-конкурс «Співучі родини». У фестивалі взяли участь 

12 родин. Виступив нар. вокал. колектив «Веснянка» Краснен. БК, а 

переможцем стала родина Куруч з селища Березине] // Одес. вісті. – 2019. –                

15 черв. – С.2. 

Котова М. И вальс, и бранль: в Стамбульском парке обучают старинным 

танцам : [в этом парке раз в неделю бесплатно обучают искусству старин. танца 

в студии старин. танца «Междумирье»] // На пенсии. – 2019. – 25 июня. – С.2. 

Охлопков С. Приглашает новый Дом культуры : [в с. Семёновка Белгород-

Днестровского р-на открыли новый дом культуры. Превращение заброшен. 

здания в соврем. центр культуры и творчества длилось 8 лет] // Веч. Одесса. – 

2019. – 13 июня. – С.2. 

Ульянкіна М. 40 років на крилах пісень : [саме стільки виповнилося нар. 

вокал. анс. «Журавка» Базар’ян. БК Татарбунар. р-ну] // Татарбунар. вісник. – 

2019. – 15 черв. – С.3. 

 

Літературне життя 
Бабич А. Где и как гулять по литературной Одессе : [И. Ильф и Н. Бялик, 

Д. Ульянов и Э. Дзюбин (Багрицкий), Н. Шор (И. Фиолетов) и В. Катаев… – 

далеко не все имена лит. Одессы. О краеведч. проекте агентства «Тудой-сюдой» 

и газеты «Вечерняя Одесса»] // Веч. Одесса. – 2019. –13, 20 июня. – С. 7. 

Іванова Т. Одеса, море, пароплави… : [це перелік тем нового видання                

В. Михальченка «Порт приписки – Одесса», яке було презентоване на інтелект-

форумі «Українська книга на Одещині-2019» в ОННБ. Рец.] // Чорномор. 

новини. – 2019. – 20 черв. – С. 3. 

Ініна Т. Найвимогливіша авдиторія : [одес. письменники побували у 

промотурах задля популяризації літ. рідного краю. Цього разу це були 

Суворове та Утконосівка Ізмаїл р-ну, Теплодар і Овідіополь. Традиції 

промотурів буде продовжено] // Чорномор. новини. – 2019. – 20 черв. – С. 3. 

Логвинюк В. Поезія над простором левад : [у с. Левадівка Миколаївського 

р-ну відбулося літ.-мистецьке свято «Творча сторінка Одещини» для обдарован. 

дітей, влаштоване зав. філ. Одес. літ. музею, засл. працівником культури 

України В. Панковою] // Одес. вісті. – 2019. – 22 червня. – С. 2. 

Польський щоденник зі старої Одеси : [у Всесвіт. клубі одеситів 

презентовано кн. «Спогади про Одесу, Єдісан та Буджак». Це перший переклад 

рос. мовою щоденника пол. письменника Ю. Крашевського, який перебував в 

Одесі в 1843 р.] // Одес. вісті. – 2019. – 22 черв. – С. 2. 

Сисін Ю. «Мовою джерельною батьківського краю» : [творч. і життєв. 

шлях відомої одес. і укр. поетки Н. Мовчан-Карпусь до її ювілею] // Чорномор. 

новини. – 2019. – 13 черв. – С. 3. 

Творчість потребує самовираження : [у рамках ХХ Всеукр. вист.-форуму 

«Українська книга на Одещині» відбулась в ОННБ презентація кн.                    

В.А. Бабієнка та В.В. Бабієнка «На Україні є село Долинське: поезія; Шлях до 

мільйона: проза»] // Пресс-курьер. – 2019. – 20 черв. – С. 11. 
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«Южное сияние»: тридцатый номер : [в этом номере работы 44 авторов из 

18 городов, 2 повести, 7 литературоведч. материалов, 10 рец.] // Веч. Одесса. – 

2019. – 6 июня. – С. 10. 

 

Музеї. Пам’ятники 
Горсад имени Джордано Бруно, или Улица, как тебя зовут? : [о курьёзах 

одес. топонимики рассказывает краевед Дм. Жданов] // Одес. жизнь. – 2019. – 

19 июня. – С. 23. 

Створи свій музей : [музей особист. кол. ім. О. Блещунова отримав грант 

від Укр. культур. фонду на розробку настільн. музейн. гри «Збери колекцію, 

створи музей»] // Одес. вісті. – 2019. – 26 черв. – С.2. 
 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Бабич А. Художник-баталист Франц Рубо : [один из известнейших худож.-

баталистов Ф. Рубо родился в Одессе 15 июня 1856 г., начал учиться живописи 

в Одес. рисовальн. шк. Наиболее известны его панорамы  «Оборона 

Севастополя», «Бородинская битва»] // Веч. Одесса. – 2019. – 6 июня. – С. 7. 

