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У бюлетені вміщено інформацію про події, що відбулися в інформаційній,  

культурно-просвітницькій, науковій та інших сферах діяльності  

ОУНБ ім. М. Грушевського в 2021 році. 

Представлено також дані про видавничу діяльність бібліотеки у 2021 році  

та інші факти життєдіяльності колективу бібліотеки. 

Бюлетень адресований всім, кого цікавить досвід роботи у бібліотечній галузі. 
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 Січень 
 

 
2 

До новорічних і різдвяних свят у відділах бібліотеки підготовлені 

книжкові виставки: в читальній залі – виставка-інсталяція «Новорічна подорож 

навколо світу»; у відділі виробничої літератури – книжково-ілюстративна 

виставка «Різдво Христове: смакуємо вишукані страви». 
 

*   *   * 

У відділі персонального абонементу відбулась презентація постійно 

діючої книжкової виставки книг-ювілярів року «У книжок також є день 

народження».  

*   *   * 

До 100-річчя Української революції 1917-1921 років на другому 

поверсі бібліотеки відкрито постійно діючу виставку «Українська революція 

1917-1921 рр.». 
 

5 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Письменники – ювіляри січня» (185 років від дня 

народження Менделе Мойхер-Сфорима; 130 років від дня народження Павла 

Григоровича Тичини; 115 років від дня народження Ноте Лур’є). 
 

*   *   * 

У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «Василь Касіян – неперевершений майстер української графіки» (до 

125-річчя від дня народження художника). 

 

8 
На виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2», з 8 по 24 січня 2021 року бібліотека не обслуговувала 

користувачів у приміщеннях бібліотеки. 
 

10 
Фахівці науково-методичного відділу розпочали прийом звітів 

публічних бібліотек області за 2021 рік і планів на 2022 рік. 

 

12 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжкової виставки «Джек Лондон – велич таланту і парадокси долі» (до 145-

річчя від дня народження американського письменника). 
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13 
Фахівці читальної зали до Року математики в Україні підготували 

книжкову виставку «Магія чисел: старовинні настільні ігри». 

 

15 
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну 

виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у січні. 

 

16 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір-спомин «День тих, 

хто вистояв. Не вистояв бетон», присвячений Дню пам'яті захисників 

Донецького аеропорту, які захищали його протягом 242 днів, з 26 травня                                    

2014 року до 22 січня 2015 року.  

 

20 
Співробітники науково-методичного відділу провели обласний вебінар 

«ЕСМаР для нових користувачів». 

 
 

21 
Підписано Угоду про офіційне партнерство між ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація» і КУ «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека 

імені М. С. Грушевського». 
 

*   *   * 

До 25-річчя введення в обіг національної грошової одиниці – гривні – 

стартував цикл віртуальних виставок «Мандруємо банкнотами України». 

Перша виставка – «Святий Київ за часів гетьмана Івана Мазепи» – підготували 

співробітники читальної зали. 

 

22 
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної 

виставки «Акт Злуки 22 січня 1919 року – важлива віха в історії української 

державності» (до Дня Соборності України). 

 

27 
Співробітники відділу соціокультурної діяльності до 130-річчя від дня 

народження Павла Тичини підготували літературний нарис «Талант, дарований 

небом». 

 
 

28 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про 

нові книги, які надійшли до бібліотеки у січні. 
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*   *   * 

У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки-

портрету «70 років від дня народження Каденюка Леоніда Костянтиновича – 

українського льотчика-космонавта, першого космонавта незалежної України, 

Героя України (1951–2018)». 
 

*   *   * 

В рамках Програми поповнення фондів публічних бібліотек                             

26 бібліотек Одеської області безкоштовно отримали 14675 книжок від УІК. 

Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського – 317. Книжки можна знайти на полках по 

спеціальним блакитним наліпкам «Ця книга в бібліотеці завдяки УІК». 

 

29 
В бібліотеці відбулась історико-літературна зустріч «Лицарський 

подвиг Героїв Крут». В програмі заходу: 

- історичні нариси «Крути: трагічна і легендарна історія українсько-

більшовицької війни» (Тарас Гончарук, д-р іст. наук, професор 

кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова); «За волю і долю 

України: герої бою під Крутами» (Володимир Полторак, канд. іст. 

наук, доцент кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова); 

- презентація книжково-ілюстративної виставки «Крути – невгасимий 

вогонь української волі»; 

- «Одеса вшановує Героїв Крут» (Наталя Михайленко, керівник                                

КУ «Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та 

молоді»); 

- поетична година «Понад все вони любили свій коханий край»; 

- перегляд художнього фільму «Крути. 1918». 

 

30 
У відділі юридичної літератури відбулась презентація виставки-

дайджесту «2020: юридичні події, проблеми, закони, актуальні публікації». 

 

*   *   * 

У січні ювілейні дати відзначили завідувач відділу соціокультурної 

діяльності Нагорнюк О. А. (02.01), завідувач відділу зберігання основного 

книгосховища Габададзе Г. М. (11.01) та провідний бібліотекар науково-

методичного відділу Ковалькова Т. Г. (25.01). 
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Лютий  
 

1 
З 1 по 28 лютого у відділі літератури іноземними мовами проходили 

навчальну (перекладацьку) практику здобувачі освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем, 3-го року навчання, спеціальності «Філологія 

(переклад з англійської, китайської українською) ПНПУ ім. К. Д. Ушинського: 

Д. О. Бурлах, А. Т. Клещевнікова, В. М. Таха, М. С. Шевченко, К. В. Козелков, 

О. В. Станіслав, К. В. Аксьонова, К. Г. Котець, Д. В. Лузанова,                                      

Е. Ю. Курганська, С. С. Курбанова, В. І. Міхалкова. 
 

2 
Співробітники відділу юридичної літератури започаткували віртуальні 

консультації «Користувачам – актуальне в законодавстві». 
 

4 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книг 

Олександра Степанова «Фестивали, конкурсы. И не только…» та «Моё 

одесское детство». В заході взяли участь лауреат міжнародних конкурсів Анна 

Степанова (саксофон), учениця балетної школи Ярослава Шевченко та учні 

школи телеведучих програми «Зіронька». 
 

5 
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

Черненко К. Г. відвідала презентацію 83-го випуску літературного альманаху 

«Дерибасовская-Ришельевская», яка відбулась в Одеському літературному 

музеї. Видання було передано в дар бібліотеці. 
 

 

9 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку «Замок 

Любарта в житті та творчості Лесі Українки» з циклу «Мандруємо банкнотами 

України». 
 

11 
Стартував цикл онлайн-занять на платформі ZOOM «Гарна українська 

мова – шлях до успіху» для бібліотекарів міста та області. Організатор та 

ведуча – Федченко Л. І. Заняття відбуватимуться щосереди. 
 

12 
В читальній залі до Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав відбулась історико-інформаційна година «А час і досі 

не загоїв рани…». 
 

 

13 
У відділі виробничої літератури до Всесвітнього дня радіо відбулась 

презентація книжково-ілюстративної виставки «Всесвітній етер». 



 8 

 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч «Залучення 

молоді до процесів прийняття рішень: діалог молоді з владою». Організатор – 

Молодіжна організація «Молодіжна Платформа Розвитку Демократії». 

 

18 
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Софія 

Русова – реформатор національної системи освіти і виховання» (до 165-річчя 

від дня народження). 
 

19 
У відділі соціокультурної діяльності відбулись вечір-посвята 

учасникам Революції Гідності та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

В програмі заходу: 

- «Майдан. Деталі» (презентація документально-книжкової виставки); 

- «Слідами революції: хроніка очевидців київського та одеського 

Майданів» (демонстрація документального фільму); 

- «Ангели пам‘яті – 2021: доля учасників Майдану» (розповідь про 

героїв); 

- «Історія з Майдану у власному вимірі» (спогади учасників Ганни 

Рудик та Максима Трубнікова); 

- «Вдячні за свободу» (виступ лідера музичного гурту «Друже Музико» 

Максима Трубнікова). 

Організатор – КУ «Одеський обласний центр патріотичного виховання 

дітей та молоді». 
 

*   *   * 

Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. та заступник директора з 

наукової роботи Булгакова О. А. взяли участь в урочистостях з нагоди                              

130-річчя Центральної міської бібліотеки імені Івана Франка та презентації 

документально-бібліографічного видання «Переступивши рубіж століть», яке 

було передано в дар бібліотеці. 
 

20 
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки-поради 

«Академія дачника. Готуємося до весни». 
 

 

21 
До Міжнародного дня рідної мови відділами бібліотеки були 

підготовлені виставки: 

- «Мова кожного народу неповторна i – своя» (відділ юридичної 

літератури); 

- «Брати Якоб і Вільгельм Грімм – найвидатніші вчені-філологи, які 

присвятили життя вивчанню німецької культури» (відділ літератури 

іноземними мовами). 
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*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась дискусія щодо 

архітектурного обліку міста на тему: «Одесса: сохранить нельзя разрушить». 

Організатор – Екскурсійна агенція «Мама я в Одессе». 

 

24 
Завідувач науково-методичного відділу Маловік Н. П. взяла участь в 

годині професійного спілкування «Методична вервечка». Організатор – 

науково-методичний відділ НБУ імені Ярослава Мудрого. 

 

25 
У відділі юридичної літератури відбулася презентація книжкової 

виставки-досьє «Імена, звершення, досягнення», приуроченої до ювілеїв 

видатних українських правознавців минулого. 
 

*   *   * 

До 150-річчя Лесі Українки в бібліотеці відбувся цикл заходів: 

- презентація книжкової̈ виставки «Серед живих – жива»; 

- лекція-огляд культуролога, члена Національної̈ спілки журналістів 

України Тетяни Ананченко «Під південним вітрилом: одеський період 

в житті Лесі Українки»; 

- презентація перевидання збірки «Леся Українка: подорож до моря» та 

зустріч з художником-оформлювачем книги Ларисою Дем’янишиною; 

- зустріч в Театральній вітальні. Міні-вистава акторів Одеського 

академічного українського музично-драматичного театру імені                

В. Василька «Хотіла я б піснею стати: одеські вечорниці Лесі 

Українки». 

 

26 
До 89-ї річниці з часу утворення Одеської області в бібліотеці 

відбулась низка заходів: 

- вітальний флешмоб «Мовна різнобарвність Одеського краю» (студенти 

ПУНПУ імені К. Д. Ушинського, бібліотекарі міста та області); 

- книжкова виставка «Мовне різнобарв'я Одещини: 27 лютого 1932 року 

утворена Одеська область»; 

- віртуальна виставка «Кожне слово неосяжне: різномовне розмаїття 

поетичного слова нашого краю»; 

- історичний екскурс «Одеській області – 89: немає сьогодення без 

минулого»: (Тарас Гончарук, д-р іст. наук, професор кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова); 

- аналітичний огляд змін адміністративно-територіального устрою 

Одеської області «Одещина в новому адміністративно-

територіальному вимірі» (Оксана Піднебесна, регіональний 

консультант НДУ «АМУ»); 
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- презентація книжково-ілюстративної виставки «Одещина – степова 

корона Причорномор’я»; 

- презентація «Одещина на історичних картах»(Володимир Полторак, 

канд. іст. наук, доцент кафедри історії України ОНУ імені                                    

І. І. Мечникова). 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбувся патріотично-

інформаційний захід «В єдності – наша свобода!», присвячений 7-й річниці 

окупації Криму. Організатори: ГО Кримські татари Одещини / CT Odesa 

vilâyetniñ Qırımtatar; КУ «Одеський обласний центр патріотичного виховання 

дітей та молоді». 
 

*   *   * 

Відділом краєзнавчої літератури і бібліографії підготовлена книжкова 

виставка «Одеська область: від минулого до майбутнього», презентація якої 

відбулась в рамках урочистого засідання колегії Одеської обласної державної 

адміністрації з нагоди 89-ї річниці з часу утворення Одеської області. 

 

27 
Відділом мистецтв підготовлено віртуальну виставку «Микола Ге – 

великий митець історичного живопису» (до 190-річчя від дня народження). 

 

28 
У відділі соціокультурної діяльності відбулось нагородження 

переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих дослідників 

імені Неллі Іванової-Георгієвської за 2020 рік та оголошені інтелектуальні 

змагання у 2021 році за напрямками «Феноменологія», «Герменевтика», 

«Філософія сміху», «Філософія танцю». Організатори: Наукове товариство 

«Одеська гуманітарна традиція», Культурна Асоціація «Новий Акрополь» за 

підтримки Українського філософського фонду. 

 
 

Березень 
 

3 
З 3 по 10 березня до дня народження Т. Г. Шевченка в бібліотеці 

відбувся цикл заходів: 

- віртуальна виставка «Київські краєвиди і пам'ятки архітектури Києва 

пензлем Тараса Шевченка» з циклу «Мандруємо банкнотами 

України»; 

- презентація виставки-мандрівки «Тарас Шевченко – шляхами великого 

Кобзаря»: до 175-ї річниця написання вірша «Заповіт» та 160-річчя з 

дня смерті; 
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- перегляд та обговорення художньо-документального фільму «Мій 

Шевченко»; 

- поетична година «Шевченко forever»; 

- лекція викладача ОНУ імені І. І. Мечникова Ірини Нечиталюк 

«Шевченко: сучасна біографія. Ламаємо стереотипи»; 

- презентація виставки «Старанний учень Академії мистецтв: художня 

спадщина Т. Г. Шевченка»; 

- лекція-презентація «Шевченкіана в екслібрисі» старшого наукового 

співробітника Одеського художнього музею Тетяни Токарчук. 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулось відкриття фотовиставки 

«Нечоловіча професія?». Організатор – Громадський Рух «Віра, Надія, Любов» 

за підтримки Одеського обласного центру громадського здоров'я. 

 

4 
В бібліотеці відбувся цикл заходів до Міжнародного Жіночого Дня: 

- презентація книжкової виставки-досьє «Жінка в політиці – це 

конструктивна сила українського суспільства»; 

- презентація книжково-ілюстрованої виставки «Ікони жіночого стилю» 

з циклу заходів «Індустрія краси»; 

- презентація виставки-інсталяції «Золоті письменниці України». 

 
 

6 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з народним 

артистом України, режисером Ярославом Лупієм «На полі крові. Біблійні 

сюжети Лесі Українки». 

 

7 
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого 

столу» на тему: «Сучасна рівність: реальність чи ні?». Організатор – МГО «ЄС. 

Солідарна молодь Одеси». 

 

10 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація 30-го 

випуску історико-краєзнавчого наукового альманаху «Південний Захід. 

Одесика = Юго-Запад. Одессика», яку представили голова Одеської ОДА                             

С. Р. Гриневецький та історик, письменник, краєзнавець, д-р іст. наук                                  

В. А. Савченко. 

 

11 
Співробітники персонального абонементу підготували віртуальну 

виставку про нові книги, які надійшли до бібліотеки у березні. 
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12 
У відділі юридичної літератури до Всесвітнього дня захисту прав 

споживачів відбулась година запитів-відповідей «Споживач України: право на 

безпеку». 

 

13 
Бібліотека взяла участь в анкетуванні, яке відбулось в межах наукового 

дослідження НБУ імені Ярослава Мудрого «Роль бібліотек у промоції 

читання». 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбувся Творчер «Стежками 

кохання». Організатор – Літературне товариство «ГоСТ». 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбувся Volunteer Talks – захід-

знайомство з молодіжними громадськими організаціями та актуальними 

проектами: «Будуємо Україну Разом – БУР», «Мой город», «Лига Еврейского 

Волонтёрства», «GladPet» та «Українська Волонтерська Служба». 

 

14 
У відділі соціокультурної діяльності до Дня українського добровольця 

відбулась зустріч з представниками добробатів м. Одеси «Добробати – воїни 

добра», а також презентація поетичної збірки добровольця, поета, блогера 

Гліба Бабіча «Вірші та пісні». Організатори: Південний міжрегіональний відділ 

УІНП; КУ «Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та 

молоді». 
 

16 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

Олександра Галяса «Гендерна журналістика: люди, теми, діалоги». 
 

*   *   * 

У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «Амвросій Бучма – геній перевтілення та безсмертний герой» (до 205-

річчя від дня народження). 
 

21 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся творчий вечір Ігоря 

Потоцького «Из всех успехов я ценил…». В заході взяли участь лікар Олена 

Кузнєцова та актор і гітарист Олексій Семенищев. 

 

23 
Бібліотека тимчасова призупинила обслуговування користувачів у 

зв’язку з находженням області у «червоній» зоні карантину (до 24 квітня). 
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25 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

виставки-портрету «Зодчі Одеси (225 років від дня народження Франца 

Карловича Боффо; 190 років від дня народження Олександра Осиповича 

Бернардацці)». 
 

*   *   * 

В рамках Європейського тижня цифрової грамотності бібліотекар 

відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації Попова Д. Ю. для 

співробітників бібліотеки провела оглядове заняття «Освітні серіали на 

національній онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта». 

 

27 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

виставки-портрету «Стильове розмаїття прози Генріха Манна» (до 150-річчя 

від дня народження німецького письменника). 

 

31 
Завідувач науково-методичного відділу Маловік Н. П. взяла участь в 

онлайн-нараді «Всеукраїнська нарада щодо впровадження оновленої 

статистичної звітності № 6-нк та № 80-а-рвк». 

 

 

Квітень 
 

1 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Свято сміху та весни (Одеська гуморина)». 

 

6 
Завідувач відділу обробки документів та організації каталогів                                  

Маказюб Л. В. та провідний бібліотекар відділу Осипенко А .В. взяли участь в 

онлайн-семінарі «Сучасна предметна каталогізація в наукових бібліотеках: 

теоретичні і практичні аспекти». Організатор – НБУ імені В. І. Вернадського. 

 

7 
В читальній залі до Всесвітнього дня здоров'я відбулась презентація 

виставки-поради «Цілюща сила природи». 
 

*   *   * 

Завідувача відділу персонального абонементу Морозову С. А. обрано 

до складу журі щорічного Муніципального літературного конкурсу                              

імені Костянтина Паустовського. 
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8 
Бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Сорокіна К. І. взяла 

участь в краєзнавчій науково-практичній конференції «Від оборони до 

визволення: імена, події, факти», присвяченій 77-й річниці визволення Одеси 

від нацистських окупантів та 100-річчю від дня народження кулеметниці 25-ї 

Чапаєвської стрілецької дивізії Ніни Онілової (1921-1942). Організатори: 

ОННБ та Одеський історико-краєзнавчий музей. 

 

9 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Митець починається не так із таланту, як з особистості» 

(День пам’яті. 75 років від дня народження Богдана Івановича Сушинського). 

Також співробітниками відділу була підготовлена електронна презентація 

«Письменник навіки. Богдан Іванович Сушинський (10.04.1946 – 24.12.2020)». 
 

