
 

 

 

 

 

 



 

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. І. А. Терзі-Руссу ; комп’ют. набір І. А. Терзі-Руссу ; худож. 
оформ., редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. –  

Вип. 1(65) : [I кв. 2019 р.]. – 2020. – 6 с. ; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). – 
40 прим.: б.ц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дайджест складається з однієї частини,  
яка вміщує анотовані статті з досвіду роботи бібліотек  

м. Одеси та області у І кварталі 2019 р., 
Також дайджест містить перелік видань, які були використані у випуску. 

Періодичність видання: щоквартально. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ксерокс ОУНБ 
Зам. № 25 від 09.07.2020 
Тираж 10 прим. 

2 
 



 

І.  ПЕРІОДИЧНІ  ВИДАННЯ  ОДЕЩИНИ ПРО  ДІЯЛЬНІСТЬ  
БІБЛІОТЕК 

у  І  кварталі  2019  р. 
 
 

Січень 
 

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 Старосел. 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. 
 

Лютий 
 

Бут Н. Без читающего общества нет будущего : [ЦГБ им. И. Франко г. 
Одессы отметила своё 128-летие. О работе б-ки рассказывает её дир. Н. Клыкова] 
// Веч. Одесса. – 21 февр. – С. 3. 

Відкрий для себе Україну : [в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася 
презентація наук.-популяр. серії книжок «Патріот»] // Чорномор. новини. – 2019. 
– 16 лют. – С. 5. 

Владимирский О. Почитать книгу на открытом воздухе : [ОННБ провела 
презентацию проекта «Litera», который предусматривает создание летней 
площадки во внешнем дворике б-ки, рядом с центральным входом, где можно 
будет почитать, послушать лекцию, выпить кофе и т.п. ] // Веч. Одесса. – 2019. – 5 
февр. – С. 2. 

Воронцова О. В поисках талантов : [в гор. дет. б-ке № 45 в рамках проекта 
«Расскажу вам за Одессу» состоялся мастер-класс по вокалу для детей мл. 
классов шк. Киевс. р-на. Его провела худож. рук. образцов. вок.-эстрад. студии 
«Элис» гор. дворца дет. и юнош. творчества Б. Занчуковская] // Правда за Одессу. 
– 2019. – 14 февр. – С. 7. 
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Гажийська Н. Мовою рідною світ пізнається : [Татарбунар. ЦРБ провела 
кілька заходів до Міжнар. дня рідної мови: кн. вист. «Мова – життя основа», вист. 
документів з фондів іст.-краєзнавч. музею, вікторину «Знавці рідної мови»]                            
// Чорномор. вісник. – 2019. – 26 лют. – С. 6. 

День Кота : [в Белгороде-Днестровском, в б-ке для детей и юношества им. 
В. Катаева презентовали кн. худож., иллюстратора, писателя Е. Лебедевой 
«Олька-Парасолька» и А. Лесовиковой «Про кицю Мартусю та її подружку»]                                 
// Чорномор. вісник. – 2019. – 19 лют. – С. 5. 

Импровизации : [лит. клуб «Искусство Слова» приглашает поэтов, 
писателей, бардов на клубн. муз.-поэтич. встречу «Весенние импровизации» в б-
ку им. Э. Багрицкого] // Слово. – 2019. – 28 февр. – С. 10. 

Колесникова В. Бібліотека запрошує на свято : [з нагоди Дня рідної мови в 
ОННБ експонується кн.-іл.. вист. «Мовне й культурне розмаїття півдня України». 
Вист. посилила лекція В. Сподарця «На захист рідної мови й культури 
мовлення»] // Веч. Одесса. – 2019. – 21 февр. – С. 7. 

Лясоцька Н. Змістовне дозвілля в бібліотеці : [у Лиман. б-ці № 3 
Роздільнян. р-ну вже декілька років працює жін. клуб «ДамСовет», засідання 
якого завжди цікаві, актуальні, присвяч.. різним подіям] // Вперед. – 2019. –                         
8 лют. – С. 4. 

Мова Піднебесної в Одесі : [до Року Китаю в Україні в ОУНБ ім.                                     
М. Грушевського відбувся літ.-муз. вечір «Мова Піднебесної в Одесі»]                                  
// Чорномор. новини. – 2019. – 21 лют. – С. 3. 

О самом сокровенном : [в ОУНБ им. М. Грушевского состоится концерт 
авт. песни «О самом сокровенном» и встреча с автором-исполнителем, лауреатом 
фестивалей и конкурсов бардов. песни А. Марынкиным] // Слово. – 2019. –                          
28 февр. – С. 10. 