Геник В. Про НАТО мовою плаката : [в музеї зах. і схід. мистецтва 

відкрито вист. плакатів періоду холодної війни, створених худож. країн 

Північно-Атлантич. альянсу в контексті розвитку іст. подій другої половини 

ХХ ст. (1949-1991 рр.) Ця вист. руйнує штамп «агресивного блока] // Чорномор. 

новини. – 2019. – 22 черв. – С. 3. 

Кракалія Р. Обереги нашої ідентичності : [в обл. центрі укр. культури 

експонувалася кол. давніх укр. рушників, ляльок і вишитих картин з 

використанням рушников. узорів майстрині з Овідіополя О. Сайдель]                       

// Чорномор. новини. – 2019. – 15 черв. – С. 3. 

Одеситів познайомлять з мистецтвом Овідіополя : [в обл. центрі укр. 

культури експонувалася вист. образотворч. та декоратив. мистецтва 

«Дністровські хвилі Овідіопольщини» в рамках культур.-мистец. проекту 

«Мистецтво одного району»] // Одес. вісті. – 2019. – 19 черв. – С. 2. 

 

Національні культури 
Кузьменко Л. Тут зібрався рід наш увесь : [«Кодима-фест» вже вчетверте 

проводить локації «Котруца», «Козацький стан», «Трипільська хата», «Клака» 

та ін., де представлені майстер-класи традиц. нар. танців, ремесел, ігор] // Одес. 

вісті. – 2019. – 19 черв. – С. 5. 

Приглашают на художественную выставку : [в рамках всеукр. проекта 

«Дни еврейской культуры в Украине» одесситы и гости города ознакомились с 

худож. выст.-конкурсом «Современники и мир», где представили свои работы 

26 худож. из разных уголков Европы и Украины] // На пенсии. – 2019. –                  

25 июня. – С. 2. 
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Сорочинський ярмарок на Приморському бульварі : [Нац. Сорочин. 

ярмарок цього року проводився в рамках фесту «Хочу в Одессу» на 

Приморському бульварі. Розпочався ярмарок з ходи персонажів повісті                    

М. Гоголя під спів нар. укр. пісень. Колоною пройшли колективи з Запорізької, 

Одеської, Донецької, Харківської та Сумської обл.] // Одес. вісті. – 2019. –                          

29 черв. – С.2. 

«Українська Бессарабія» знову гуртує людей : [у с. Василівці Болград. р-ну 

пройшов щоріч. фестиваль «Українська Бессарабія», ідейною основою якого є 

виконання бессарабськ. мотивів і фольклору укр. колективами. Розповідь про 

такі фести у Білгород-Дністров. та Ренійс. р-нах] // Одес. вісті. – 2019. – 19 черв. 

– С. 5. 
 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Власов В. Мастер и его ученики : [о замечат. музыканте, выдающемся 

баянисте-исполнителе, проф. ОНМА, нар. арт. Украины В.А. Мурзе] // Веч. 

Одесса. – 2019. – 13 июня. – С. 3. 

Гудыма М. «Дюймовочка» на новый лад : [авт. инсценировки и реж.-

постановщик И. Зильберман с комп. В. Васалати представили в укр. муз.-драм. 

театре им. В. Василько премьеру муз. спектакля по сказке Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка»] // Веч. Одесса. – 2019. – 27 июня. – С.4. 

Гудыма М. Юлия Амелькина: «Театр – это не про психологически 

здоровых людей» : [творч. портр. молодой актрисы и реж. акад. рус. драм. 

театра Ю. Амелькиной] // Одес. вісті. – 2019. – 29 черв. – С.8. 

Играй… не играй в моей песочнице : [предпремьер. показ спектакля для 

подростков и взрослых состоялся в Одес. акад. театре кукол. Реж.-постановщик 

– тбилисец Г. Гамкрелидзе поставил в Одессе спектакль «Песочница» по 

одноимен. пьесе соврем. пол. драматурга М. Вальчака] // Веч. Одесса. – 2019. – 

20 июня. – С. 8. 

Котова М. В Одесском ТЮЗе погружали в искусство «собирания себя» : 

[рец. на премьеру семейн. спектакля на сцене ТЮЗа, заявлен. как «сценки об 

обычном космосе». Реж.-постановщик – участница Междунар. лабораторий для 

молодых реж. «Открытые двери» Я. Коппел (Эстония)] // Одес. жизнь. – 2019. – 

6 июня. – С. 6. 

Котова М. Все наши боли и радости : [рец. на мюзикл по классич. пьесе                   

А. Островского «Без вины виноваты в Одес. театре муз. комедии им.                        