*   *   * 

У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулись презентації 

книжкових виставок до Дня звільнення міста Одеси від нацистських 

загарбників: 

- «Цей день – один з найважливіших в історії Одеси» (77 років від дня 

визволення Одеси від фашистських загарбників); 

- «Заради життя: подвиг безстрашної одеської кулеметниці»                                     

(до 100-річчя від дня народження Ніни Онілової). Також було 

підготовлено однойменну віртуальну виставку. 

 

11 
До Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів в 

бібліотеці відбулись презентації книжково-документальних та віртуальних 

виставок: 

- «Кожне життя варте того, щоб бути описаним» (відділ персонального 

абонементу); 

- «Шлях із неволі, з небуття» (читальна зала); 

- «А пам'ять повертає нас в минуле: 5 хвилюючих історій» (читальна 

зала). 

 

12 
Бібліотека взяла участь в анкетуванні «Краєзнавчі ресурси бібліотек 

України як підґрунтя для розвитку місцевого туризму», яке відбулось в рамках 

наукового дослідження Національної історичної бібліотеки України. 
 

*   *   * 

У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжкової 

виставки «Місія Космос: в ім’я миру та прогресу» (до Міжнародного дня 

польоту людини в космос). 
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13 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про 

нові книги, які надійшли до бібліотеки у квітні. 

 

16 
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Христина 

Алчевська – теоретик, експериментатор, педагог» (до 170-річчя від дня 

народження). 

*   *   * 

26 березня 2021 року в Україні була презентована Стратегія розвитку 

читання на 2021-2025 роки «Читання як життєва стратегія». В рамках її 

реалізації в бібліотеці розпочалась запис подкастів «ЧИТАЄМО ВГОЛОС». 

 

21 
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставки-

вернісажу «Багатогранність ремесла» (до 60-річчя від дня народження 

журналіста, письменника і сценариста Андрія Куркова). 
 

*   *   * 

У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Шарлотта Бронте – найталановитіша 

представниця англійського романтизму і реалізму, «перший літописець 

індивідуальної свідомості» (до 205-річчя від дня народження англійської 

письменниці). 

 

23 
Завідувач відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О. А. взяла 

участь у вебінарі «Творчість без карантинних обмежень», присвяченого 

Всесвітньому дню книги та авторського права. Організатори: ІР Academy – 

Національний навчальний центр інтелектуальної власності та IP Center of 

Ukraine – Розвиток відносин у сфері інтелектуальної власності. 

 

24 
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжкової 

виставки «Землі потрібен господар: планета потребує уваги та турботи» (до 

Всесвітнього дня Землі). Також співробітники бібліотеки провели екологічно-

просвітницьку акцію #година землі на схилах прибережної зони. 
 

*   *   * 

В рамках проекту «Дія. Цифрова освіта» відбулась передача 

комп’ютерної техніки сільським бібліотекам. Першими прийняли в дар 

комп’ютерну техніку бібліотеки Визирської та Красносільської територіальних 

громад. Модератором зустрічі виступила заступник голови ОДА з питань 

цифровізації області Анастасія Бондар. В заході взяли участь: заступник 

міністра   цифрової   трансформації  з  питань   євроінтеграції   Валерія   Іонан;  
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куратор проектів БФ «Favorit Foundation» Маріанна Ковеня; голова правління 

Асоціації розвитку туризму Фазиль Аскеров; генеральний директор ОННБ 

Ірина Бірюкова; директор ОУНБ ім. М. Грушевського Юліана Амельченко; 

начальник відділу культури Визирської територіальної громади Катерина 

Кушнір; начальник відділу культури Красносільської територіальної громади 

Тетяна Габінська. 

 

25 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Дружать міста – дружать народи» (до Всесвітнього дня 

поріднених міст). 

 

26 
До Дня пам’яті Чорнобильської трагедії в бібліотеці відбувся цикл 

заходів: 

- демонстрація документального фільму «Мужність і біль Чорнобиля» 

(читальна зала); 

- електронна відеопрезентація «35-а річниця Чорнобильської 

катастрофи» (відділ соціокультурної діяльності); 

- презентація книжково-документальної виставки «Чорнобиль немає 

минулого часу» (відділ виробничої літератури). 

 

29 
У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки та виставки нотних видань «Український народний танець – 

невід’ємна частина світової хореографії» (до Міжнародного дня танцю). 

 

30 
До Великодня в бібліотеці відбувся цикл заходів:  

- презентація книжкової виставки «Великдень. Легенди та традиції 

святкування» (читальна зала); 

- презентація книжково-ілюстративної виставки «Традиційні страви на 

Великдень» (відділ виробничої літератури); 

- майстер-клас «Писанковий сад» з виготовлення святкових прикрас 

(відділ соціокультурної діяльності). 
 

*   *   * 

Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. відвідала м. Роздільна для 

вирішення організаційних питань проведення XXIІ Всеукраїнської виставки-

форуму «Українська книга на Одещині». 
 

*   *   * 

У квітні відзначила ювілей завідувач відділу періодичних видань 

Бурлак О. О. (17.04). 
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Травень 
 

3 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Вчені – ювіляри травня» (215 років від дня народження 

Миколи Никифоровича Мурзакевича; 115 років від дня народження 

Володимира Сергійовича Мартиновського; 105 років від дня народження 

Михайла Юхимовича Раковського). 

 

5 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

виставки історичних творів «Твори Генріка Сенкевича – «справжні взірці 

високопрофесійної художньої літератури» (до 175-річчя від дня народження 

польського письменника). 

 

6 
Завідувач відділу мистецтв Шилова Т.М. відвідала презентацію книги 

«Истории, которые останутся с нами…» Вікторії Коритнянської, яка відбулась 

в ОННБ. Книга була передана в дар бібліотеці. 

 

7 
До Дня пам'яті та примирення та 76-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війни в бібліотеці відбувся цикл заходів «Пам'ять. Вдячність. 

Надія»: 

- презентація виставки-хроніки «Переможні сторінки Другої світової 

війни» (відділ соціокультурної діяльності); 

- презентація виставки-вернісажу «Пам'ять людська нетлінна»; 

- лекція доцента кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова 

Володимира Полторака «Чорні свитки: ціна наступальних операцій 

1943-1944 років»; 

- флешмоб «Червоний мак: світова традиція вшанування пам'яті жертв 

війни». 

 

11 
У відділі юридичної літератури відбулась консультація «Запитай в 

експерта» про найголовніші події у політичному, економічному, громадському 
та культурному житті країни та світу. 
 

12 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація другої 

книги з серії «Патріот» – «Від Руси – до України: шлях до себе». Організатор – 

КУ «Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді». 
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14 
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «Нескорена муза» (до Дня пам’яті жертв політичних репресій в 

Україні). 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбувся форум представників 

громадських організацій та соціальних ініціатив «Влада та третій сектор». 

Організатор – БФ «Територія Можливостей». 

 

18 
З 18 по 21 травня відбулись курси підвищення кваліфікації 

бібліотекарів публічних бібліотек. В програмі: 

- «Публічна бібліотека: нові можливості на користь громаді» (директор 

Амельченко Ю. С.); 

- «Реорганізація мережі публічних бібліотек в умовах децентралізації: 

реалії та виклики» (завідувач науково-методичного відділу                              

Маловік Н. П.); 

- «Промоція програми поповнення фондів публічних бібліотек як 

напрям реалізації стратегії розвитку читання» (завідувач відділу 

соціокультурної діяльності Нагорнюк О. А.); 

- «Гарна українська мова – шлях до успіху: онлайн-навчання 

бібліотекарів»; (бібліотекар відділу мистецтв Федченко Л. І.); 

- «І рушник вишиваний на щастя, на долю дала: вишиванка мовою 

українських символів» (бібліотекар відділу мистецтв, ведуча курсів 

української мови Федченко Л. І.); 

- «Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності: 

використання навчальних серіалів в роботі бібліотек» (бібліотекар 

відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації                              

Попова Д. Ю.); 

- «Використання соціальних мереж у створенні позитивного іміджу 

сучасних бібліотек» (аспірантка ОНПУ, бібліотекар відділу 

соціокультурної діяльності Сорокіна К. І.); 

- «Організація і ведення систематичної картотеки статей» (завідувач 

науково-бібліографічного відділу Канєвська Т. А.); 

- «Складання бібліографічного запису: практичні поради» (завідувач 

редакційного сектору Ласкевич О. М.); 

- «Державна програма поповнення фондів публічних бібліотек: нові 

умови реалізації» (головний методист науково-методичного відділу 

Усатюк Н. В.); 

- «Систематизація бібліотечного фонду за таблицями УДК» (завідувач 

відділу обробки документів та організації каталогів Маказюб Л. В.); 

- «Облікові документи відділу комплектування» (завідувач відділу 

формування і організації книжкових фондів Дем’янова Л. Н.). 
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*   *   * 

18-19 травня директор бібліотеки Амельченко Ю. С. взяла участь в 

XІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в 

контексті часу» з доповіддю на тему: «Музей в бібліотеці: інтеграція, прогрес, 

популярність». Організатор – НБУ імені Ярослава Мудрого. 
 

*   *   * 

  До Дня Європи в Україні в бібліотеці відбулась низка заходів: 

- інформаційна година «Угода Україна-ЄС: відповіді на головні 

питання»; 

- презентація книжково-документальної виставки «Європейські цінності 

та стандарти щодо верховенства права та поваги до прав людини»; 

- презентація книжкової виставки «Наука та виробництво: європейський 

досвід»; 

- презентація виставки-подорожі «Мальовнича подорож культурними 

столицями Європи 2021 року: Тімішоара (Румунія), Елефсіс (Греція), 

Нові-Сад (Сербія)». 

 

22 
Під час засідання клубу ділового спілкування, в рамках                                 

ХХII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині», в 

Роздільнянській центральній міській бібліотеці відбулась жвава онлайн-

розмова бібліотекарів з районів та міст Одещини – колег з м. Чорноморськ, 

Арцизької, Балтської міських, Великомихайлівської, Красносільської, 

Любашівської, Тарутинської, Татарбунарської територіальних громад, а також 

Куяльницької сільської територіальної громади Подільського району. 
 

*   *   * 

В рамках ХХІІ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на 

Одещині» в читальній залі відбулась презентація книги Олександра Пригаріна і 

Алли Федорової «Русские старообрядцы Одессы: этноконфессиональность в 

условиях поликультурного города». 

 

27 
Завідувач відділу обробки документів та організації каталогів              

Маказюб Л. В. та провідний бібліотекар відділу Осипенко А. В. взяли участь в 

онлайн-семінарі «Зведений каталог: чи стане реальністю для українських 

бібліотек?». Організатор – ВГО «Українська бібліотечна асоціація». 

 
30 

Стартували безкоштовні курси української мови у межах проекту 

«Одеса україномовна». Курси відбуватимуться щонеділі. 
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31 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова сесія Школи 

адвокації прав молоді. Сесія зібрала 11 учасників з Одеси, Києва та Львова і 

була присвячена медіації, проблемі конфліктів і їх вирішення та нетерпимості. 

Спікерами зустрічі були Алла Сорока – психолог, менеджер американської ГО 

організації «Ця дитина поруч», фасилітатор міжнародного проекту 

«Альтернатива насиллю» та члени Одеської обласної групи медіації Інна 

Терещенко і Катерина Гусєва. 
 

*   *   * 

УІК оприлюднив перелік відібраних бібліотек, які отримають книги 

для поповнення бібліотечних фондів у 2021 році. Всього книжки отримають 

617 бібліотек України, в т. ч. – 22 бібліотеки Одеської області. 

 

 

Червень 
 

 

1 
Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини ОДА затверджено структуру КУ «ООУНБ                                  

ім. М. С. Грушевського». 
 

*   *   * 

До складу бібліотеки увійшов відділ популяризаторської та науково-

дослідницької діяльності «Музей української книги», завідувачем відділу 

призначена Петрова О. В. 
 

*   *   * 

На посаду завідувача сектору електронного каталогу та довідкової 

служби відділу обробки документів, організації каталогів та довідкової служби 

призначена Осипенко А. В. 
 

*   *   * 

У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Письменники – ювіляри червня» (100 років від дня 

народження Володимира Петровича Гетьмана; 95 років від дня народження 

Ігоря Михайловича Нєвєрова; 90 років від дня народження Володимира 

Яковича Бровченка). 

 

2 
В рамках «Правового кінозалу» Одеського місцевого центру з надання 

БВПД відбувся перегляд та обговорення кінострічки «Посередник Кейт». В 

проблемних питаннях медіації допомогла розібратися президент Української 

академії медіації Луїза Романадзе. 
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4 
Провідні фахівці бібліотеки взяли участь в роботі вебінару-практикуму 

«Нове в УДК», який провели фахівці ДНТБ України у партнерстві з ДНУ 

«Книжкова палата України імені Івана Федорова». 

 

5 
До Всесвітнього дня навколишнього середовища в бібліотеці відбулись 

презентації книжкових виставок: 

- «Екологія: ми відповідальні за майбутнє. Юридичний підхід до 

екологічних проблем» (відділ юридичної літератури); 

- «Екологізація виробництва: європейські орієнтири» (відділ виробничої 

літератури). 
 

*   *   * 

Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

Черненко К. Г. взяла участь в презентації 84-го випуску літературного 

альманаху «Дерибасовская-Ришельевская». Під час презентації, яка відбулась в 

Одеському літературному музеї, видання було передано в дар бібліотеці. 

 

6 
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжкової 

виставки «Майстер словесного живопису» (до 222-річчя від дня народження                             

О. С. Пушкіна). 
 

*   *   * 

У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжкової виставки та огляд творчості «Еліза Ожешко – справжня наступниця 

кращих традицій польської літератури» (до 165-річчя від дня народження 

польської письменниці). 

 

7 
Співробітники відділу електронної бібліотечно-бібліографічної 

інформації підготували віртуальну виставку про нові книги, які надійшли до 

бібліотеки у червні. 

 

9 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

хіміка-токсиколога Володимира Саркісяна «Хімія повсякдення. Від шампуню і 

прального порошку до смаженої картоплі». Модератор – редактор та журналіст 

Світлана Бондар. 
 

10 
У відділі персонального абонементу до 70-річчя від дня народження 

українського письменника Василя Шкляра відбулась презентація виставки-

посвяти «Час і його обличчя». 
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*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

«Перспективи української революції» – зібрання статей Степана Бандери, що 

вперше були опубліковані у Мюнхені в 1978 році – та зустріч з директором 

Національного Аналітичного центру «Українські студії стратегічних 

досліджень» Юрієм Сиротюком. 

 
 

11 
У відділі соціокультурної діяльності спільно з науковцями 

Українського Католицького Університету, Греко-Католицькою церквою 

одеського Екзерхату відбулась наукова конференція «Згадуючи 75-річницю 

Львівського псевдо собору». В програмі виступи: 

- проректора з зовнішніх зв’язків УКУ Олега Турія; 

- заступника директора Інституту історії Церкви УКУ Романа Скакуна; 

- науковців історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова; 

- представників церков Одещини. 

Конференція супроводжувалась виставкою документальних матеріалів 

«Нічого таємного, щоб не стало явним». 
 

*   *   * 

У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

відбувся старт проекту «Зелена країна». Перша виставка циклу «Зелена країна: 

екологічний проект України» систематизована за рубриками: «Збережемо ліс – 

багатство нашої країни», «Чиста вода – чисте майбутнє», «Зміни кліматичних 

умов – вирішення проблем в Україні». 

 

14 
До Всесвітнього дня донора крові у відділі електронної бібліотечно-

бібліографічної інформації відбулась інформаційна година «Подаруй надію на 

життя». 
 

*   *   * 

У відділі «Музей української книги» відбулась презентація збірника 

наукових праць «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та 

релігійний виміри» за редакцією професора, д-ра іст. наук, завідувача кафедри 

українознавства, історико-правових і мовних дисциплін Одеського 

національного морського університету М. І. Михайлуци. 

 

15 
У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година                          

«15 червня – Всесвітній день поширення інформації щодо зловживань стосовно 

літніх людей». 
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*   *   * 

У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки, в т. ч. віртуальної, «Іван Миколайчук – душа поетичного кіно»                           

(до 80-річчя від дня народження). 
 

16 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

«Делфі та чарівники» (видавництво «АССА»). 
 

17 
Головний методист науково-методичного відділу Усатюк Н. В. взяла 

участь в онлайн-практикумі щодо роботи в персональному кабінеті бібліотеки 

«Автоматизована бібліотечно-інформаційна система» для працівників 

бібліотек (відповідальні особи). Організатор – відділ підтримки бібліотек та 

книговидання ДУ «Український інститут книги». 
 

*   *   * 

Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії                             

Черненко К. Г. взяла участь в презентації біобібліографічного покажчика, 

присвяченого 50-річчю Тараса Степановича Вінцковського, д-ра іст. наук, 

доцента, професора кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова. Два 

примірника видання було подаровано бібліотеці. 
 

*   *   * 

В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «День святої Трійці. Народні традиції і звичаї». 

 

18 
До 25-річчя Конституції України у відділі юридичної літератури 

відбулись наступні заходи: 

- «Конституційний процес в Україні: нові реалії, нові виклики, нові 

підходи» (засідання «круглого столу»); 

- «Конституція незалежної України: 25 років розвитку та механізми 

подальших змін» (презентація книжково-документальної виставки); 

- «Тріада європейських цінностей – верховенство права, демократія, 

права людини – основа українського конституційного ладу» 

(віртуальна виставка); 

- «Основний Закон України у світовому конституційному вимірі» 

(історична година). 
 

*   *   * 

У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства до 

Дня фермера відбулась презентація книжкової виставки «Фермерство в 

Україні: проблеми, успіхи, проекти». 



 24 

 

19 
Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. взяла участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, 

ІДЕНТИЧНІСТЬ» до 30-ї річниці незалежності України, яка відбулась в ОННБ. 
 

22 
До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в бібліотеці відбулись: 

- презентація книжково-документальної виставки «Літопис нескореної 

України» (читальна зала); 

- презентація виставки-діалогу «З кровавої купелі війни» (відділ 

персонального абонементу). 
 

*   *   * 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація виставки 

пригодницьких романів «Генрі Райдер Хаггард – автор авантюрно-колоніальних 

романів епохи географічних відкриттів» (до 165-річчя від дня народження 

англійського письменника). 
 

23 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з 

українським актором театру, кіно та дубляжу Дмитром Лінартовичем. Організатор 

– КУ «Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді». 
 

24 
У відділі соціокультурної діяльності, з нагоди 25-ї річниці Конституції 

України, відбулась лекція «На шляху до ідеальної Конституції» доцента кафедри 

історії України ОНУ імені І. І. Мечникова Володимира Полторака. Організатор – 

КУ «Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді». 
 