По ту сторону света : [в ОУНБ им. М. Грушевского состоится «Встреча в 
темноте» – о том, как незрячие люди познают мир и решают свои задачи, как 
пишут и читают, ориентируются в пространстве] // Слово. – 2019. – 28 февр. –                                 
С. 10. 

Слюсаренко М. Ночь любви в научной библиотеке : [в ОННБ объединили 
праздник влюблённых 14 февр. – с Междунар. днём дарения книги и 
организовали в б-ке «Ночь в библиотеке. Поэтика любви». В прогр. – маски, 
костюмы, сюрпризы, конкурсы, музыка, поэзия, рукоделие и др.] // Веч. Одесса. – 
2019. – 19 февр. – С. 4. 

Філіппова О. Книги, комп’ютери і… динозавр Бібик : [про роботу дит. б-ки 
№ 40] // Чорномор. новини. – 2019. – 7 лют. – С. 3. 
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Березень 
 
Алєнічева О. У поезії є крила : [у б-ці с. Виноградар Роздільнян. р-ну 

підготували та відзначили Всесвіт. день поезії] // Вперед. – 2019. – 29 берез. –                       
С. 9. 

Большакова В. Про культуру, мову і бібліотеку : [про роботу б-к 
Роздільнян. р-ну; відзначення 10-річчя літ.-поетич. клубу «Літературні обрії»; 50-
річчя Павлів. б-ки цього р-ну] // Вперед. – 2019. – 1 берез. – С. 4. 

Відкрито сучасний медіа-простір : [це сталося на базі Роздільнян. ЦРБ, де 
плануються просвіт. лекції, різні семінари і конф. У 2018 р. в Одес. обл. було 
створено 10 таких центрів, що передбачено Стратегіч. планом дій голови ОДА                            
М. Степанова «Розумний регіон»] // Вперед. – 2019. – 29 берез. – С. 1. 

Культурний простір стане ширшим : [в Арцизі відкрито оновлену арт-
галерею центр. б-ки. Ремонт цього об’єкту – у рамках обл. комплексної програми 
«Культура Одещини 2017-2019 роки». На ремонт з обл. бюджету було виділено 
близько 500 тис. грн] // Одес. вісті. – 2019. – 30 берез. – С. 4. 

Дзвенить струмочком рідна мова : [під таким гаслом у Роздільнян. РДБ 
відбувся тематич. захід – історія мови, присвяч. Міжнар. дню рідної мови. Діти 
взяли участь в імпровіз. подорожі у Країну мовознавства, конкурсі загадок, 
«Мовному асорті» та ін.] // Вперед. – 2019. – 1 берез. – С. 4. 

Лясоцька Н. Мова має значення : [у Лиман. б-ці № 3 Роздільнян. р-ну 
відсвяткували День рідної мови. До цієї події було підготовлено вист.-імпульс 
«Мова – ДНК нації», лекцію «Вавилонська вежа», концерт болг. та молд. пісні]                             
// Вперед. – 2019. – 1 берез. – С. 4. 

Мелодії слова : [Буджак відсвяткував Всесвіт. день поезії: у Татарбунар. 
ЦРБ відбувся урочистий захід з цієї нагоди. Зб. творів поетів Татарбунарщини 
шанувальники побачили на окремій полиці] // Чорномор. вісник. – 2019. –                              
26 берез. – С. 5. 

«Опальний гетьман і його правда» : [ОУНБ ім. М. Грушевського 
запрошує на лекцію, назву якої винесено у заголовок. Тема лекції – "Іван 
Мазепа"] // Чорномор. новини. – 2019. – 28 берез. – С. 1. 

Подаруй книгу бібліотеці : [у Прилиман. б-ці Овідіопол. р-ну проводилася 
акція «Подаруй книгу бібліотеці», присвячена Міжнар. дню дарування книги. 
Бібл. фонд було суттєво поповнено новими книгами] // Сучасний Авангард. – 
2019. – 21 берез. – С. 4. 

Ребятам – о зверятах : [в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась 
презентация кн. дет. писателя С. Бакуменко «Ребятам о собачках». Презентация 
состоялась в рамках реализации проекта «Уроки доброты»] // Слово. – 2019. –                                   
28 марта. – С. 10. 

Таранцева Н. Поезія – це скарб усіх віків : [з нагоди Всесвіт. дня поезії у 
Кучурган. сіл. б-ці № 2 Роздільнян. р-ну пройшов конкурс знавців укр. поезії. 
Звучали вірші Л. Костенко, В. Симоненка, В. Сосюри, О. Олеся та ін.] // Вперед. – 
2019. – 29 берез. – С. 9. 
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