М. Водяного. Муз. А. Кулыгина, либретто и стихи Г. Котова, реж.-

постановщик. В. Подгородинский] // Одес. жизнь. – 2019. – 12 июня. – С. 25. 

Котова М. Много чувства и огня: премьера мюзикла «Без вины виноватые» 

в Одесской музкомедии : [рец. на спектакль-мюзикл «Без вины виноватые». 

Реж.-постановщик – гл. реж. театра муз. комедии В. Подгородинский] // Одес. 

жизнь. – 2019. – 19 июня. – С. 6. 
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Левкович С. Человечный Гулливер и кукольные лилипутики : [в театре 

кукол подготовлен спектакль «Гулливер в стране лилипутов» по роману Д. 

Свифта в сценич. версии реж.-постановщика в Кутуева] // Веч. Одесса. – 2019. – 

13 июня. – С. 4. 

Мельник З. С пристрастием к «Молоку» : [о театральн. фестивале 

«Молоко», его новациях, где презентация новых кн. и встречи с авторами 

трансформировались в «Литературную сцену», о его дет. спектаклях, так 

называемом «Молочке» и др.] // Одес. вісті. – 2019. – 22 черв. – С. 6. 

Лащенко С., Пляцко, Р. Українська музикологія. Одеський вимір : 

[Галичина вбирає, продукує і поширює знання про Одесу. Про це йдеться у 

монографії О. Гнатишин «Історичний вимір українських музично-теоретичних 

концепцій» (Львів, 2017), що розповідає про музикантів, які працювали и 

працюють в Одесі – П. Сокальського, Г. Вірановського, О. Ровенка, О. Сокола, 

С. Шипа та ін.] // Чорномор. новини. – 2019. – 27 черв. – С. 8. 

 

Школи мистецтв. Музичні школи. Училища 
Головко О. Творчі сходинки Каринки Кардаш : [журі обрало і нагородило 

іменними дипломами та пам’ятними подарунками 100 юних талантів Одещини. 

У номінації «Музика» переможницею стала 13-річна вихованка Одес. ДМШ                   

№ 3 та спеціалізов. шк. № 69 К. Кардаш] // Чорномор. новини. – 2019. – 15 черв. 

– С. 3. 

Коптилец В. Музыкальная школа показала класс : [в РДК Арциза состоялся 

ежегод. отчетн. концерт уч-ся и преподавателей Арциз. ДМШ] // Одес. вісті. – 

2019. – 5 черв. – С. 2. 

Навчання в музичній школі позаду : [пройшов урочистий випуск Окнян. 

ДМШ і святков. концерт випускників] // Окнян. вісник. – 2019. – 7 черв. – С. 4. 

Савчук Т. Останні учнівські акорди : [як пройшов випуск учнів 

Татарбунар. ДМШ] // Татарбунар. вісник. – 2019. – 15 черв. – С. 4. 
 

Туризм 
В Южном начала работать туристическая полиция : [она патрулирует 

обществен. места на велосипедах и пешком. «Летние» полицейские будут 

круглосуточно дежурить на территории пляжно-парковой зоны до 30 сент.]                      

// Одес. жизнь. – 2019. – 12 июня. – С. 3. 

Дороги вина та смаку : [в ОДА проведено робочу зустріч експертн. комісії 

Проекту Європ. Комісії «Підтримка розвитку системи географічних значень в 

Україні». В межах проекту в Одес. обл. започаткували розробку першої в 

Україні системи «Доріг вина та смаку» як інструменту розвитку зеленого 

туризму] // Одес. вісті. – 2019. – 26 черв. – С. 2. 

«Квітка папороті» на березі Бугу : [у рамках турист. концепції «Чотири 

сезони» у Савран. р-ні відбувся вже 4-й етнофестиваль Івана Купала «Квітка 

папороті». На гостей свята чекали виступи хореограф. та вокал. колективів, 

запрошених зірок, традиційна кухня, ярмарок-продаж, майстер-класи тощо]                 

// Чорномор. новини. – 2019. – 27 черв. – С. 9. 
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Міський візит-центр «Дністер»: як він перетворює біляївців на туристів : 

[центр працює у Біляївці з 2008 р. за двома напрямками: надає гостям 

інформацію про турист. відпочинок на території р-ну та організує цікавий 

виїзний відпочинок для місцевих жителів та сусідів: одноденні тури, маршрути 

вихідного дня] // Вісті Біляївки. – 2019. – 22 черв. – С. 2. 

Туристические волонтёры помогут гостям города : [это молодые ребята, 

свободно владеющие англ. яз. и подсказывающие гостям о 

достопримечательностях, где можно попробовать блюда одес. кухни и пр.]                   