25 
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Іван 

Крип'якевич – літописець української історії» (до 135-річчя від дня народження). 
 

*   *   * 
Співробітники бібліотеки відвідали урочистий захід з нагоди                            

25-ї річниці Конституції України, який відбувся в Одеському національному 

академічному театрі опери та балету. 
 

 

29 
У відділі літератури іноземними мовами, в рамках святкування 

Міжнародного дня Дунаю та Стратегії ЄС для Дунайського регіону, відбувся 

літературно-мистецький вечір «Дивовижний променад Дунаєм» (з циклу заходів 

проекту «Вінок Дунаю»). 
 

*   *   * 
В червні відзначили ювілейні дати касир Ревенко С. Ф. (26.06) та 

провідний бібліотекар відділу літератури з питань економіки та сільського 

господарства Бондарева Н. М. (12.06). 
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Липень 
 

 

1 
Відбувся загальнобібліотечний День інформації про нові надходження 

до фонду бібліотеки. 
 

2 
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставки-

посвяти «Об’єднані любов’ю до слова: ювіляри липня І. Дзюба,                                     

М. Слабошпицький, П. Панч – лауреати Національної премії України імені 

Тараса Шевченка». 
 

3 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з Олегом 

Сенцовим та презентація його двотомника, написаного в ув’язненні, до якого 

увійшли щоденник «Хроніка одного голодування» та збірка малої прози                                 

«4 з половиною кроки». Модератор – Андрій Хаєцький. Організатори: 

«Видавництво Старого Лева» та КУ «Одеський обласний центр патріотичного 

виховання дітей та молоді». 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності до Дня Військово-Морських сил 

України відбулась зустріч старшокласників ЗОШ № 113 м. Одеси з бойовими 

офіцерами – капітаном десантно-штурмового корабля «Ольшанський» 

Дмитром Коваленком та старшим механіком тральщика «Черкаси» Сергієм 

Карлашом. 
 

4 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Морська індустрія: 

до нового формату співробітництва» (до Дня працівників морського та 

річкового флоту України). 

 

7 
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «Чарівний цвіт папороті – свято Івана Купала». 
 

*   *   * 

Для співробітників бібліотеки відбувся тренінг «Мистецтво 

відчувати», який провела практикуючий психолог Альона Гаспарян. 

 

8 
У відділі персонального абонементу до Загальноукраїнського дня 

родини відбулась зустріч в Літературній вітальні «Щаслива родина – душа 

України». 
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10 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація соціальної 

фотовиставки «Інше життя» – історії 10 внутрішньо переміщених осіб і 

біженців. Організатори: ГО «Громадський рух переселенців “Маю право”» за 

підтримки УВКБ ООН в Україні та ГО «Десяте квітня». 

 

12 
Співробітники відділу формування і організації книжкових фондів 

підготували віртуальну виставку про нові книги, які надійшли до бібліотеки у 

липні. 
 

14 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Твори-ювіляри ірландського драматурга Бернарда Шоу» з циклу 

«Літературний калейдоскоп». 
 

15 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась дискусія «Одеса 2050: в 

якому місті ми хочемо жити?» з архітекторами і урбаністами Натою 

Головченко та Євгенієм Запоточним. Організатор – БФ «Територія 

Можливостей». 
 

*   *   * 

У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «Реалізм у творчості Рембрандта» (до 415-річчя від дня народження). 

 

16 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Ще один День 

Незалежності» доцента кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова 

Володимира Полторака. Організатор – КУ «Одеський обласний центр 

патріотичного виховання дітей та молоді». 
 

*   *   * 

Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку «Місто 

Володимира Х–ХІ століття» з циклу «Мандруємо банкнотами України». 

 

17 
17-18 липня, в рамках проекту Всеукраїнського веган-туру, відбулись 

наступні заходи: лекція «Веганство: етика, екологія, здоров'я», показ фільму 

«Домініон», тренінг «Як спілкуватися про веганство». Організатор – ГО 

«Кожна Тварина». 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбувся перегляд та обговорення 

документального фільму «Війна за Незалежність. МН-17». 
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19 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Життєва історія шотландського романіста 

Арчибалда Джозефа Кроніна, або «Пригоди в двох світах» (до 125-річчя від 

дня народження шотландського письменника). 

 

21 
В читальній залі до 115-річчя від дня народження української поетеси, 

публіциста, літературного критика, діяча ОУН відбулась презентація 

книжкової виставки «Олена Теліга. Коротке життя довжиною у вічність». 

 

22 
Відділ краєзнавчої літератури і бібліографії започаткував видання 

щоквартального інформаційного списку «Велике будівництво» про реалізацію 

державної програми, ініційованої Президентом України Володимиром 

Зеленським, спрямованої на масштабну розбудову якісної інфраструктури в 

Україні, в Одеській області. 

 

23 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

Валерія Пузіка «Шахта. Ранкове зведення». Модератор – Андрій Хаєцький. 

Організатор – КУ «Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та 

молоді». 

*   *   * 

Музей української книги бібліотеки відвідав заступник міністра 

розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції Ігор 

Корховий. 
 

25 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературний захід 

«Велика битва поетів». 
 

26 
Бібліотека подала заявку на участь у 5-му сезоні книжкової премії 

«Еспресо. Вибір читачів 2021», яка була започаткована телеканалом 

«ЕСПРЕСО» у 2017 році та підтримується ГО «ДЕМФОРУМ» з метою 

відзначати найкращі вітчизняні літературні новинки року та задля підтримки 

інтересу до читання книжок в Україні. 
 

*   *   * 

Розпочато бібліотечний проект «30 СХОДИНОК НЕЗАЛЕЖНОСТІ», 

присвяченого 30-річчю Незалежності України. 
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*   *   * 

У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Бернард Шоу: життя і творчість дотепного 

скептика» (до 165-річчя від дня народження англійського драматурга). 

 

28 
В читальній залі відбулась презентація книжкової виставки «Хрещення 

України-Русі: визначна подія в історії цивілізації» (до Дня Хрещення України-

Русі). 
 

29 
У відділі юридичної літератури відбувся інформаційний огляд 

«Глобальні цілі сталого розвитку-2030 і Україна». 
 

*   *   * 

Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Таємничий світ героїв трилогії «Горменгаст»: до 110-річчя від дня 

народження класика англійської літератури Мервіна Піка» з циклу 

«Літературний калейдоскоп». 
 

*   *   * 

В рамках робочого візиту до Одеської області Голова Верховної Ради 

України Дмитро Разумков, разом з першим заступником голови Одеської ОДА 

Борисом Волошенковим і заступником голови Одеської ОДА Світланою 

Фабрикант, відвідав бібліотеку і ознайомився з функціонуванням сучасних 

бібліотечних просторів бібліотеки – відділом соціокультурної діяльності та 

відділом популяризаторської та науково-дослідницької діяльності «Музей 

української книги». Гості оглянули книжкове арт-сховище, де зберігаються 

найцінніші книжкові фоліанти XVII-XVIII століть. Окрім того, Голова 

Верховної Ради Дмитро Разумков власноруч надрукував уривок «Острозької 

Біблії» на друкарському верстаті Івана Федорова за допомогою автентичної 

дерев’яної матриці. 
 

30 
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжкової 

виставки «Об’єднані любов’ю до слова: ювіляри липня – лауреати 

Національної премії України імені Тараса Шевченка». 
 

*   *   * 

В липні відзначила ювілей провідний бібліотекар сектору 

електронного каталогу та довідкової служби Замниборщ Т. Д. (12.07). 
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Серпень 
 

 

3 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки 

оповідей про видатних українок XX століття «Країна жіночого роду» 

журналіста, історика, головного редактора інтернет-видання «Історична 

Правда» Вахтанга Кіпіані. 
 

*   *   * 

У відділі мистецтв відбувся літературно-мистецький вечір пам’яті 

«Незгасний вогонь щирого серця», присвячений 85-річчю від дня народження 

відомої акторки театру та кіно, заслуженої артистки України Маргарити 

Олександрівни Пресіч. 
 

5 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся брифінг для журналістів 

щодо вдосконалення правового захисту об'єктів природно-заповідного фонду 

України на прикладі Національного природного парку «Тузлівські лимани». 

Організатор – ГО «Зелений лист». 
 

*   *   * 

Бібліотека взяла участь в XXV Міжнародному книжковому фестивалі 

«Зелена хвиля». На стенді були представлені твори письменників Одещини. 
 

*   *   * 

Бібліотека подала заявку реципієнта проекту EBA Second Chance Bank 

на отримання техніки та меблів для створення додаткових місць в електронних 

читальних залах. 

6 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Міський голова, меценат, благодійник: 190 років від дня 

народження Григорія Григоровича Маразлі», в т. ч. однойменної віртуальної. 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

«Принципи втручання» письменниці, автора книги року ВВС-2019 Тамари 

Горіхи Зерня. 
 

9 
До 165-річчя від дня народження Івана Франка співробітники 

читальної зали підготували віртуальну виставку «Твори-ювіляри видатного 

українського письменника Івана Франка» з циклу «Літературний калейдоскоп». 
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12 
На виконання Указу президента України № 333/2021 «Про День 

молоді» у відділі юридичної літератури відбулась презентація книжково-

документальної виставки «Креативна молодь – майбутнє суспільства». 

 

18 
Бібліотекаря відділу електронної бібліотечно-бібліографічної 

інформації Попову Д. Ю. рекомендовано до складу журі літературного 

конкурсу письменників імені Валентина Мороза, заснованого відповідно до 

рішення обласної ради від 22.09.2017 № 531-VII «Про заснування літературної 

премії ім. В. Л. Мороза для молодих письменників за вклад у розвиток 

української літератури». 
 

*   *   * 

Презентацією документальної виставки «Україна 30+: про що мовчать 

німі свідки історії?» було відзначено урочисте відкриття Музею української 

книги в бібліотеці. 
 

20 
Співробітники бібліотеки відвідали урочистий захід з нагоди 30-ї 

річниці Незалежності України, який відбувся в Одеському національному 

академічному театру опери та балету. 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулось нагородження 

переможців Першого молодіжного кінофестивалю «Все для Польщі», де були 

представлені фільми різних жанрів, а найкращі фільми отримали статуетки 

«Золотий Адам». Організатор – Одеське імені Адама Міцкевича відділення 

Спілки поляків в Україні. 
 

21 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з Маратом 

Ахмеджановим, директором видавництва Hertfordshire Press в Великобританії, 

організатором Open Central Asia Book Forum & Literature Festival. Видання 

іноземними мовами, подаровані бібліотеці, стануть гарним доповненням 

фондів. 
 

23 
До Дня Незалежності України в бібліотеці відбувся цикл заходів: 

- «Тридцять сходинок Незалежності України» (віртуальний 

калейдоскоп); 

- «Україна незалежна: 30 років шляху» (презентація книжково-

документальної виставки); 

- «Україна – європейська країна, європейська держава і велика 

європейська нація!» (презентація книжково-ілюстративної виставки). 
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*   *   * 

До Дня Державного Прапора України в бібліотеці відбувся цикл 

заходів: 

- «Прапор миру, гідності і волі» (патріотичний флешмоб); 

- «Відроджена святиня: історія та міфи про синьо-жовтий стяг» 

(історична година); 

- «Історичні традиції державної символіки незалежної України» 

(презентації книжкової виставки). 

 
 

26 
У відділі літератури іноземними мовами до 150-річчя видатного 

американського письменника відбулась презентація книжкової віртуальної 

виставки «Своєрідність американського натуралізму і його еволюція в 

творчості Теодора Драйзера». 

 

27 
В читальній залі, в рамках благодійного книжкового проекту «Створи 

бібліотеку своєї мрії», відбувся захід, присвячений 125-річчю від дня 

народження видатного японського письменника і поета Міядзави Кендзі, під 

час якого бібліотеці була передана в дар книга Міядзави Кендзі «Ресторан, де 

виконують побажання». Спеціальний гість заходу – ілюстратор книги Неоніла 

Єфімова, майстриня японського живопису у техніці Sumi-e. Присутні, серед 

яких були члени Японського клубу в Одесі (голова – Гольша Анатолій 

Кирилович), переглянули біографічний анімаційний фільм «Весна і Хаос» 

(«Ihatov Gensō Kenji no Haru»). 
 

*   *   * 

Співробітники відділу мистецтв підготували віртуальну виставку 

«Крила таланту і серця Богдана Ступки: до 80-річчя від дня народження». 
 

*   *   * 

Заступник директора з наукової роботи Булгакова О. А. та завідувач 

відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О. А. взяли участь в 

урочистостях з нагоди 65-річчя Одеського історико-краєзнавчого музею. 
 

*   *   * 

Завідувач відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т. О. 

взяла участь в презентації альманаху «Одеські зиґзаґи» – творчого доробку 

сучасних одеських прозаїків і поетів, яка відбулась в ОННБ. 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

Сергія Адаменка-Патріка «Герої сучасності». 
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29 
На виконання Указу президента України № 495/2020 «Про заходи 

щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, 

жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей» у відділі соціокультурної 

діяльності відбулась презентація книжково-документальної виставки 

«Повернення додому: особи, зниклі безвісті за особливих обставин». 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація 

кінематографічної драми-феєрії «НЕЛОЛІТА» за неопублікованим романом 

Сергія Савіна. Організатор – Луцька літературна резиденція «Місто 

натхнення». 
 

31 
Бібліотека взяла участь в дослідженні «Інформаційні потреби 

віддалених користувачів бібліотек Півдня України», яке проводить ОННБ з 

метою оптимізації системи обслуговування віддалених користувачів у 

наукових бібліотеках Півдня України. 
 

*   *   * 

У серпні відзначила ювілей заступник директора з внутрібібліотечної 

роботи Бакланова Н. М. (02.08). 

 

 

Вересень 
 

1 
Завідувач відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т. О. 

взяла участь в презентації чергового випуску «ОДЕССКОГО КАЛЕНДАРЯ 

2021-2022» «История одной улицы: улица Базарная», а також 86-го випуску 

літературного альманаху «Дерибасовская-Ришельевская». Під час презентації, 

яка відбулась в Одеському літературному музеї, видання були передані в дар 

бібліотеці. 
 

*   *   * 

Для учнів старших класів Одеської спеціалізованої школи № 117 була 

проведена екскурсія бібліотекою. 

 

2 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Це подвиг і слава, це праця і щастя – Одеса! (до 227-річчя 

заснування міста Одеси). 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір поезії та перегляд 

аматорської стрічки Олексія Семенищева. Модератор – Ігор Потоцький. 
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*   *   * 

В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної 

виставки «Друга світова війна: жорстокий і трагічний урок історії» (до 

Міжнародного дня пам'яті жертв фашизму). 

 

3 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Письменники – ювіляри вересня» (115 років від дня 

народження Семена Ісаковича Кірсанова; 85 років від дня народження Віктора 

Іларіоновича Дзюби), а також була підготовлена однойменна віртуальна 

виставка. 
 

*   *   * 

Завідувач відділу літератури іноземними мовами Ліщинська С. Л. 

взяла участь в презентації проекту «Одеські хронописи: свідки історії на 

шпальтах грекомовної періодики початку ХХ століття», здійснений за 

підтримки Одеської філії Грецького фонду культури, яка відбулась в ОННБ. 

 

4 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з лікарем-

імунологом, доктором наук Андрієм Волянським. 

 

5 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Юлії 

Любшиної «Мурашки з Житомира». 
 

*   *   * 

Заступник директора з наукової роботи Булгакова О. А. взяла участь в 

презентації четвертої книги «Одеської саги» Юлії Верби, яка відбулась в 

Єврейському Культурному Центрі «Beit Grand». 

 

6 
В Музеї української книги відбулась презентація 31-го випуску 

історико-краєзнавчого наукового альманаху «Південний Захід. Одесика = Юго-

Запад. Одессика». Статті, вміщені у виданні, згруповано за наступними 

рубриками: «До 80-річчя героїчної оборони Одеси», «Степи Лукомор’я», 

«Одеські старожитності», «Обличчя земляків», «Край в епохи диктатур», 

«Книжкова полиця краєзнавця». 

 

7 
У відділі з питань економіки та сільського господарства до Дня 

підприємця в Україні відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки 

«Підприємництво і економіка: світові тенденції та українські реалії». 
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8 
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

Черненко К. Г. взяла участь в презентації книги одеського краєзнавця                          

Губаря О. Й. «Топография Пушкинской Одессы». Презентація відбулась в 

Одеському літературному музеї. 

 

9 
У відділі соціокультурної діяльності відбулись «Франкові читання» – 

поетичні читання до 165-річчя Івана Франка. Організатор – КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді». 

 

11 
Завідувач відділу літератури іноземними мовами Ліщинська С. Л. та 

провідний бібліотекар відділу періодичних видань Булгакова Є. Ю. відвідали 

Почесне консульство Південно-Африканської Республіки, яке відзначило своє 

20-річчя, та особисто привітали з цією датою, а також з 27-ю річницею Дня 

Свободи ПАР Почесного консула ПАР в Одесі Ларису Поплавську. Директор 

бібліотеки Амельченко Ю. С. отримала Почесну грамоту за особистий внесок у 

зміцнення дружби та співробітництва між народами України та Південної 

Африки. 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація роману 

Орести Осійчук «Абрикосова книгарня». 

 

12 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжкової виставки «Станіслав Лем – фантаст-енциклопедист: до 100-річчя від 

дня народження польського письменника». 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи Одеського імені 

Адама Міцкевича відділення Спілки поляків в Україні, відбувся літературний 

вечір «100 років Станіславу Лему (1921-2006)». Модератор заходу – філолог, 

асистент кафедри культурології, мистецтвознавства та філософії культури 

державного університету «Одеська політехніка» Денис Майданюк. 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з франко-

українським співаком Полем Манандізем. Організатор – КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді». 
 

*   *   * 

За ініціативи ГО «Одеса україномовна» стартував другий набір на 

безкоштовні курси української мови. Заняття відбуватимуться щонеділі. 
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14 
У відділі соціокультурної діяльності, в рамках Міжнародного 

книжкового фестивалю «Зелена хвиля», за підтримки УКФ, відбулась зустріч з 

письменником та перекладачем Олександром Ірванцем «Творча свобода в 

тоталітарному суспільстві». 
 

*   *   * 

Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про 

нові книги, які надійшли до бібліотеки у вересні. 

 

15 
Співробітники читальної зали до 135-річчя від дня народження 

англійського письменника Чарльза Уолтера Стенсбі Вільямса підготували 

віртуальну виставку «Поет милістю Божою». 
 

