
 

 

 

 

 

 



 

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. 2(66) : [ІI 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 ІІ кварталі 2019 р., 
Також дайджест містить перелік видань, які були використані у випуску. 

Періодичність видання: щоквартально. 
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І.  ПЕРІОДИЧНІ  ВИДАННЯ  ОДЕЩИНИ ПРО  ДІЯЛЬНІСТЬ  
БІБЛІОТЕК 

у  ІІ  кварталі  2019  р. 
 
 

Квітень 
 

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. легендар. 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] // Черномор. 
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, Татарбунар и Килии] // Татарбунар. вісті. – 
2019. – 6 квіт. – С. 2. 

Москул І. Діти читають… : [в Окнян. громад. 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 Всемир. 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. 
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Травень 
 

Арсеньева Т. Интеллект-форум в научной библиотеке : [Всеукр. выст.-
форуму «Украинская книга на Одесчине» исполнилось 20 лет. 20-й слёт 
книгоиздателей и книгораспространителей Украины пройдёт в своей альма-матер 
– ОННБ – 7-10 июня] // Веч. Одесса. – 2019. – 30 мая. – С. 3. 

Где плавают медузы : [в обл. б-ке для юношества им. В. Маяковского 
состоится творч. встреча с молодой одес. писательницей А. Костенко – 
победительницей многих лит. конкурсов, в т.ч. междунар., чл. НСПУ] // Слово. – 
2019. – 30 мая. – С. 10. 

Колеснікова В. Крізь призму історичної пам’яті : [до 74-річниці перемоги 
над нацизмом в ІІ світовій війні в Одес. ННБ проводився цикл заходів – 
презентація кн.-документ. виставки «Визволення Одеси: площина історичних 
досліджень», виїзні засідання Клубу науковця, «Години науковця» тощо] // Веч. 
Одесса. – 2019. – 8 мая. – С. 7. 

Корнілова Т. В Утконосівці відкрився культурно-освітній медіа-центр : 
[другий у Ізмаїл. р-ні центр відкрили на базі бібл. філії в рамках виконання 
Стратегіч. плану дій ОДА «Розумний регіон»] // Одес. вісті. – 2019. – 15 трав. –                  
С. 2. 

Лавренюк В. Чому вчить дітей книжка : [в ОННБ 1 черв., у День захисту 
дітей, організують чимало святков. заходів: вист. дит. малюнків, театрал. і 
кінопрогр., концерти, розкриють фонди для дітей] // Веч. Одесса. – 2019. – 30 мая. 
– С. 4. 
 

Червень 
 

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 вид.-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. 
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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. 

Левчук В. «Литера» ждёт гостей, читатель ждёт праздника : [подготовка к 
ХХ Всеукр. выст.-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 извест. 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. 

 
 
 
 
 

ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ У ВИПУСКУ 
 
м. Одеса 
 
Вечерняя Одесса 
Одеські вісті 
Слово 
Чорноморські новини 
 

Райони області 
 
Окнянський вісник 
Південна зоря (Біляївський р-н) 
Татарбунарскі вісті 
Черноморский маяк  
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