// Веч. Одесса. – 2019. – 11 июня. – С.1. 

 

Фестивалі. Конкурси 
Арсеньева Т. Катрин Денев – почётная гостья Одесского МКФ : [творч. 

путь великой фр. актрисы, которая будет спец. гостьей юбилейн. Х ОМКФ]                      

// Веч. Одесса. – 2019. – 13 июня. – С. 3. 

Арсеньева Т. Кинофестиваль определил программу : [Х ОМКФ объявил 

Междунар. конкурсн. прогр. и прогр. состязания к/ф на получение Гран-при]                        

// Веч. Одесса. – 2019. – 27 июня. – С. 3. 

Арсеньева Т. Прародитель психологического триллера : [в рубрике 

«Специальное событие» Х ОМКФ была показана высокая классика эпохи 

«Великого немого» – к/ф Р. Вине «Кабинет доктора Калигари»] // Веч. Одесса. 

– 2019. – 20 июня. – С. 7. 

«Дунайська Січ-2019» – рок-н-ролл з енергією Сонця : [в Ізмаїлі вже 

вшосте пройде рок-фестиваль «Дунайська Січ-2019». За наміром, він може 

задати новий тренд – енергонезалежність. Родзинкою Головної сцени стане 

«День Simpho Rock» – спільні виступи Нац. акад. орк. нар. інструментів 

України з рок-гуртами «Kozak System», «Тінь сонця», «Друже музико»]                          

// Чорномор. новини. – 2019. – 22 черв.. – С.5. 

Китай – далёкий и близкий : [по случаю 70-летия основания КНР одесситы 

приняли участие в конкурсах фотографий и эссе «Я и Китай», посвящ. 

сотрудничеству и дружбе между Китаем и Украиной] // Пресс-курьер. – 2019. – 

20 июня. – С. 12. 

Левчук В. «Боржоми-фест» в городе с характером : [более 10 тыс. гостей 

собрал 3-й фестиваль «Боржоми-фест»] // Веч. Одесса. – 2019. – 20 июня. – С. 1, 

3. 

Марьина Г. На ночь – в филармонию : [рец. на одноднев. фест. «Ночь в 

филармонии», где можно послушать джаз, фольк, популяр. классику] // Веч. 

Одесса. – 2019. – 20 июня. – С. 8. 

Марьина Г. Чуковский, Шварц и Андерсен : [ставка на классику была 

сделана участниками 11-го Всеукр. мультижанров. дет. конкурса «Фестиваль 

CHIK»] // Веч. Одесса. – 2019. – 20 июня. – С. 4. 

Продлись, очарование! : [впечатлениями о фестивале «Odessa Classics» 

делятся поклонницы З. Мельник и А. Степовая] // Одес. вісті. – 2019. – 15 черв. 

– С. 9. 
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Семенюта И. Два дня в Средневековье : [на Суворовской аллее ЦПКиО им. 

Т. Шевченко прошёл 7-й фестиваль ист. средневековья «Пороховая башня»]                          

// Веч. Одесса. – 2019. – 11 июня. – С. 4. 

Середньовічні розваги : [у ЦПКіО ім. Т. Шевченка відбувся 7-й Одес. 

міжнар. благодійн. фестиваль «Порохова вежа» з такими заходами, як 

середньовіч. лицарські бої, ремісничі ярмарки, майстер-класи з ковальства, 

гончарства, столярної майстерності та ін.] // Одес. вісті. – 2019. – 8 черв. – С. 2. 

Солоненко К. На цих теренах пили волю, Вдихали непокірний дух… : 

[детально про 4-й етнофестиваль Кодима-фест. У прогр. коло посмішок і 

пісень, частування і забавляння, музика, танці, посиденьки біля багаття тощо]                         

// Вісті Кодимщини. – 2019. – 22 черв. – С. 5, 6. 

Odessa Classic – свято для всіх! : [в Одесі пройшов 5-й фестиваль Odessa 

Classic, який вкотре довів, що наше місто залишається одним з відомих 

музичних центрів світу. Під час фесту пройшли 9 великих концертів зірок 

світов. класич. сцени, 2 художні виставки, 4 концерти паралельн. прогр. 

«Пілігрім», майстер-класи, лекції тощо] // Чорномор. новини. – 2019. – 13 черв. 

– С. 1, 3. 

Чарівний світ танцю : [у Біляїв. РБК пройшов 9-й район. дит. фестиваль-

конкурс хореогр. мистецтва «Танцювальний Олімп», в якому взяли участь 18 

кращих танц. колективів району] // Південна зоря. – 2019. – 12 черв. – С. 2. 
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