*   *   * 

Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. взяла участь в урочистому 

відкритті XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна 

освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття», яка відбулась в 

державному університеті «Одеська політехніка». 

 

17 
У відділі соціокультурної діяльності, в рамках Міжнародного 

книжкового фестивалю «Зелена хвиля», за підтримки УКФ, відбулась зустріч з 

письменником Артемом Чапаєм та презентація його роману «Вивітрювання». 
 

*   *   * 

У відділі з питань економіки та сільського господарства відбулась 

презентація виставки-реклами «Винахідницькі ідеї, технології, проекти» (до 

Дня винахідника і раціоналізатора в Україні). 

 
 

19 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась авторська презентація 

книги Аліни Росс «Любов народжується в мовчанні». 
 

*   *   * 

У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «Портретний живопис в творчості Михайла Божія» (до 110-річчя від 

дня народження). 
 

22 
В читальній залі відбулась презентація виставки історичної книги 

«Героїчне протистояння: партизанський рух на теренах України в роки Другої 

світової війни» (до Дня партизанської слави). 
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23 
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжково-

документальної виставки «Державна політика подолання бідності в Україні». 
 

*   *   * 

Відбулась екскурсія бібліотекою для викладачів фізики методичного 

об'єднання закладів фахової передвищої освіти Одеської області. 
 

*   *   * 

У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Френсіс Скотт Фіцджералд – видатний 

американський письменник, сценарист, автор багатьох романів та оповідань 

про покоління «епохи джазу» (до 125-річчя від дня народження 

американського письменника). Також була підготовлена віртуальна виставка 

«Великий Гетсбі» Ф. С.Фіцджералд: до 125-річчя від дня народження 

американського письменника». 

 

24 
В читальній залі відбулась презентація віртуальної виставки «Михайло 

Остроградський – видатний математик XIX століття» (до Року математики в 

Україні). 
 

*   *   * 

У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Рішельє Арман Еманюель Софія Септимані де Віньєро 

дю Плессі, граф де Шинон 5-й, герцог де Рішельє» (до 255 річчя від дня 

народження), в т. ч. й віртуальної. 

 

28 
В Музеї української книги відбувся майстер-клас Архіву національної 

пам‘яті в Одесі «Як знайти репресованих родичів?». На питання, як шукати 

інформацію про своїх репресованих рідних у відкритих архівах репресивних 

органів СРСР, відповів директор Ігор Кулик. 

 

29 
29-30 вересня відбувся XXV обласний фестиваль української книги 

пам’яті Михайла Грушевського, присвячений 155-річчю від дня його 

народження. В програмі: 

- «Михайло Грушевський. Відомі і невідомі сторінки життя» 

(презентація книжково-документальної виставки); 

- «Михайло Грушевський: вчений-історик, голова Центральної Ради 

Української Народної Республіки» (презентація виставки у межах 

проекту «Мандруємо банкнотами України»); 

- «Наукова та суспільно-політична спадщина Михайла Грушевського в 

зарубіжній історіографії» (презентація виставки); 
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- «Михайло Грушевський. Дух. Епоха. Людина» (хакатон національної 

єдності, за окремою програмою); 

- «Три іпостасі Михайла Грушевського: дослідник, ідеолог, політик» 

(презентація виставки); 

- «Михайло Грушевський  від А до Я» (історична вікторина). 

- «Батл великих українців» (презентація книжкової інсталяції); 

- «Там, де душа літала, в царстві правди, світа, волі…» (онлайн 

літературна вітальня за участю Департаменту культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини 

Одеської ОДА, бібліотек територіальних громад Одещини, 

літературних аматорських клубів); 

- «З правників – в письменники: юридичний слід в біографіях визнаних 

літераторів» (презентація виставки); 

- «Історична спадщина Михайла Грушевського» (науковий дискурс, за 

окремою програмою); 

- «А пам’ятаєш?!.. Одеса, море…»  (художньо-документальна оповідь 

про родину Грушевських за участю акторів Одеського академічного 

українського музично-драматичного театру імені В. Василька); 

- «Смаколики від родини Грушевських» (презентація виставки-

дегустації). 
 

30 
30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. В бібліотеці відбувся День 

відкритих дверей. 
 

*   *   * 

Бібліотекар 1 категорії відділу електронної бібліотечно-бібліографічної 

інформації Попова Д.Ю. взяла участь (секретар) в підбитті підсумків 

літературного конкурсу письменників імені Валентина Мороза. 
 

*   *   * 

У вересні відзначила ювілей провідний бібліотекар відділу мистецтв 

Пащенко Л.А. (11.09). 
 
 

Жовтень 
 

1 
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжкової 

виставки «Дивосвіт їх талантів» (до ювілеїв П. Філіповича, І. Багрняного,                               

Ю. Клена, І. Кочерги, Д. Луценка, І. Драча). 

 

5 
У межах імунізації населення проти коронавірусної хвороби (COVID-

19) співробітники бібліотеки отримали першу дозу вакцини CoronaVac (Китай) 

під час приїзду до бібліотеки мобільної бригади вакцинації. 
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*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності, в рамках Міжнародного 

книжкового фестивалю «Зелена хвиля», відбулась зустріч з Ольгою Дубчак, 

автором книги «Чути українською: про звуки, букви та новий правопис». 
 

6 
У відділі соціокультурної діяльності, в рамках Міжнародного 

книжкового фестивалю «Зелена хвиля», відбулась бесіда «Критикувати не 

можна зупинитися» з літературними критиками Тетяною Трофименко та 

Оленою Концевич. 
 

*   *   * 

Співробітники бібліотеки відвідали гала-концерт «Філармоніссімо», 

присвячений 90-річчю з часу утворення Одеської обласної філармонії. 
 

7 
У відділі соціокультурної діяльності відбулись літературні читання до 

85-річчя від дня народження Миколи Вінграновського – одного із 

найголовніших представників творчої генерації шістдесятників. Організатор – 

КУ «Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді». 
 

8 
У відділі юридичної літератури до Дня юриста в України відбулась 

презентація книжкової виставки «Грані юридичної професії» та презентація 

книжкової виставки рідкісних і цінних видань юридичної тематики «Скарби 

нашої книжниці». 
 

*   *   * 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «Густво Адльфо Беккер – найвидатніший іспанський 

письменник-романтик, представник «Галереї фантастів» (до 185-річчя від дня 

народження іспанського письменника та до Дня іспанської нації). 

 

9 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки віршів 

Ігоря Астапенка «Дерева кращі за нас». Модератор – Андрій Хвацький. 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, в рамках Міжнародного книжкового 

фестивалю «Зелена хвиля», відбулась зустріч з письменником Марком Лівіним 

«Література як терапія». 
 

13 
В читальній залі до Дня українського козацтва відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Козацько-гетьманська держава: «золоте» 

століття в історії України», а також історична вікторина «Козацтво – душа 

України». 
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*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності до Дня захисників і захисниць 

України відбулась презентація книг військової прози «Слава і гордість 

українського народу». 
 

*   *   * 

Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

Черненко К. Г. взяла участь в презентації книги В. Гайдаєнка «Зеркало». 

Презентація відбулась в Науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова. 

 

15 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книжки 

«Спогади про Олександра Ройтбурда» (видавництво «Фоліо»; упорядник 

Олександр Красовицький) – збірки спогадів друзів українського митця, 

директора Одеського художнього музею та громадського активіста Олександра 

Ройтбурда. 
 

19 
У межах імунізації населення проти коронавірусної хвороби (COVID-

19) співробітники бібліотеки отримали другу дозу вакцини CoronaVac (Китай) 

під час приїзду до бібліотеки мобільної бригади вакцинації. 

 

21 
Завідувач науково-методичного відділу Маловік Н. П. взяла участь в 

роботі VIII Всеукраїнської школи методиста з доповіддю «Бібліотеки 

Одещини: метаморфози сьогодення» в онлайн-режимі. Зустріч організована 

НБУ імені Ярослава Мудрого, під час якої було розглянуто низку важливих 

питань, що суттєво впливають на життєдіяльність та ефективність 

функціонування мережі публічних бібліотек. 

 

22 
В Музеї української книги відбулась зустріч делегації Об'єднаних 

Арабських Еміратів (ОАЕ) з бізнес середовищем та представниками влади з 

метою знайомства та подальшої співпраці і створення і реалізації спільних 

інвестиційних проектів. Зі сторони делегації з ОАЕ: шейх Ахмед Салем Саід 

Мохаммед Аль Судаін, представник Ліги Арабських держав по економіці, 

президент Арабського союзу інвестицій та розвитку нерухомості Об'єднаних 

Арабських Еміратів, доктор Башар Сабха, інвестор та помічник президента 

Арабського союзу інвестицій та розвитку нерухомості, президент контрактної 

компанії «Al Wathba» в ОАЕ та президент компанії «Samha Real Estate 

Development» в Аламі, доктор Айман Аль-Найджар, інвестор, Віце-президент 

Арабського союзу з інвестицій та розвитку нерухомості. 
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24 
Завідувач відділу мистецтва Шилова Т. М. взяла участь у відкритті 

виставки фотографій «Скарб Ієрусалима – Ієрусалимська муніципальна 

бібліотека», присвяченій 30-річчю ювілею бібліотеки. Виставка відбулась в 

Будинку-музеї імені М. К. Реріха. 
 

28 
У відділі мистецтв до 270-річчя від дня народження композитора 

відбулась презентація виставки нотних видань «Вокальна та інструментальна 

творчість Дмитра Бортнянського», в т. ч. віртуальної виставки. 
 

*   *   * 

В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної 

виставки «Непоборна сила людського духу» (до Дня вигнання нацистських 

окупантів із України). 
 

31 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Удосконалення 

дорожньо-транспортної галузі – необхідний крок до цивілізованого розвитку 

суспільства» (до Дня автомобіліста і дорожника). 
 

 

Листопад 
 

1 
З 1 по 26 листопада головний методист науково-методичного відділу 

Усатюк Н. В., на виконання Календарного плану підвищення кваліфікації 

керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій галузі культури в 

Центрі неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв, проходила дистанційні курси за темою 

«Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та 

інтернету в бібліотеці». 
  

4 
В дистанційному форматі в Національній історичній бібліотеці 

України відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Діяльність бібліотек у 

забезпеченні вивчення і популяризації історико-культурної спадщини регіонів: 

історія, сьогодення, перспективи», в рамках Шостих краєзнавчих читань 

пам’яті академіка Петра Тронька. В програму конференції до Секції 1. 

«Інформаційно-бібліографічна та просвітницька діяльність бібліотек на 

допомогу дослідження, збереження та промоції історико-культурної спадщини 

регіонів України» була включена доповідь провідного бібліотекаря науково-

бібліографічного відділу Забіянова Є. В., аспіранта КНУКіМ, на тему: «Від 

краєзнавчого блогу до електронної бібліотеки: на прикладі Одеської обласної 

універсальної наукової бібліотеки». 
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*   *   * 

З 4 листопада, протягом місяця, 30 бібліотек Одеської області стануть 

амбасадорами Музею української книги. Стартує проект «Книжкова святиня – 

дітям». Експерти музею прочитають лекції: «Історія друкарства в Україні» та 

Іван Федоров – український першодрукар і просвітник». Кожен бажаючий 

зможе власноруч надрукувати собі на пам'ять уривок «Острозької Біблії» чи 

образ Святого Апостола Луки на друкарському верстаті Івана Федорова за 

допомогою автентичних дерев’яних кліше. 

 

5 
Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. на засіданні колегії 

Департаменту управління культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської державної адміністрації виступила з 

доповіддю «Сучасна бібліотека: виклики та можливості». 

 

8 
Музей української книги оголосив конкурс «100 книжкових скарбів 

Одещини» для бібліотек Одеської області. Відібрані з книгосховищ області сто 

книжкових шедеврів будуть розміщені від початків писемності і до наших днів. 

Вони будуть представлені візуально та текстуально. Також книжку 

супроводжуватимуть хронологічний огляд розвитку книжкового мистецтва та 

характеристика усіх доступних книжкових фондів Одеської області. 

 

9 
Пішла з життя багаторічний заступник директора бібліотеки з 

внутрібібліотечної роботи Бакланова Н. М. 

 

12 
В Музеї української книги до Дня української писемності та мови 

відбулись історичні читання «Книга – посол України: «Євангеліє» від Мазепи». 

В заході взяли участь в онлайн-режимі Тарас Кремень – Уповноважений із 

захисту державної мови та Ігор Осташ – Надзвичайний і Повноважний Посол 

України в Ліванській Республіці. 
 

*   *   * 

Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Григорій Сковорода – філософ, поет, вихованець Києво-Могилянської 

академії» з циклу «Мандруємо банкнотами України». 

 

18 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Твори-ювіляри відомого австрійського письменника Стефана Цвейга» з циклу 

«Літературний калейдоскоп». 
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19 
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну 

виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у жовтні. 

 

20 
У відділі соціокультурної діяльності відбулася лекція головного 

сержанта взводу охорони батальйону охорони ОК «Південь» Сергія Скотара. 

Під час лекції були розглянуті питання призначення тактичної медицини за 

алгоритмом ТССС. Учасники заходу навчились накладати джгут (турнікет) при 

виявлені масивної кровотечі, також відбулася демонстрація поранень при 

виконані бойових завдань в зоні ООС. Організатор – КУ «Одеський центр 

патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді». 

 

22 
Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. підготувала історичну довідку, 

яку буде включено в бібліографічний покажчик «Видавнича діяльність 

бібліотек Південного регіону України у 1991-2006 рр.» НБУ імені Ярослава 

Мудрого. 

 

24 
Директор Музею української книги Петрова О. В. взяла участь в 

науково-практичній конференції «Українська писемність та мова у 

манускриптах і друкарстві», яка відбулась в Музеї книги і друкарства України. 

Під час конференції вона представила Музей української книги як 

інтелектуальний простір нової генерації. 

 

26 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Голоди» 

краєзнавця, історика Олександра Бабіча, присвячена 100-м роковинам від 

початку масового штучного голоду 1921-1923 років в Україні та 75-м 

роковинам від початку масового штучного голоду 1946-1947 років в Україні. 

 
 

28 
У відділі соціокультурної діяльності відбулись авторські читання 

Євгенії Подмаркової «Одеса у вікнах червоного терору» – художньо переданої 

правди від очевидців трагічних подій, що відбувалися на теренах Півдня 

України в часи Голодомору та «червоного терору». 
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Грудень 
 

1 
В читальній залі відбулась презентація інформаційно-просвітницької 

виставки «СНІД – не вирок» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом). 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч представників 

Української Академії Лідерства (Миколаїв) з Олександром Слаським. Під час 

зустрічі молодь дізналась, як працює Фонд Державного майна. 

 

2 
До Міжнародного дня волонтера, який відзначається щорічно 5 грудня, 

у відділі соціокультурної діяльності відбулось нагородження тих, хто завжди 

готовий простягнути руку допомоги українським військовим, пораненим 

героям, дітям – українським волонтерам. Жертовність одеських волонтерів 

відзначила Одеська обласна рада, подяки вручили депутати Михайло 

Шмушкович та Юлія Чухало. 

 

3 
До Міжнародного людей з інвалідністю у відділі юридичної літератури 

відбулась презентація книжкової виставки «Суспільна безбар`єрність як 

свобода самовираження»; співробітниками читальної зали підготовлена 

віртуальна виставка «Дотик серця». 
 

*   *   * 

За ініціативи Музею української книги відбулась презентація 

унікальної фотовиставки «Вікентій Кугель. Погляд фотографа», що 

представляє собою вперше надруковані світлини зі знайденого в 2017 році 

архіву нікому невідомого одеського фотографа Вікентія Кугеля, який знімав 

Одесу протягом сорока років, з 1913 по 1953 рр. Колекція експонується у 

приміщенні Одеського музею західного та східного мистецтва (вул. 

Пушкінська, 9). 
 

*   *   * 

Музей української книги відвідав голова Офісу Ради Європи Стен 

Ньорлов під час його офіційного візиту до Одеси. 

 

4 
У відділі соціокультурної діяльності до Дня Збройних Сил України 

відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «На варті Вітчизни». 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

Дмитра Жданова «Трамвайные истории Одессы». 
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5 
У відділі соціокультурної діяльності до Міжнародного дня волонтера 

відбулись патріотичні читання «Поспішайте творити добро!». 

 

6 
У відділі юридичної літератури до Дня місцевого самоврядування 

відбулись аналітичні огляди книжкових виставок «Самоврядування – право, 

гарантоване державою» та «Децентралізація влади та розвиток об’єднаних 

територіальних громад в Україні: досвід та проблеми». 

 

7 
7-8 грудня відбувся дводенний обласний онлайн-семінар «Стратегія 

розвитку читання та діяльність бібліотек області у 2022 році: цілі, завдання, 

форми роботи». Семінар проходив в режимі відеоконференції на платформі 

Google Meet. До семінару підключилися понад 80 бібліотек області, серед яких 

були бібліотечні системи, публічні бібліотеки громад, окремі бібліотечні філії, 

бібліотеки, що входять в систему ЦКД (центри культурного дозвілля). 
 

*   *   * 

Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Володимир Вернадський – перший президент Української академії наук» з 

циклу «Мандруємо банкнотами України». 
 

*   *   * 

З 00 годин 00 хвилин 7 грудня 2021 року на території Одеської області 

встановлюється «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого 

бібліотека приймає відвідувачів та проводить культурно-масові заходи при 

наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів) та організаторів заходу 

(співробітників закладу) негативного результату тестування на COVID-19 

методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення 

антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до 

здійснення заходу (відвідування закладу); або документа, що підтверджує 

отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує 

отримання однієї дози дводозної вакцини, який може бути застосовано 

протягом 30 днів від дати введення дози. 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч представників 

молодіжного сектору Одеси з експертами з прав молоді Європейського 

молодіжного форуму, серед яких: голова Національної молодіжної ради 

України Юліан Кріцак; голова Національної молодіжної ради Молдови Ніклай 

Келеш; генеральний секретар Національної молодіжної ради Молдови Роман 

Бакарі. Експерти ознайомили з деталями роботи ООН, розповіли про її 

структуру, підготовку звітів до різних комітетів ООН за прикладом UPR. 
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9 
До Дня прав людини та Всеукраїнського дня безоплатної правової 

допомоги, які відзначаються щороку 10 грудня, Одеський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (вул. Коблевська, 40) провів 

для студентів перегляд та обговорення фільму «Посередник Кейт», який 

яскраво демонструє переваги такого альтернативного способу вирішення спору 

як медіація. 16 листопада 2021 року був прийнятий Закон України «Про 

медіацію». 
 

*   *   * 

У відділі юридичної літератури, в рамках Всеукраїнського тижня 

права, відбулась презентація книжкової виставки «Права людини нового 

покоління: суспільна мораль vs людська гідність». 

  

10 
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки «Ігор 

Поклад – живий класик сучасної української пісні» (до 80-річчя від дня 

народження). 
 

*   *   * 

Співробітники бібліотеки привітали з врученням Почесної Відзнаки 

голови Одеської обласної державної адміністрації Ніну Петрівну Маловік – 

завідувача науково-методичного відділу бібліотеки. Нагородження відбулось 

під час урочистостей до Дня місцевого самоврядування в Одеському 

академічному театрі музичної комедії імені М. Водяного. 

 

12 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

виставки-портрету «Гюстав Флобер – французький письменник, соціальний 

критик, майстер психологічного аналізу, творець об’єктивного роману» (до 

200-річчя від дня народження). 

 

13 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 60 річчя від дня 

народження Віктора Савченка відбулась презентація книжкової виставки 

«Історик, письменник, краєзнавець, учений, громадський діяч». 
 

*   *   * 

  З 13 по 19 січня бібліотека долучилась до першого Національного 

тижня читання, організованого УІК. Мета заходу – залучити українців до 

читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек. В програмі: 

- ВИБІР ЗРОБЛЕНО! Читачі бібліотеки обирають кращі книжки-

фіналісти 5-го сезону книжкової премії «Еспресо. Вибір читачів 2021». 

- ЛІКВІДАТОРИ ЧАЕС. Поради про подвиги і долю ліквідаторів аварії-

катастрофи ХХ сторіччя на Чорнобильській атомній електростанції. 
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- 20 РОКІВ «ВСЛ». Топ-20 найпопулярніших книг Видавництва Старого 

Лева, що обрали читачі. 

- БІБЛІОТЕКА І ВИДАВНИЦТВА: ЯК СПІВПРАЦЯ СПРИЯЄ 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЧИТАННЯ. Огляд новинок видавництва «Віхола». 

- ТАЄМНИЦІ ОДЕСЬКИХ ВУЛИЦЬ. Розповідь про книги Валерія 

Нетребського та Валерія Шерстобитова «Одесса. Портреты улиц» та 

Якова Мастрового «История Одессы в названиях улиц». 

- ЗЕЛЕНІ КНИЖКИ НА РІЗДВО. Огляд книжок, які створюють 

святковий настрій. 

- ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ: ЗАСІДАННЯ РОЗМОВНОГО КЛУБУ. 

Розповідь про книжки Ольги Дубчак «Чути українською» та «Бачити 

українською. Слово в новинній картині світу». 

- ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ ІВАНА ЧЕРНЕНКА «СМІХ В КІНЦІ 

ТУНЕЛЮ». Презентація книги про одеський Медін, перипетії 

навчання там та будні інтернатури, а головне – про лікарську практику 

в Роздільнянській районній лікарні. А також – про життя та смерть під 

час пандемії COVID-19… 

- Допоможуть розібратися в тому, чому лунає сміх в кінці тунелю 

літератор і лікар – Андрій Хаєцький та Святослав Лінников. Книжку з 

автографом автора можна придбати під час презентації. 

- КНИЖКА В ОБІДНЮ ПЕРЕРВУ. Дайджест новинок грудня. 

- КНИЖКОВИЙ МУДБОРД. Літературні поради читачів. 

- КНИЖКА-СЮРПРИЗ. Огляд книжкових уподобань бібліотекарів. 

 

14 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства до 

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

відбулись Година пам’яті та презентація книжково-документальної виставки 

«Твій біль, Україно, Чорнобиль». 
 

*   *   * 

Заступник директора з наукової роботи Булгакова О. А. отримала 

нагороду за участь у вікторині «Цікаві факти про Одеський комітет виборців», 

організованої Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців 

України». Приз за 2-ге місце – екскурсія до Музею виборів, який відвідала 

разом з завідувачем відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О. А. 

Валерій Болган, головний редактор видання «ІзбірКом» та координатор Музею 

виборів, розповів про експозицію музею – артефакти, пов'язані з виборами, які 

збиралися впродовж багатьох років. 

 

15 
В читальній залі відбувся День інформації про нові надходження 

літератури до фондів бібліотеки. 
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16 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Художники – ювіляри грудня» (155 років від дня 

народження Євгена Йосиповича Буковецького; 155 років від дня народження 

Василя Васильовича Кандинського; 125 років від дня народження Леоніда 

Овсійовича Мучника). 

 

17 
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «Мирлікійський чудотворець: День зимового Миколая в легендах і 

традиціях». 
 

*   *   * 

Провідний бібліотекар Булгакова Є. Ю. та бібліотекар відділу 

періодичних видань Авдєєнко С. взяли участь в допрем’єрному показі 

документального фільму «Покоління «золотої алеї» (організатор – Національна 

суспільна ТРК України «Суспільне»), який відбувся в ОННБ. 

 

18 
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Софія 

Русова – реформатор національної системи освіти і виховання» (до 165-річчя 

від дня народження). 
 

*   *   * 

Завідувач відділу мистецтв Шилова Т. М. взяла участь в презентації 

каталогу «Віяла», яка відбулась в Одеському муніципальному музею особистих 

колекцій імені О. В. Блещунова. В музеї зберігається одна з найбільших 

колекцій віял в Україні (54 одиниці), яка включає в себе унікальні пам'ятки 

країн Європи і Азії XVIII – XX століть. Проект «Віяло – епоха відродження» 

підтримано УКФ. 

 

19 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

«Сміх у кінці тунелю» лікаря Роздільнянській районній лікарні Івана Черненка 

– книга про лікарську практику, про життя та смерть під час пандемії COVID-

19, про чесність, щирість, відвертість, фаховість і нефаховість лікарів, про 

доказову медицину та побутове невігластво та ще про багато-багато інших 

цікавих речей. 

Допомогли розібратися в тому, чому лунає сміх в кінці тунелю, 

літератор і лікар – Андрій Хаєцький та Святослав Лінников. 
 

*   *   * 

 Співробітники відділу періодичних видань підготували 

віртуальну виставку про нові надходження журналів у грудні. 
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21 
В Музеї української книги, до 160-річчя від дня народження Євгена 

Чикаленка, відбулась презентація документального короткометражного фільму 

«Меценат України Євген Чикаленко» в рамках проекту «Український 

Південь», започаткованого Південним міжрегіональним відділом УІНП. 

 

22 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства до 

Дня енергетика відбулась презентація книжкової виставки «Чиста енергія – 

чисте майбутнє». 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась міжнародна 

конференція «Російські війська у Придністров’ї – безпекові виклики й шляхи 

подолання», організована Українською суспільною ініціативою. 
 

*   *   * 

У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книги одеських журналістів Олександра Галяса та Тамари Гладкої «Від інтиму 

до світогляду. Нариси з гендерної журналістики». 

 

23 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку «Історії 

Різдвяної ночі» з циклу «Літературний калейдоскоп». 
 

*   *   * 

НОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕКОРД ВСТАНОВЛЕНО! У мережі 

представництв Музею української книги зафіксовано найбільшу кількість 

амбасадорів. 30 бібліотечних установ Одещини об’єдналися й відтепер будуть 

нести місію Музею української книги на локальному рівні. Цей рекорд 

занесено до Книги рекордів України. 

 

24 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Різдво Христове: 

готуємо вишукані страви». 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація історичного 

коміксу «Наказ 00485» авторства Діани Бабич, учениці суботньо-недільної 

школи Одеського ім. А. Міцкевича відділення Спілки поляків в Україні. 

Публікація розповідає про сталінські репресії стосовно поляків на основі 

реальної історії пані Ванди Білецької. 
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*   *   * 

Колекціонер з м. Роздільна Євген С. подарував бібліотеці рідкісні та 

цінні книги, які були вивезені в 1942 році румунськими загарбниками з 

бібліотеки. Це книги: «Джордж. Вебер. Всемирная история в наглядном 

изложении. Лейпциг: изд. Вильгельма Энгельмана, 1885, XIII, 614 стр.» та 

«Полное собрание сочинений Генриха Гейне в семи томах. Опубликовано 

Эрнстом Эльстером. Том седьмой. – Прозаические сборники (серия 

«Классические издания Мейера»). Лейпциг и Вена: Библиографический 

институт, ок. 1890, 655 стр.». 
 
 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги-

спогаду «Ми знову здобули державність» учасника конференції у Біловезькій 

Пущі 1991 р., першого Надзвичайного та Повноважного посла України в 

Російській Федерації (1991−1994 рр.), народного депутата І скликання 

Верховної Ради України, громадського діяча Володимира Крижанівського. 

Презентував книгу укладач та редактор видання, історик Ігор Стамбол. В 

обговоренні взяв участь участь д-р іст. наук, член Наукового товариства історії 

дипломатії та міжнародних відносин Олександр Музичко. 
 

*   *   * 

Діти співробітників бібліотеки були запрошені на кіно-мультишоу 

«Новорічна Одіссея», яке відбулось в Одеському національному академічному 

театрі опери та балету. 

 

27 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Суботів – історичне місто доби Богдана Хмельницького» з циклу «Мандруємо 

банкнотами України». 
 

*   *   * 

В бібліотеках Одеській області створено та функціонують 87 хабів 

цифрової освіти. Бібліотека отримала промоційні матеріали, підготовлені 

проектом ПРООН «Проект підтримки Дія», які спаковані в окремі пакети для 

кожної окремої бібліотеки – хабу цифрової освіти. В кожний пакет додано 

тематичні закладинки, які можна використовувати для промоції діяльності 

бібліотек як хабів цифрової освіти серед членів громади. 
 

*   *   * 

Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

Черненко К.Г. взяла участь в презентації альбому Євгена Волокіна, Михайла 

Пойзнера та Євгена Черкеза «О Фонтанах и не только, или Из истории 

одесских берегов». Це видання вийшло в рамках авторського проєкту «Стара 

Одеса в фотографіях» (шостий альбом із зазначеної серії), яка відбулась в 

ОННБ. Видання, що презентувалось, було передано в дар бібліотеці. 
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29 
В читальній залі відбулась презентація книжкової виставки-інсталяції 

«Новорічна мандрівка навколо світу». 

 

30 
Профспілковий комітет та адміністрація привітали колектив бібліотеки 

з прийдешніми святами та підготували подарунки співробітникам бібліотеки та 

дітям до 14 років співробітників бібліотеки. 
 

*   *   * 

У грудні відзначили ювілейні дати завідувач відділу інформації з 

питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю Попова О.Л. (05.12) та 

завідувач науково-методичного відділу Маловік Н. П. (25.12). 

 

 

ПРОТЯГОМ РОКУ: 
 

*   *   * 

Щовівторка відбувались засідання Ради при директорі. 
 

*   *   * 

Щоквартальнно відбувався День інформації про нові надходження до 

фонду бібліотеки. 
 

*   *   * 

До цифрової бібліотеки було занесено: 

КУЯЛЬНИЦКИЙ (Андреевский) лиман [Текст] / сост. В. И. Абель. – 

изд. Одес. гор. обществ. упр. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1892. – 194 с. : 2 к.                             

(в пер.) : 3 р. 
ОДЕСЬКИЙ академічний український музично-драматичний театр                                    

імені В. Василька. Сезони 2005-2020 років : 95-річчю театру присвячується [Текст] 

: бібліогр. покажч.-довідник / Департамент культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. 

б-ка ім. М. Грушевського, Від. мистецтв ; [упоряд. Л. І. Федченко ; авт. передмови, 

післямови та іст. частини Л. І. Федченко ; авт. бібліогр. частини: Т. М. Шилова,                            

О. М. Ласкевич, О. А. Булгакова ; комп’ют. набір Т. М. Шилова ; ред. та авт. 

допоміж. покажч. О. М. Ласкевич ; верстка, дизайн, обклад. О. М. Ласкевич ; відп. 

за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 158 с. ; 15×21. – 10 прим.: б. ц. 

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ГОНЧАРУК : до 50-річчя від дня народження                            

[Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Л. В. Вукович, К. І. Сорокіна ; Департамент 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова ; [наук. ред.: О. А. Бачинська ; ред. О. М. Ласкевич ; добірка 

матеріалу та авт. допоміж. покажч. О. М. Ласкевич ; авт. обклад. С. О. Савченко ; 

відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 216 с. – 15х21. – Текст укр., рос. 
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*   *   * 

Підготовлено інформаційний список «Інтеграція заради миру» 

(19.10). 
 

*   *   * 

Підготовлено інформаційний список «Велике будівництво. 

Одещина» (22.07). 
 

*   *   * 

За ініціативи Міжнародної антинаркотичної асоціації щосуботи 

відбувались профілактично-освітні бесіди «Допомога нарко- та 

алкозалежним та їх родинам». 
 

*   *   * 

В рамках безкоштовних курсів української мови щосуботи 

відбувались засідання розмовного клубу. 

 

*   *   * 

З 30 травня, в рамках проекту «Одеса україномовна», щонеділі 

відбувались безкоштовні курси української мови. 

 

*   *   * 

Щосереди (з лютого по травень) для бібліотекарів міста та області 

відбувались онлайн-навчання на платформі ZOOM від Любові Федченко 

«Звучи прекрасно, рідна моя мово!» 
 

*   *   * 

В рамках муніципального проекту «Університету 3-го віку» для осіб 

пенсійного віку, зареєстрованих в Територіальному центрі соціального захисту 

громадян Приморського р-ну м. Одеси, щовівторка відбувались зустрічі за 

програмою «Українська платформа багатонаціональної Одещини». 
 

*   *   * 

На постійній основі проводились навчальні заняття з цифрової 

грамотності проекту Міністерства цифрової трансформації України «Дія. 

Цифрова освіта». 
 

*   *   * 

Науково-методичним відділом проведені вебінари: 

06.01 – «Як фіксуються заходи, проведені онлайн, при складанні звітів»; 

20.01 – «ЕСМаР для нових користувачів»; 

11.02 – «Аналітичний опис статті в програмі UniLib»; 

20.02 – «Створення вікторин та пазлів: онлайн-ресурси для популяризації 

книги і читання»; 

27.02 – «Зміни адміністративно-територіального поділу Одеської області»; 
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18-21.05 – онлайн-курси з підвищення кваліфікації бібліотекарів публічних 

бібліотек; 

22.05 – «Бібліотеки – хаби цифрової освіти»; 

17.06 – «Робота в персональному кабінеті бібліотеки “Автоматизована 

бібліотечно-інформаційна система” для працівників бібліотек (відповідальні 

особи)»; 

29.09 – «Там, де душа літала, в царстві правди, світа, волі…»; 

07-08.12 – «Стратегія розвитку читання та діяльність бібліотек області у 2022 

році: цілі, завдання, форми роботи». 
 

*   *   * 

В рамках бібліотечної програми «Університет 3-го віку» на постійній 

основі діяли курси з основ користування ПК та Інтернетом для 

користувачів пенсійного віку. Навчальні заняття проводили:                                

Чернявська С. О., завідувач відділу електронної бібліотечно-бібліографічної 

інформації; Булгакова Є. Ю., провідний бібліотекар відділу періодичних 

видань; Попова Д. Ю., бібліотекар відділу електронної бібліотечно-

бібліографічної інформації. 
 

*   *   * 

Щонеділі проходили онлайн-засідання розмовного клубу «Speaking 

Club» з викладачем школи «Green Forest». 
 

*   *   * 

На постійній основі проходили інформаційні огляди «Рекомендують 

бібліотекарі ООУНБ» з популяризації книг, що надійшли до фонду бібліотеки 

за Програмою поповнення фондів публічних бібліотек України від 

Українського інституту книги (УІК). Всього до бібліотеки надійшло                           

317 одиниць. 
 

*   *   * 

В рамках реалізації Стратегії розвитку читання на 2021-2025 роки 

«Читання як життєва стратегія» проводилась запис подкастів «ЧИТАЄМО 

ВГОЛОС» (16, 19, 24.04) 
 

*   *   * 

Була підготовлена серія віртуальних виставок «Літературний 

калейдоскоп» (09.04; 14.07; 29.07; 09.08; 17.11). 
 

*   *   * 

Була підготовлена серія віртуальних виставок «Світ мистецтва» 

(12.01; 02.02; 01.03; 01.04; 05.05; 05.06; 05.07; 05.08; 05.09; 05.10; 05.11; 05.12). 
 

*   *   * 

В рамках бібліотечного проекту «Мандруємо банкнотами України», 

присвяченого 25-річчю введення в обіг національної грошової одиниці – 

гривні, були підготовлені віртуальні виставки: 
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21.01 – «Святий Київ за часів гетьмана Івана Мазепи»; 

09.02 – «Замок Любарта в житті та творчості Лесі Українки»; 

03.03 – «Київські краєвиди і пам'ятки архітектури Києва пензлем Тараса 

Шевченка»; 

23.03 – «Собор Святої Софії – шедевр зодчества епохи Ярослава Мудрого»; 

16.07 – «Місто Володимира» Х – ХІ століття»; 

25.08 – «Львівськими стежками Івана Франка»; 

08.09 – «Михайло Грушевський – вчений-історик, голова Центральної Ради 

Української Народної Республіки»; 

12.09 – «Григорій Сковорода – філософ, поет, вихованець Києво-Могилянської 

академії»; 

16.10 – «Суботів – історичне місто доби Богдана Хмельницького: мандруємо 

банкнотами України»; 

15.12 – «Володимир Вернадський – перший президент Української академії 

наук». 
 

*   *   * 

На постійній основі, з метою популяризації книг та читання, на 

бібліотечній сторінці Інстаграм поповнювались рубрики: «Нові надходження 

до фондів бібліотеки: книги (28.01, 11.02; 13.04; 07.06; 27.10; 28.11); журнали 

(15.01; 08.02; 15.03; 18.10; 19.11; 19.12)»; «Що читати про край?» (13, 25.02; 

03.03; 01, 09.04; 11, 28.05; 17.06; 12, 25.08; 10.10; 05.12); «Краєзнавчі нариси» 

(03.01, 06, 17.02, 22.03; 10.12); «Книги та читання книг на картинах 

знаменитих художників #книгакартина» (09, 16, 19, 22, 31.01; 6, 11, 20, 

27.02; 3, 7, 14,  21,29.03; 03,  09,  17,20, 24.04; 01, 08, 13, 15, 21, 30.05; 05, 12, 20, 

27.06; 04,  10, 17, 24, 31.07; 07, 15, 21, 29.08; 04, 12, 19, 25.09; 02, 03, 09, 18, 24, 

31.10; 07, 12, 20, 28.11; 04, 11,  18,27.12); «Літакценти #цитатанавихідні» 

(17.01; 12.02; 16, 25.04; 13, 15, 17.05; 24.08; 03, 09, 10, 17.09; 10, 16, 22.10); 

«Книги, отримані від УІК за Програмою поповнення фондів публічних 

бібліотек України» (28.01, 11, 25, 30 (2).03; 05 (2), 15 (2), 20.04; 21.05); 

«Літературний калейдоскоп» (30.03; 06, 07.04; 08 (2), 12, 16, 20, 27, 28.07; 11, 

21, 25, 26.08; 23, 28.09; 02, 10, 11 (2), 12, 25 (2), 29.10; 19(2), 21, 23.11; 20 (2), 

28, 30.12); «Бібліотечний лікбез від «А» до «Я» (29, 31.03; 01, 03, 06, 10, 14, 

17, 20, 24, 30.04; 07, 23.05; 01, 04.06; 07, 10, 14, 29.07; 04, 09, 21, 25.08; 03, 09, 

13, 25.09; 10, 12, 16.10); «Цифрова грамотність» (26.03; 17, 27.04; 04, 30.05; 

08.07). 
 

*   *   * 

«Кіноклуб в бібліотеці». Перегляд фестивальних фільмів було 

організовано компанією «Arthouse Traffic» за підтримки Державного агентства 

України з питань кіно. 
 

*   *   * 

В рамках проекту «Правовий кінозал» системи безоплатної правової 

допомоги відбувались перегляди та обговорення художніх фільмів: 

02.06; 10.12 – «Посередник Кейт». 
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Методичні матеріали: 
 

БІБІЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. Рік 2020 : аналіт.-стат. зб.                             

/ Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка                

ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп'ют. набір 

Н. П. Маловік; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – 

Одеса, 2021. – 18 с. 
 

БІБЛІОТЕКИ територіальних громад: інновація використання 

простору, модернізація діяльності [Текст] : метод. лист / Департамент 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини 

Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; 

[упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; відп. за вип.                                 

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 7 с. – 10х21,5. – 40 прим. : б. ц. 
 

БІБЛІОТЕКИ у фестивальному розмаїтті [Текст] : досвід роботи та 

метод. пропозиції / Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. 

б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір                            

Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                            

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 8 с. – 15х21,5. – 40 прим. : б. ц. 
 

ДЕРЖАВНИЙ екологічний проект «Зелена країна» [Текст] : метод. 

лист щодо діяльності б-к за головними напрямками проекту / Департамент 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини 

Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

[упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; заг. 

редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. –                              

4 с. – 15х21,5. – 40 прим. : б. ц. 
 

ДОВІДКОВО-бібліографічний апарат публічної бібліотеки: основні 

вимоги до організації [Текст] : метод. рек. на допомогу бібл. працівникам публ. 

б-к обл. / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка                      

ім. М. Грушевського, Наук.-бібліогр. від., Від. обробки літ. і каталогізації ; 

[підгот.: Т. А. Канєвська ; авт. розд. V: Т. А. Канєвська, Л. В. Маказюб ; 

комп’ют. набір Т. А. Канєвська ; ред. Т. А. Канєвська ; худож. оформ.:                          

Т. А. Канєвська, Є. В. Забіянов ; верстка, дизайн та заг. редагування                       

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 60 с. : іл. – 

Бібліогр.: с. 54-60 ; 15×21,5. – (Серія «Поради фахівця»). 
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ІСТОРИЧНІ, мистецькі, культурні ювілеї 2021 року: завдання 

бібліотек [Текст] : метод. пропозиції / Департамент культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. 

обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; 

комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 15 с. – 15х21,5. – 40 прим. : б. ц. 
 

МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка                             

ім. М. Грушевського, Наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір 

Н. П. Маловік; верстка та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                              

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 20 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 17(19)). 
 

ПУБЛІЧНА бібліотека: нові можливості на користь громаді [текст] : 

метод. пропозиції / Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-

ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір                                

Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                             

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 7 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б. ц. 
 

 

Бібліографічні матеріали:  
 

ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати Одещини. 2022 рік [Текст] : календар                 

/ Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка                                    

імені М. С. Грушевського, Від. краєзнав. літ. і бібліогр. ; [підгот.                                

Т. О. Андросова ; комп’ют. набір К. Г. Черненко ; верстка, худож. оформ. та 

заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. 

– 36 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 
 

ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2018 рік: наук.-допоміж. 

бібліогр. покажч. // Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-

ка ім. М. Грушевського, Від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                               

Т. О. Андросова ; бібліогр. матеріали підгот. Т. С. Ступаченко ; комп’ют. набір 

Т. С. Ступаченко ; ред. Т. О. Андросова ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – 

Одеса, 2021. – 285 с. 
 

ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2019 рік [Текст] : наук.-допоміж. 

бібліогр. покажч. / Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-

ка ім. М. Грушевського, Від. краєзнавч. літ. і бібліографії ; [підгот.                              

Т. О. Андросова ; бібліогр. матеріали підгот. Т. С. Ступаченко ; комп’ют. набір 

Т. С. Ступаченко ; ред. Т. О. Андросова ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – 

Одеса, 2021. – 216 c. 
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НОВІ находження сільськогосподарської літератури за 2020 рік                             

[Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за 

2020 р.] / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка                         

ім. М. Грушевського, Від. літ. з питань економіки та сіл. госп-ва ; [підгот.                            

Н. М. Бондарева ; комп’ют. набір Н. М. Бондарева ; верстка, худож. оформ. та 

редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. –                             

24 с.; 15х21. – 45 прим.: б. ц. 
 

ОДЕСЬКИЙ академічний український музично-драматичний театр 

імені В. Василька. Сезони 2005-2020 років : 95-річчю театру присвячується 

[Текст] : бібліогр. покажч.-довідник / Департамент культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. 

обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. мистецтв ; [упоряд.                                

Л. І. Федченко ; авт. передмови, післямови та іст. частини Л. І. Федченко ; авт. 

бібліогр. частини: Т. М. Шилова, О. М. Ласкевич, О. А. Булгакова ; комп’ют. 

набір Т. М. Шилова ; ред. та авт. допоміж. покажч. О. М. Ласкевич ; верстка, 

дизайн, обклад. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 

158 с. ; 15×21. – 10 прим.: б. ц. 
 

СПОЖИВАННЯ овочів і фруктів – запорука здорового харчування : 

(до Міжнародного року овочів і фруктів) [Текст] : бібліогр. покажч. / 

Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. 

М. Грушевського, Від. літ. з питань економіки та сіл. госп-ва : [підгот. М. С. 

Марченко ; комп’ют. набір М. С. Марченко ; ред. О. М. Ласкевич ; верстка, 

худож. оформ., обкладинка О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – 

Одеса, 2021. – 28 с. ; 15×21. – 40 прим.: б. ц. 
 

ТАРАС Григорович Гончарук : до 50-річчя від дня народження                             

[Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Л. В. Вукович, К. І. Сорокіна ; 

Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка                          

ім. М. Грушевського, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [наук. ред.:                             

О. А. Бачинська ; ред. О. М. Ласкевич ; добірка матеріалу та авт. допоміж. 

покажч. О. М. Ласкевич ; авт. обклад. С. О. Савченко ; відп. за вип.                              

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. – 216 с. – 15х21. – Текст укр., рос. 

 

 

Інформаційні матеріали: 
 

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, худож. оформ. О. М. Ласкевич ; ред. І. А. Терзі-Руссу ; відп. за вип.                                      

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – 
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Вип. 4(72) : [ІV кв. 2020 р.]. – 2021. – 8 с. – (На допомогу 

бібліотекарям) ; 15×21. – 40 прим.: б. ц. 

Вип. 1(73) : [І кв. 2021 р.]. – 2021. – 8 с. – (На допомогу                                  

бібліотекарям) ; 15×21. – 40 прим.: б. ц. 

Вип. 2(74) : [ІІ кв. 2021 р.]. – 2021. – 12 с. – (На допомогу 

бібліотекарям) ; 15×21. – 40 прим.: б. ц. 

Вип. 3(75) : [ІІІ кв. 2021 р.]. – 2021. – 16 с. – (На допомогу 

бібліотекарям) ; 15×21. – 40 прим.: б. ц. 
 

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. та комп’ют. 

набір І. А. Терзі-Руссу ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – 

Одеса, 2021. –  

Вип. 12 (1-31 груд. 2020 р.). – 2021. – 12 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 1 (1-31 січня 2021 р.). – 2021. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 2 (1-28 лютого 2021 р.). – 2021. – 12 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 3 (1-31 берез. 2021 р.). – 2021. – 12 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 4 (1-30 квіт. 2021 р.). – 2021. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 5 (1-31 трав. 2021 р.). – 2021. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 6 (1-30 червня 2021 р.). – 2021. – 12 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 7 (1-31 липня 2021 р.). – 2021. – 16 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 8 (1-31 серпня 2021 р.). – 2021. – 16 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц 

Вип. 9 (1-30 вересня 2021 р.). – 2021. – 16 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 10 (1-31 жовтня 2021 р.). – 2021. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 11 (1-30 листопада 2021 р.). – 2021. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 
 

ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти, прем'єри, рецензії 

на вистави, глядацькі відгуки : бібліогр. інформація / Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Від. 

інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. 

Г. Д. Северина ; комп’ют. набір, верстка, худож. оформ., заг. редагування                        

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2020. – 

Вип. 3-4 (31-32) : Карантинні місяці (жовтень-грудень). – 2021. – 12 с. ; 

15х21. – 10 прим. : б.ц. 

Вип. 1(33) – 2021. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 2(34) – 2021. – 8 с. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 3(35) – 2021. – 12 с. – 10 прим.: б. ц. 
 

ХРОНІКА культурного життя Одещини [Текст] : інформ. огляд за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / 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 ; 

ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2021. –  
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Вип. 12 (грудень 2020 р.). – 2021. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: бц. 

Вип. 1 (січень 2021). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. : б. ц. 

Вип. 2 (лютий 2021). – 11 с. ; 15х21. – 10 прим.:  б. ц. 

Вип. 3 (березень 2021). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 4 (квітень 2021). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 5 (травень 2021). – 16 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 6 (червень 2021). – 16 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 7 (липень 2021). – 16 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 8 (серпень 2021). – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 9 (вересень 2021). – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц.  
Вип. 10 (жовтень 2021). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 11 (листопад 2021). – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 
 

ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки                           

ім. М. Грушевського. 2020 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. наук. 

б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр. інформації ; [підгот.                        

О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; верстка, заг. редагування, 

худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2021. –  

Вип. 1-4 (16). – 2021. – 64 с. ; 15х21. – 45 прим.: б. ц. 

 

 

ПРО НАС У ПРЕСІ1  
 

Фахові видання:  
 

АМЕЛЬЧЕНКО Ю. С. Музей української книги в бібліотеці: 

інтеграція, прогрес, популярність / Бібл.-бібліогр. обслуговування                                 

// Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2021. – № 3(25). – С. 30-31. 

 

Газети:  
 

МАРЬИНА Г. Новая жизнь «Мазепинского Евангелия» [Текст] : 

[ОУНБ им. М. Грушевского провела в онлайн и оффлайн-формате встречу под 

назв. «Книга – посол Украины: Евангелие от Мазепы»] / Галина Марьина ; фот. 

Снежана Павлова // Веч. Одесса. – 2021. – 16 нояб. – С. 4. 
 

ЕПУРЬ А. Идем на фестиваль украинской книги [Текст] : [в рамках 

фестиваля обещают лекции, выставки и лит.-художеств. представление, 

посвящ. жизни семьи М. Грушевского] / Анастасия Епурь // На пенсии. – 2021. 

– № 39 (окт.). – С. 2. 

 
1Інформація надана в зворотній хронології 
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КОТОВА М. В Одессе открылся Музей украинской книги [Текст] : [к 

30-й годовщине Независимости Украины в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 

создан Музей укр. книги] / Котова Мария; фот. авт. // Моя Одесса. – 2021. –                      

30 авг. – С. 28. 
 

КОТОВА М. Приглашают в Музей украинской книги [Текст] : [к 30-й 

годовщине Независимости Украины в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского 

создан Музей укр. книги. Директор б-ки Ю. С. Амельченко рассказывает, что 

это третий музей укр. книги в нашей стране] / Котова Мария; фот. авт. // На 

пенсии. – 2021. – № 34 (801). – С. 4. 
 

ФІЛІППОВА О. Дмитро Разумков: На принципах партнерства [Текст] : 

[28-30 лип. голова ВРУ Дмитро Разумков у рамках триденної робоч. поїздки 

відвідав Миколаївщину та Одещину, в т. ч. і б-ку ім. М. Грушевського] / Ольга 

Філіппова // Чорномор. новини. – 2021. – 5-7 серп. (№ 62-63). – С. 1. 
 

ГЕНИК В. Олег Сенцов: «Я до всього доходив сам, своїм трудом, а 

може, й серцем» / Володимир Геник // Чорномор. новини. – 2021. – 29-31 лип. 

(№ 60-61). – С. 1, 5. 
 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ сільських бібліотек: на Одещині, завдяки «Діа. 

Цифрова освіта», передали 300 комп’ютерів бібліотекам [Текст] : [сіл. б-ки 

Одещини отримали 300 одиниць комп’ют. техніки в рамках проекту М-ва 

цифр. трансформації «Дія. Цифрова освіта». Церемонія передачі відбулась в 

ОУНБ ім. М. Грушевського] // Одес. вісті. – 2021. – 28 квіт. – С. 3. 
 

СОРОКИНА И. Учим украинский бесплатно [Текст] : [в б-ке им.                              

М. Грушевского, каждую субботу в 13.00, в отд. социокультур. деятельности, 

проводится бесплатная подготовка по укр. яз. для взрослых людей без 

ограничения возраста] / Ирина Сорокина // На пенсии. – 2021. – 23 февр. -                

1 марта – C. 1. – (Школа пенсионера). 

 

Інтернет-видання: 
 

ВІЙСЬКОВІ та енергетичні загрози: в Одесі обговорили безпекові 

виклики Придністров'я [Електронний ресурс] : [22 груд. в приміщенні Одес. 

обл. універс. наук. б-ки ім. М. С. Грушевського відбулася міжнар. конф. 

«Російські війська у Придністров’ї – безпекові виклики й шляхи подолання», 

організована Укр. суспіл. ініціативою] // ІЗБІРКОМ : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/eUAQClC. – Назва з екрану. – Дата публ.: 23.12.2021. 
 

МЕРЕЖА Амбасадорів Музею української книги [Електронний 

ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 23 груд. відбулось встановлення 

нац. рекорду «Найбільша кількість амбасадорів у мережі представництв Музею 

укр. книги»] // Litcentr : сайт. – Режим доступу: https://litcentr.in.ua/news/2021-

12-23-14099. – Назва з екрану. – Дата публ.: 23.12.2021. 

https://cutt.ly/eUAQClC
https://litcentr.in.ua/news/2021-12-23-14099
https://litcentr.in.ua/news/2021-12-23-14099
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги Олександра Галяса та Тамари Гладкої 

[Електронний ресурс] : [22 груд. у від. краєзнав. літ. і бібліогр. відбудеться 

презентація кн. одес. журналістів Олександра Галяса та Тамари Гладкої «Від 

інтиму до світогляду. Нариси з гендерної журналістики»] // Litcentr : сайт. – 

Режим доступу: https://litcentr.in.ua/news/2021-12-22-14076. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 27.12.2021. 
 

«МЕЦЕНАТ України Євген Чикаленко» [Електронний ресурс] : [21 

груд. до 160-річчя від дня народж. Євгена Чикаленка в Музеї укр. кн. 

відбудеться презентація док. Короткометраж. фільму «Меценат України Євген 

Чикаленко» в рамках проєкту «Український Південь», започатк. Півден. 

міжрегіонал. від. УІНП]. – Режим доступу: https://cutt.ly/0UrWN3h. – Назва з 

екрану. 
 

КОТОВА М. Трамвайные истории Одессы: краевед презентовал 

уникальное издание [Электронный ресурс] : [в Одес. ОУНБ                                        

им. М. Грушевского состоялась презентация кн. одес. краеведа, педагога, 

геолога, автора книг об Одессе Дмитрия Жданова] / Мария Котова ; фот. авт.                           

// Одес. жизнь : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/oYkPGIl. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 05.12.2021. 
 

СУЩЕНКО Ю. В Одессе показали уникальные столетние фотографии 

(фото) [Электронный ресурс] : [в Одес. музее зап. и вост. искусства открылась 

выставка уник. фот. столетней давности «Викентий Кугель. Взгляд фотографа» 

/ Юлия Сущенко ; фот. авт. // Одес. жизнь : сайт. – 2021. – 4 дек. – Режим 

доступа: https://cutt.ly/AYkAz8N. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 04.12.2021. 
 

В МУЗЕЕ западного и восточного искусства покажут столетние фото 

Одессы и одесситов [Электронный ресурс] : [3 дек. откроется удивит. Выст. 

фотографий Одессы и одесситов начала 20-го века. Организатор – Музей 

украинской книги ОУНБ им. М. Грушевского] // Культурометр : сайт. – Режим 

доступу: https://cutt.ly/1YyrbDu. – Назва з екрану. – Дата публ.: 01.12.2021. 
 

РІЗНИКОВА Я. Представили Мазепинське Євангеліє [Електронний 

ресурс] : [у рамках відзначення Дня української писемности та мови, Одес. музей 

укр. книги 12 листоп. провів зустріч з приводу вид. «Мазепинське Євангеліє». 

Взяли участь Уповноваж. із захисту держ. мови Тарас Кремінь та Посол України в 

Ліван. Республіці Ігор Осташ] / Ярослава Різникова // Свобода : Видає Укр. нар. 

союз з 1833 р. – 2021. – 26 листоп. – № 48. – С. 1, 14. – Режим доступу: 

https://www.svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2021-

48.pdf. – Назва з екрану. – Дата публ.: 26.11.2021. 
 

РІЗНИКОВА Я. Подарував арабам Боже письмо: як Іван Мазепа посприяв 

появі унікального перекладу Євангелія [Електронний ресурс] : [унік. арабомовне 

Євангеліє, що з’явилось на світ завдяки меценатству Івана Мазепи понад 300 років 

тому, обговорювали днями в Одес. Музеї укр. книги, що діє в наук. універс. б-ці                                         

ім. М. Грушевського] / Ярослава Різникова // Україна молода : сайт. – Режим 

доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3784/196/162167/. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 23.11.2021. 

https://litcentr.in.ua/news/2021-12-22-14076
https://cutt.ly/0UrWN3h
https://cutt.ly/oYkPGIl
https://cutt.ly/AYkAz8N
https://cutt.ly/1YyrbDu
https://www.svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2021-48.pdf
https://www.svoboda-news.com/svwp/wp-content/uploads/current-pdf/Svoboda-2021-48.pdf
https://umoloda.kyiv.ua/number/3784/196/162167/
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АДЛЕР И. Мазепинское Евангелие: одесская библиотека пополнилась 

факсимильным изданием уникальной книги [Электронный ресурс] : [в Музее 

укр. книги Одес. ОУНБ им. М. Грушевского прошла конф. в онлайн и офлайн-

форматах под назв. «Книга – посол Украины: Евангелие от Мазепы»] / Ирэн 

Адлер ; фот. Владимира Андреева // Думская.net : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/0TzAhcD. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 14.11.2021. 
 

В ОДЕССЕ презентовали книгу «Воспоминания об Александре 

Ройтбурде» (фото) [Электронный ресурс] : [кн. воспоминаний о директоре 

Одес. художеств. музея Александре Ройтбурде, которому на днях исполнилось 

бы 60 лет, презентовали в ООУНБ им. Грушевского] // OдесаLive : сайт. – 

Режим доступа: https://km.strichka.com/article/117452187. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 16.10.2021. 
 

В ОДЕССЕ презентовали книгу «Воспоминания об Александре 

Ройтбурде» [Электронный ресурс] : [кн. воспоминаний о директоре Одес. 

художеств. музея Александре Ройтбурде презентовали в ООУНБ                               

им. Грушевского] // Думская : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/JU39gdc. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 16.10.2021. 
 

В ОДЕССЕ презентовали книгу «Воспоминания об Александре 

Ройтбурде» и анонсировали книгу Данте с иллюстрациями художника (фото) 

[Электронный ресурс] : [в ООУНБ им. Грушевского презентовали книгу 

«Воспоминания об Александре Ройтбурде»] // УСИ Online : сайт. – Режим 

доступа: https://cutt.ly/3U329Kj. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 15.10.2021. 
 

ЯКИМИ мають бути сучасні бібліотеки [Електронний ресурс] : [у 

студії проекту «Код доступу 102.7» директорка Одес. ОУНБ                                       

ім. М. Грушевського Юліана Амельченко] / Перше міське радіо // YouTube.ua. 

– Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=2wpUHN1e1mc. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 04.10.2021. 
 

ЯК знайти репресованих родичів [Електронний ресурс] : [освітні відео 

презентували в бібліотеці імені Грушевського] / Новости 7 канал Одесса                               

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/mRdPTQs. – Назва з екрану. 

– Дата публ.: 28.09.2021. 
 

XXV фестиваль української книги: М. Грушевський [Електронний 

ресурс] : [Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського запрошує на XXV обл. фест. Укр. 

кн. пам’яті Михайла Грушевського (до 155-річчя від дня народж.                              

М. С. Грушевського) та до Всеукр. дня б-к, який відбудеться 29-30 верес.                                            

2021 року] // Litcentr : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/REWfbOZ. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 25.09.2021. 
 

ВІДБУЛАСЬ презентація 31-го випуску історико-краєзнавчого 

альманаху «Південний Захід. Одесика» [Електронний ресурс] : [в ООУНБ ім. 

М. Грушевського відбулася презентація 31-го вип. іст.-краєзнав. альм. 

«Південний Захід. Одесика»] // Одес. облдержадмін : офіц. вебсайт. – Режим 

доступу: https://cutt.ly/oEpJSws. – Назва з екрану. – Дата публ.: 06.09.2021. 

https://cutt.ly/0TzAhcD
https://km.strichka.com/article/117452187
https://cutt.ly/JU39gdc
https://cutt.ly/3U329Kj
https://www.youtube.com/watch?v=2wpUHN1e1mc
https://cutt.ly/mRdPTQs
https://cutt.ly/REWfbOZ
https://cutt.ly/oEpJSws
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ЛЕГЕНДЫ Одесского лимана [Электронный ресурс] : [так называется 

серия из семи коротких мультфильмов по истории Одесской области, которую 

представили в библиотеке им. Грушевского. Это грантовый проект 

Украинского культурного фонда] / 7 канал // YouTube.ua : сайт. – 2021. – 30 

авг. – Режим доступа: https://cutt.ly/HRodQgD. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

30.08.2021. 
 

«БУДЕМ развивать украинскую Одессу!»: Одесский облсовет 

наградил патриотическую общественность города (политика) [Электронный 

ресурс] : [вручение наград состоялось в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского]                           

// Думская : сайт – Режим доступа : https://cutt.ly/rWsWIGr. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 27.08.2021. 
 

К ПРАЗДНИКУ: в Одессе открылся музей украинской книги 

[Электронный ресурс] : [к 30-й годовщине Независимости Украины в ООУНБ 

им. М. Грушевского на улице Троицкой появился Музей укр. книги]                                

// VGORODE : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/6EpHX0V. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 20.08.2021. 
 

В ОДЕСІ відкрився Музей української книги [Електронний ресурс] : [в 

Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського урочисто відкрили Музей укр. книги]                                      

// АРМІЯ INFORM : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/mW1XwzL. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 20.08.2021. 
 

ПРОЕКТИ регіонального розвитку: в Одесі відкрився Музей 

української книги [Електронний ресурс] : [в Одесі відкрили Музей укр. книги – 

сучас. культур. простір для містян та туристів. Це – один з проектів, що 

фінансується за рахунок коштів держ. бюджету в рамках сектор. підтримки ЄС] 

// М-во розвитку громад та територій України : офіц. веб-сайт М-ва. – Режим 

доступу: https://cutt.ly/jWwbFOO. – Назва з екрану. – Дата публ.: 20.08.2021. 
 

В ОДЕССЕ открылся музей украинской книги [Электронный ресурс] : 

[свою работу музей начал вчера, 18 августа. Расположилось учреждение в 

здании б-ки им. М. Грушевского] // Лоция : одес. гор. журн. : сайт. – Режим 

доступа: https://lotsia.com.ua/news/v-odesse-otkrylsya-muzey-ukrainskoy-knigi. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 19.08.2021. 
 

КОТОВА М. Раритеты многовековой истории: в Одессе открылся Музей 

украинской книги (фото) [Электронный ресурс] : [К тридцатой годовщине 

Независимости Украины в Одесской областной универсальной научной библиотеке 

имени Михаила Грушевского (ООУНБ) на улице Троицкой создан Музей 

украинской книги.] / Мария Котова ; фот. авт. // Одес. жизнь : сайт. – Режим 

доступа: https://cutt.ly/KWwnAmK. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 19.08.2021. 
 

ВІДКРИТТЯ Музею української книги до Дня Незалежності [Електронний 

ресурс] : [виставка «Україна 30+: про що мовчать німі свідки історії?» покликана 

довести українцям, що історія їх країни налічує на багато більше, ніж 30 років. Цю 

величну історію українців як нації буде відображено через єдине достовірне, на цей 

час, джерело – книги] // Litcentr : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/GWW0Ex6. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 18.08.2021. 

https://cutt.ly/HRodQgD
https://cutt.ly/rWsWIGr
https://cutt.ly/6EpHX0V
https://cutt.ly/mW1XwzL
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https://cutt.ly/KWwnAmK
https://cutt.ly/GWW0Ex6
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30-ЛЕТИЕ независимости: в Одессе открылся музей украинской книги 

[Электронный ресурс] : [к 30-летию независимости Украины в Одес. ОУНБ                

им. М Грушевского открыли Музей укр. кн.] // From.ua NEWS : сайт. – Режим 

доступа: https://cutt.ly/1EpJRhh. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.08.2021. 
 

30-ЛЕТИЕ независимости: в Одессе открылся музей украинской книги 

[Электронный ресурс] : [к 30-летию независимости Украины 18 авг. в Одес. 

ОУНБ им. М. Грушевского открылся Музей укр. кн.] // Думская : сайт. – Режим 

доступа: https://cutt.ly/3EpHk9G. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.08.2021. 
 

30-ЛЕТИЕ независимости: в Одессе открылся музей украинской книги 

[Электронный ресурс] : [к 30-летию независимости Украины 18 авг. в Одес. 

ОУНБ им. М. Грушевского открылся Музей укр. кн.] // В курсе: новости 

Одессы. – Режим доступа: http://vkurse.od.ua/?news=96243. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 18.08.2021. 
 

В БИБЛИОТЕКЕ Грушевского открылся музей украинской книги 

[Электронный ресурс] : [18 авг. в ООУНБ им. М. Грушевского открылся Музей 

укр. книги] // Оdessa.online : сайт. – Режим доступа: https://odessa.online/v-

biblioteke-grushevskogo-otkryli-muzej-ukrainskoj-knigi/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 18.08.2021. 
 

МУЗЕЙ украинской книги открылся в Одессе [Электронный ресурс] : 

[Музей укр. кн. открылся в Одессе на базе ОУНБ им. Грушевского] // 7 канал : 

сайт. – Режим доступа: http://7kanal.com.ua/2021/08/18/muzej-ukrainskoj-knigi-

otkrylsja-v-odesse/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.08.2021. 
 

МУЗЕЙ украинской книги в библиотеке имени М. Грушевского 

[Электронный ресурс] : [к 30-й годовщине Независимости страны в Одес. ОУНБ 

им. М. Грушевского создан Музей укр. книги] // ТРК «Круг». – Режим доступа: 

http://www.krug.com.ua/news/38527. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.08.2021. 
 

В БИБЛИОТЕКЕ Грушевского открыли Музей украинской книги 

[Электронний ресурс] : [18 авг. в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского открылся Музей 

укр. кн. В первой экспозиции «Украина 30+: о чем молчат немые свидетели 

истории?» представлены факсимил. копии укр. рукописей документов, книг, писем, 

сборников церковных и государств. законов, которые охватывают период от 16-го 

до 20-го века] // Наблюдатель : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/uW1VYg4. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.08.2021. 
 

УКРАИНА 30+: в одесской библиотеке показали уникальные книги 

[Электронный ресурс] : [в ОУНБ им. Грушевского показали уник. книги XVI-XIX 

веков. Выст. посвящена Дню Независимости Украины] // УСИ Online. – Режим 

доступа: https://usionline.com/ukraina-30-v-odesskoj-biblioteke-pokazali-unikalnye-

knigi-foto-audio. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.08.2021. 
 

ВИДАННЯ XVII-XVIII століть: в Одесі відкриється Музей української 

книги [Електронний ресурс] : [Музей укр. кн. відкриється в Одес. обл. універс. 

наук. б-ці ім. М. Грушевського та презентує вист.-медіацію «Україна 30+: про що 

мовчать німі свідки історії?»] // ІЗБІРКОМ : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/JWwhWS4. – Назва з екрану. – Дата публ.: 17.08.2021. 

https://cutt.ly/1EpJRhh
https://cutt.ly/3EpHk9G
http://vkurse.od.ua/?news=96243
https://odessa.online/v-biblioteke-grushevskogo-otkryli-muzej-ukrainskoj-knigi/
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http://www.krug.com.ua/news/38527
https://cutt.ly/uW1VYg4
https://usionline.com/ukraina-30-v-odesskoj-biblioteke-pokazali-unikalnye-knigi-foto-audio
https://usionline.com/ukraina-30-v-odesskoj-biblioteke-pokazali-unikalnye-knigi-foto-audio
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РІЗНИКОВА Я. У новому артпросторі Одеси відкривається виставка 

унікальних стародруків та архівних матеріалів [Електронний ресурс] : 

[відкриття Музею укр. кн. – нового культур. простору, створ. при Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського] / Ярослава Різникова // День : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/KWwkkpT. – Назва з екрану. – Дата публ.: 17.08.2021. 
 

МИСТЕЦЬКИЙ вечір пам’яті до 85-річчя Маргарити Пресіч 

[Електронний ресурс] : [3 серп. 2021 р. в Одес. ОУНБ ім. М. С. Грушевського 

відбудеться літ.-мистец. вечір пам’яті «Незгасний вогонь щирого серця», 

присвяч. 85-річчю від дня народж. відомої акторки театру та кіно, заслуж. 

артистки України Маргарити Олександрівни Пресіч] // Litcentr : сайт. – Режим 

доступу: https://litcentr.in.ua/news/2021-08-03-13684. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 03.08.2021. 
 

В ОДЕССЕ Дмитрий Разумков сходил в музей и библиотеку, и ушел с 

подарками [Электронный ресурс] [29 июля, в рамках рабочего визита в Одес. 

обл., глава Верховной Рады Дмитрий Разумков посетил б-ку Грушевского]                                    

// Odessa Оnline : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/7QzY5NJ. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 30.07.2021. 
 

В ОДЕССЕ Дмитрий Разумков сходил в музей и библиотеку, и ушел с 

подарками [Электронный ресурс] [29 июля, в рамках рабоч. визита в Одес. 

обл., глава Верховной Рады Дмитрий Разумков посетил б-ку Грушевского]                            

// Наблюдатель : сайт. – Режим доступа : https://cutt.ly/wQzUndC. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 30.07.2021. 
 

В ОДЕССЕ Дмитрий Разумков сходил в музей и библиотеку [29 июля, в 

рамках рабоч. визита в Одес. обл., глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 

посетил б-ку Грушевского] // Единая Одесса : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/KQzUGuO. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 29.07.2021. 
 

«ЛЕГЕНДИ одеського лиману»: до Дня Незалежності УІНП покаже 

анімовані фільми про історію південної України [Електронний ресурс] : [до Дня 

Незалежності України Укр. ін-т нац. пам’яті представить перші серії анімац. 

короткометраж. серіалу «Легенди одеського лиману»] // Укр. ін-т нац. пам’яті : 

сайт. – Режим доступу: https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/legendy-odeskogo-

lymanu-do-dnya-nezalezhnosti-uinp-pokazhe-animovani-filmy-pro-istoriyu-pivdennoyi-

ukrayiny. – Назва з екрану. – Дата публ.: 13.07.2021. 
 

ОЛЕГ Сенцов представил в Одессе двухтомник о жизни за решеткой 

[Электронный ресурс] : [в книгах – неприкрытая правда обо всем, что происходило 

с режиссёром в стенах российской тюрьмы во время его голодовки и не только]                              

// Первый городской : сайт. – Режим доступа: http://1tv.od.ua/news/40924. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 05.07.2021. 
 

В ОДЕССЕ писатель Олег Сенцов презентовал новую книгу [Электронный 

ресурс] : [в ОУНБ им. Грушевского прошла встреча с Олегом Сенцовым и 

презентация его двухтомника, напис. в заключении, в который вошли дневник 

«Хроника одного голодания» и сб. малой прозы «4 с половиной шага»] // 048.ua : 

сайт города Одессы. – Режим доступа: https://cutt.ly/amOUyUG. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 03.07.2021. 

https://cutt.ly/KWwkkpT
https://litcentr.in.ua/news/2021-08-03-13684
https://cutt.ly/7QzY5NJ
https://cutt.ly/wQzUndC
https://cutt.ly/KQzUGuO
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/legendy-odeskogo-lymanu-do-dnya-nezalezhnosti-uinp-pokazhe-animovani-filmy-pro-istoriyu-pivdennoyi-ukrayiny
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/legendy-odeskogo-lymanu-do-dnya-nezalezhnosti-uinp-pokazhe-animovani-filmy-pro-istoriyu-pivdennoyi-ukrayiny
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/legendy-odeskogo-lymanu-do-dnya-nezalezhnosti-uinp-pokazhe-animovani-filmy-pro-istoriyu-pivdennoyi-ukrayiny
http://1tv.od.ua/news/40924
https://cutt.ly/amOUyUG
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ОЛЕГ Сенцов презентовал в Одессе новые книги [Электронный 

ресурс] : [в б-ке Грушевского реж. представил сразу две автобиогр. работы – 

двухтомник «Хроніка одного голодування» и сб. малой прозы «4 з половиною 

кроки»] // 7 телеканал : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/qmOYNZI. – Назв. 

с экрана. – Дата публ.: 03.07.2021. 
 

ЛІТЕРАТУРИЙ вечір «Дивовижний променад Дунаєм» [Електронний 

ресурс] : [29 черв. 2021 р. в ОУНБ ім.  М.С. Грушевського, в межах 

святкування Міжнар. дня Дунаю та Стратегії ЄС для Дунайс. регіону 

відбудеться літ.-мистец. вечір «Дивовижний променад Дунаєм»] // Litcentr : 

сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/smdalTn. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

25.06.2021. 
 

ИСТОРИЯ Черного дракона и затонувшего «Делфи»: в Одессе 

придумали фэнтези про танкер и волшебников [Электронный ресурс] : [в 

ОУНБ им. М. Грушевского прошла презентация кн. «Делфі і чарівники» 

писателя, худож. и реж. Валерия Пузика] // Думская : сайт. – 2021. – 17 июня. – 

Режим доступа: https://cutt.ly/Kn0DOCQ. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

17.06.2021. 
 

«ДЕЛФІ та чарівники» [Електронний ресурс] : [в ОУНБ                                 

ім. М. Грушевського відбулась презентація книги Валерія Пузіка]                                 

// 7 телеканал : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/rn0D05V. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 16.06.2021. 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ збірника наукових праць «Південь України» 

[Електронний ресурс] : [14 черв. ОУНБ ім. М. Грушевського запрошує на 

презентацію зб. наук. праць «Південь України: етноісторичний, мовний, 

культурний та релігійний виміри» за ред. проф., д-ра іст. наук, зав. каф. 

українознавства, іст.-прав. і мовних дисциплін Одес. нац. мор. ун-ту Миколи 

Івановича Михайлуци] // Litcentr : сайт. – Режим доступу : 

https://cutt.ly/nnJwbQR. – Назва з екрану. – Дата публ.: 14.06.2021. 
 

СТРУМОК А. Презентация нового букинистического проекта – 

Одесской областной / Ангелина Струмок [Электронный ресурс] : [23 мая в 

ОУНБ им. М. Грушевского прошла презентация нового благотвор. букинист. 

проекта «Створи бібліотеку своєї мрії»] / Ангелина Струмок // Тезис : сайт. – 

Режим доступа: https://cutt.ly/snoeTsy. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 26.05.2021. 
 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ сільських бібліотек: на Одещині передають                            

300 комп'ютерів бібліотекам завдяки Дія.Цифрова освіта [Електронний                                   

ресурс] : [передача першої партії комп’ютерів відбулась на базі ОУНБ                                      

ім. М. Грушевського] // Уряд. портал : сайт. – Режим доступу : 

https://cutt.ly/MbTg7iX. – Назва з екрану. – Дата публ.: 26.04.2021. 
 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ сільських бібліотек: на Одещині, завдяки 

«Дія.Цифрова освіта», передали 300 комп'ютерів [Електронний ресурс] : 

[церемонія передачі відбулась в ОУНБ ім. М. Грушевського] // Одес. 

облдержадмін. – Режим доступу: https://cutt.ly/8bThZ5n. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 23.04.2021. 

https://cutt.ly/qmOYNZI
https://cutt.ly/smdalTn
https://cutt.ly/Kn0DOCQ
https://cutt.ly/rn0D05V
https://cutt.ly/nnJwbQR
https://cutt.ly/snoeTsy
https://cutt.ly/MbTg7iX
https://cutt.ly/8bThZ5n
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ВСЕСВІТНІЙ день здоров’я [Електронний ресурс] : [в б-ці                              

ім. М. С. Грушевського відбулась презентація кн. вист.] // Глас : сайт. – 2021. – 

7 квіт. – Режим доступу: http://glasweb.com/vsesvitniy-den-zdorov-ya/. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 07.04.2021. 
 

ГЛАВА Одесской ОГА принял участие в презентации краеведческого 

альманаха «Юго-Запад. Одессика» [Электронный ресурс] : [пред. Одес. ОДА 

Сергей Гриневецкий принял участие в презентации ист.-краевед. науч. альм. 

«Юго-Запад. Одессика», которая прошла в ОУНБ им. М. Грушевского]                           

// Контекст Причерноморье : информ. агентство : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/izNb0fz. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.03.2021. 
 

207-ма річниця від дня народження Тараса Шевченка [Електронний 

ресурс] : [в б-ці Грушевського підготовлена виставка до дня народж.                            

Т. Г. Шевченка] // 7 телеканал : сайт. – Режим доступу : https://cutt.ly/LzbdrJH. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 09.03.2021. 
 

«НЕЧОЛОВІЧА професія?»: в Одесі відкрили виставку проти 

гендерних стереотипів [Електронний ресурс] : [фотовист. «Нечоловіча 

професія?» відкрилася у б-ці ім. Грушевського в Одесі] // Одес. обл. рада : 

офіц. веб-портал. – Режим доступу: https://cutt.ly/lzeaFzy. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 03.03.2021. 
 

ОДЕССКУЮ библиотеку на один вечер превратили в театр (фото) 

[Электронный ресурс] : [Одес. театр юного зрителя уверенно выходит за пределы 

сцены и даже территории самого театра. К 150-летию со дня рождения Леси 

Украинки театр представил читки пьесы в Одес. б-ке им. Грушевского]                                   

/ фот. Олега Владимирского // Культурометр : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/7l74hvl. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 03.03.2021. 
 

СУДАРЕНКО А. В Одеській бібліотеці імені Грушевського презентували 

світлини чоловіків, які опанували професії, котрі досі називають «жіночими» 

[Електронний ресурс] : [вист. присвятили боротьбі з гендерними стереотипами про 

так звані «жіночі» та «чоловічі» професії] / Анастасія Сударенко // Суспільне | 

Одеса : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/Sl3mGBu. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 03.03.2021. 
 

МЕЖДУ Арлекином и Пьеро: одесский ТЮЗ прочитал пьесу о Лесе 

Украинке [Электронный ресурс] : [Одес. ОУНБ им. М. Грушевского стала своеобр. 

сценой для артистов ТЮЗа им. Ю. Олеши. К 150-лет. юбилею Леси Украинки здесь 

прошли открытые читки пьесы укр. поэтессы и драматурга Неды Нежданой «I все-

таки я тебе зраджу», подготовленные совместно с драматург. отд. Центра Курбаса] 

// Думская : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/Fl9QsfM. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 02.03.2021. 
 

ХАРЧЕНКО Е. В одесской библиотеке им. Грушевского отмечают                                 

150-летие Леси Украинки [Электронный ресурс] : [в б-ке им. Грушевского провели 

первые мероприятия в честь дня рождения укр. писательницы, поэтессы и 

переводчицы Леси Украинки, передает корреспондент ИА «Контекст-

Причерноморье»] // Контекст Причерноморье : информ. агентство : сайт. – Режим 

доступа: https://cutt.ly/9lLKKNf. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 28.02.2021. 

http://glasweb.com/vsesvitniy-den-zdorov-ya/
:%20https:/cutt.ly/izNb0fz
:%20https:/cutt.ly/izNb0fz
https://cutt.ly/LzbdrJH
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https://cutt.ly/7l74hvl
https://cutt.ly/Sl3mGBu
https://cutt.ly/Fl9QsfM
https://cutt.ly/9lLKKNf


 67 

 

ОДЕССКОЙ области 89 лет: как самая маленькая область Украины стала 

самой большой [Электронный ресурс] : [в Одес. ОУНБ им. Грушевского историки 

Владимир Полторак, Тарас Гончарук и регион. консультант Оксана Поднебесная 

вспоминали прошлое, обсуждали настоящее и мечтали о будущем] // 048.ua. : сайт 

города Одессы. – Режим доступа: https://cutt.ly/cl9MyCr. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 27.02.2021. 
 

ОДЕССКОЙ области исполняется 89 лет [Электронный ресурс] : [в б-

ке Грушевского прошли лекции по истории региона и о его территор. 

устройстве»] // 7 телеканал : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/elLK4Au. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 26.02.2021. 
 

В ОДЕССКОЙ библиотеке отметили «Рыцарский подвиг Героев Крут» 

(фото, аудио) [Электронный ресурс] [ко Дню памяти Героев Крут в Одес. 

ОУНБ им. Грушевского прошло темат. мероприятие, на котором можно было 

послушать лекцию о тех ист. событиях] // УСИ online : сайт. – Режим доступа : 

https://usionline.com/v-odesskoj-biblioteke-otmetili-rycarskij-podvig-geroev-krut-

foto-audio/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 29.01.2021. 
 

ПРАВДА і міфи: в бібліотеці ім. Грушевського відбулась лекція, 

присвячена бою під Крутами [Електронний ресурс] : [29 січ. в Одес. ОУНБ                         

ім. М. Грушевського відбулась лекція «На Аскольдовій могилі український 

цвіт»: правда і міфи про бій під Крутами»] // Глас : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/XkizoVF. – Назва з екрану. – Дата публ.: 29.01.2021. 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ репортаж. Спогади про Крути [Електронний ресурс] 

[в Одес. обл. наук. б-ці вшанували пам'ять укр. юнаків, які віддали життя за 

незалежну Україну. Новини ТРК «Медіа-інформ»] // Медіа-інформ : сайт. – 

Режим доступу: https://cutt.ly/VkilmER. – Назва з екрану. – Дата публ.: 29.01.2021. 
 

КУРСАНТИ університету відвідали захід, приурочений до Дня пам’яті 

Героїв Крут [Електронний ресурс] : [до Дня пам’яті Героїв Крут курсанти 2-го 

курсу ф-ту підготовки фахівців для органів досудового розслідування ОДУВС 

разом із дир. заг. б-ки Оксаною Витяганець та провідним фахівцем ф-ту 

Едуардом Лимаренком відвідали Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського, де мали 

можливість ознайомитися з подіями січня 1918 року] // ОДУВС : офіц. сайт. –

Режим доступу: https://cutt.ly/Akil72W. – Назва з екрану. – Дата публ.: 29.01.2021. 
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Телевізійні канали:  
 

В библиотеке Грушевского установили Национальный рекорд 

[Электронный ресурс] : [Одес. ОУНБ им. М. С. Грушевского установила 

рекорд по количеству амбассадоров Музея укр. книги. Их 31] / Новости 7 канал 

Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/aUQT18Y. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 23.12.2021. 
 

ЯКИМИ мають бути сучасні бібліотеки [Електронний ресурс] : [у 

студії проекту «Код доступу 102.7» директорка Одес. обл. універс. б-ки                             

ім. М. Грушевського Юліана Амельченко] / Перше міське радіо // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=2wpUHN1e1mc. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 04.10.2021. 
 

МУЗЕЙ УКРАИНСКОЙ КНИГИ в библиотеке имени                                    

М. Грушевского [Электронный ресурс] : [к 30-й годовщине Независимости 

страны в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского создан Музей укр. кн.] / ТК Круг                                           

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=vTsqKKkc0-Y. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

18.08.2021. 
 

«НЕЗГАСНИЙ вогонь щирого серця» : до 85-річчя Маргарити Пресіч  

[Електронний ресурс] : [в б-ці відзначили 85-річчя від дня народж. укр. акторки 

театру та кіно – заслуж. артистки України Маргарити Пресіч. Уривок з новин 

ТК «Град» від 03.08.2021 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=CHOw1BILv2E. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 05.08.2021. 
 

ДМИТРО РАЗУМКОВ оглянув експозицію Музею української книги 

[Електронний ресурс] : [29 лип. голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков оглянув експозицію Музею укр. кн. Одес. обл. універс. наук. б-ки ім. 

М. Грушевського] / Телеканал Рада // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/tQzU8tC. – Назва з екрану. – Дата публ.: 29.07.2021. 
 

#MEDIA_АКЦЕНТ. «Делфі» та чарівники [Електронний ресурс] : [в 

ОУНБ ім. М. Грушевського презентували казку про затонулий танкер «Делфі». 

Велетен. чорні дракони, що дихають забуттям та знищують усе на своєму 

шляху – саме вони стали причиною кораблетрощі. На відміну від реальності, у 

казці немає а ні забруднення моря, а ні мільйон. позовів, а ні судових 

тяганини… Новини ТК «Медіа-Інформ»] / Медиа Информ // YouTube.ua : сайт. 

– Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=hTBjHL6ynaw. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 16.06.2021. 
 

ДЕНЬ на Думськой. Ярослава Вітко [Електронний ресурс] : [з 30 трав. 

в приміщенні ОУНБ ім. М. Грушевського розпочали роботу недільні курси укр. 

мови. Про це в передачі «День на Думській» розповіла Ярослава Вітко]                              

/ DumskayaTV Студия // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/anj0rnG. – Назва з екрану. – Дата публ.: 31.05.2021. 

https://cutt.ly/aUQT18Y
https://www.youtube.com/watch?v=2wpUHN1e1mc
https://www.youtube.com/watch?v=vTsqKKkc0-Y
https://www.youtube.com/watch?v=CHOw1BILv2E
https://cutt.ly/tQzU8tC
https://www.youtube.com/watch?v=hTBjHL6ynaw
DumskayaTV%20Студия
https://cutt.ly/anj0rnG
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ сільських бібліотек [Електронний ресурс] : 

[церемонія передачі відбулась в ОУНБ ім. М. Грушевського] / ОДЕСЬКА ОДА-

ІНФОРМ // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/bbTfkbC. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 23.04.2021. 
 

ЦИФРОВА грамотність: передача комп’ютерів сільським бібліотекам 

[Електронний ресурс] : [для підвищення цифр. грамотності населення б-кам 

Одес. обл. передали 300 комп’ютерів у рамках проекту «Дія. Цифрова освіта»]                              

/ ГЛАС(Одесса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/vbTf3WL. 

– Назва з екрану. – Дата публ.: 23.04.2021. 
 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ сільських бібліотек: на Одещини, завдяки дія 

[Електронний ресурс] : [перша партія вже передана представникам громад і сіл. 

б-к в Одес. обл. Церемонія передачі відбулась в ОУНБ ім. М. Грушевського 

(відео)] // Новини Одеси. – Режим доступу: https://cutt.ly/dbTg18f. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 23.04.2021. 
 

ВСЕСВІТНІЙ день здоров’я [Електронний ресурс] : [в б-ці ім.                           

М. С. Грушевського відбулась презентація книжк. вист.] / ГЛАС (Одесса)                                

// YouTube.ua : сайт.. – Режим доступу: https://cutt.ly/bcKGiBY. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 07.04.2021. 
 

«ГЕНДЕРНА журналістика: люди, теми, діалоги» [Електронний 

ресурс] : [Олександр Галяс презентував нову кн. в б-ці Грушевського]                                 

/ Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт.. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/Oz9Lmhq. – Назва з екрану. – Дата публ.: 16.03.2021. 
 

Презентація історико-краєзнавчого наукового альманаху «Південний 

захід. Одесика» [Електронний ресурс] : [голова Одес. ОДА Сергій 

Гриневецький прийняв участь в презентації іст.-краєзнав. наук. альм. 

«Південний захід. Одесика», яка пройшла в ОУНБ ім. М. Грушевського]                            

/ ОДЕСЬКА ОДА-ІНФОРМ // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:  

https://www.youtube.com/watch?v=j35nqYkHJfg. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

10.03.2021. 
 

207-ма річниця від дня народження Тараса Шевченка [Електронний 

ресурс] : [в бібліотеці Грушевського підготовлена виставка до дня народження 

Т.Г. Шевченка] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=-e6CDd7wgG8. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 09.03.2021. 
 

ДО 89-ї річниці утворення Одеської області [Електронний ресурс] : [в 

Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулись урочисті заходи з нагоди 89-ї 

річниці Одес. обл. Уривок з новин «Первый городской» від 26.02.2021] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/hb-KiifNZlI. – Назва з екрану. – Дата публ.: 03.03.2021. 

https://cutt.ly/bbTfkbC
https://cutt.ly/vbTf3WL
https://cutt.ly/dbTg18f
https://cutt.ly/bcKGiBY
https://cutt.ly/Oz9Lmhq
https://www.youtube.com/watch?v=j35nqYkHJfg
https://www.youtube.com/watch?v=-e6CDd7wgG8
https://youtu.be/hb-KiifNZlI
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ДЕНЬ сопротивления оккупации Крыма и Севастополя [Электронный 

ресурс] : [в б-ке им. М. Грушевского говорили о Крыме, о проблемах п-ва и 

узниках Кремля] / DumskayaTV Report // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/xlLVf2s. – Назва з екрану. – Дата публ.: 27.02.2021. 
 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА конференція до 89-річчя утворення 

Одеської області [Електронний ресурс] : [наук.-практ. конф., присвяч. 89-річчю 

утворення Одес. обл., відбулася у стінах Одес. обл. універс. наук. б-ки                            

ім. М. Грушевського. Канд. та д-ра іст. наук, професори, краєзнавці, історики 

розповіли про основні етапи становлення Одес. обл.] / ГЛАС (Одесса)                              

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/olBj4TB. – Назва з екрану. 

– Дата публ.: 26.02.2021. 
 

ОДЕССКОЙ области исполняется 89 лет [Электронный ресурс] : [в б-

ке Грушевского прошли лекции по истории региона и о его территор. 

устройстве] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/llLLcVy. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 26.02.2021. 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ репортаж. Пам`ять про Лесю [Електронний ресурс] : 

[25 лют. в б-ці ім. М. Грушевського до 150-річчя Лесі Українки відбувся 

урочистий захід] / Медиа Информ // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/ylLZkdp. – Назва з екрану. – Дата публ.: 25.02.2021. 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ репортаж. МОЄ одеське дитинство [Електронний 

ресурс] : [презентація книг Олександра Степанова] / Медиа Информ                                        

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/ikbl46B. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 05.02.2021. 
 

ПРАВДА і міфи: в бібліотеці ім. Грушевського відбулась лекція, 

присвячена бою під Крутами [Електронний ресурс] : [29 січня в Одеській 

ОУНБ ім. Грушевського відбулась лекція «На Аскольдовій могилі український 

цвіт»: правда і міфи про бій під Крутами»] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/UkEYDRL. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

29.01.2021. 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ репортаж. Спогади про Крути [Електронний ресурс] 

[в Одеській обласній науковій бібліотеці вшанували пам'ять українських 

юнаків, які віддали життя за незалежну Україну] / Медиа Информ                                         

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/dkEnwlV. – Назва з екрану. 

– Дата публ.: 29.01.2021. 
 

В ОДЕСЬКІЙ бібліотеці відкрили виставку до Дня пам'яті Героїв Крут 

[Електронний ресурс] : [до 103-ї річниці пам'яті Героїв Крут в Одес. б-ці                             

ім. М. Грушевського презентували вист. «Крути – невгасимий вогонь 

української волі». На експозиції представили книги, фотоальбоми та журнали, 

які розповідають про тогочасні події] / Суспільне Одеса // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://cutt.ly/MkYveES. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

29.01.2021. 

DumskayaTV%20Студия
https://cutt.ly/xlLVf2s
https://cutt.ly/olBj4TB
https://cutt.ly/llLLcVy
https://cutt.ly/ylLZkdp
https://cutt.ly/ikbl46B
https://cutt.ly/UkEYDRL
https://cutt.ly/dkEnwlV
https://cutt.ly/MkYveES
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ У 2021 РОЦІ 
 

 

 

Кількість користувачів: 

- за єдиною реєстраційною картотекою – 9668. 

- обслугованих відділами – 31493. 

 

  Число відвідувань – 222688. 

 

  Видача друкованих документів та інформвидань – 626085. 

 

 

*   *   * 

 

  До електронного каталогу внесено записів – 12192. Всього записів – 

213009. 

  До ретропективного електронного каталогу внесено записів – 17000; 

всього записів за 2018-2021 рр. – 42000.  

 

 

*   *   * 

 

Відвідання бібліотечних сайтів та блогів: 109145. 

- сайт бібліотеки – 16819; 

- "Одеський «бібліомісток»" – 8971; 

- "Одеський краєзнавець" – 25844; 

- "Бібліотечному фахівцю" – 20676; 

- "Світ через культуру" – 32504; 

- "Юридичний світ в бібліотеці" – 4331. 
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ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ 
 

АМУ – Асоціація міст України 

БВПД – Безоплатна вторинна правова допомога 

БО – Благодійна організація 

БФ – Благодійний фонд 

ВГО – Всеукраїнська громадська організація 

ВРУ – Верховна Рада України 

ГО – Громадська організація 

д-р іст. наук – доктор історичних наук 

ДНТБ – Державна науково-технічна бібліотека 

д-р філол. наук – доктор філологічних наук 

д-р філос. наук. – доктор філософських наук 

д-р юрид. наук – доктор юридичних наук  

ЄС – Європейський Союз 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ЗСУ – Збройні Сили України 

КВУ – Комітет виборців України 

КУ – Комунальна установа 

МГО – Молодіжна громадська організація 

МКІПУ – Міністерство культури та інформаційної політики України 

НБУ – Національна бібліотека України 

НДІ – Науково-дослідний інститут 

НДУ – Недержавна установа  

НСПУ – Національна спілка письменників України 

ОДА – Обласна державна адміністрація 

ОННБ – Одеська національна наукова бібліотека 

ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет 

ОНУ – Одеський національний університет 

ОДУВС – Одеський державний університет внутрішніх справ 

ОУНБ – Обласна універсальна наукова бібліотека 

ПАР – Південно-Африканська Республіка 

ПНПУ – Південноукраїнський національний педагогічний університет 

ТГ – територіальна громада 

ТК – телевізійний канал  

ТЦ СО – Територіальний центр соціального обслуговування 

УБА – Українська бібліотечна асоціація  

УДК – Універсальна десяткова класифікація 

УІК – Український інститут книги  

УІНП – Український інститут національної пам’яті  

УКФ – Український культурний фонд 

УСИ – Украинская служба информации  

ЦБС – Централізована бібліотечна система 

ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція 
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