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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 2016 році.
Представлено також дані про видавничу діяльність бібліотеки у 2016 році
та інші факти життєдіяльності колективу бібліотеки.
Бюлетень адресований всім, кого цікавить досвід роботи у бібліотечній галузі.
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Січень
3
В читальній залі відбулась презентація етновиставок «Феєрія новорічної
ночі: традиції святкування» та «Свято Різдвяної зірки».
5
Відділом абонементу оформлено постійно діючу інформаційну виставку
«Книги-ювіляри 2016 року».
* * *
2016 рік оголошено Роком захисту жінок від насильства (Постанова
Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 р. «Про затвердження Державної
програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до
2016 року»). Відділом періодичних видань в холі бібліотеки оформлено постійно
діючу тематичну виставку.
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставкиперегляду «Різдво Христове: до святкового столу».
6
Співробітники бібліотеки Нагорнюк О.А., Ходіс О.В., Меліховська М.В.,
Бурлак О.О., Котлярова М.В. напередодні свята Різдва Христова в одеському
Свято-Варваринському Храмі були нагороджені волонтерськими срібними
хрестами 2-го ступеню.
8
В Пункті безоплатної правової допомоги продовжено надання
безоплатної первинної правової допомоги малозабезпеченим громадянам
фахівцями Головного управління юстиції в Одеській області.
* * *
2016 рік оголошено Роком англійської мови в Україні (Указ Президента
України № 641/2015 від 16.11.2015 р. «Про оголошення 2016 року Роком
англійської мови в Україні»).
До Року англійської мови в Україні відділом літератури іноземними
мовами започатковано цикл віртуальних виставок «Англомовні книги XXI
століття», перша з них – «Самовчителі та розмовники для тих, хто вивчає
англійську мову». З метою висвітлення інтернет-ресурсів для вивчення
англійської мови на блозі «Весь мир через культуру» було створено сторінку «Рік
англійської мови в Україні».
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки «Фея
балета» до 105-річчя від дня народження Галини Уланової.
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12
12 січня виповнилося 140 років від дня народження Джека Лондона –
американського прозаїка, новеліста, публіциста. Відділом літератури іноземними
мовами підготовлено віртуальну виставку про видання творів Джека Лондона в
оригіналі, адаптовані і іншими іноземними мовами з фонду бібліотеки «Джек
Лондон: человек, писатель, бунтарь: к 140-летию со дня рождения американского
писателя». Також підготовлено буктейлер роману Джека Лондона «Сердца трёх».
* * *
Продовжено випуск щомісячної бібліотечної електронної газети
«БібліоПульс. Газета для бібліотекарів та про бібліотеки».
14
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки-портрету
«В.С. Пустовойт – український селекціонер» до 130-річчя від дня народження
вченого.
15
В
читальній
залі
відбулась
презентація
виставки-портрету
«Феноменальний мовознавець» до 145-річчя від дня народження історика і
письменника Агафангела Кримського.
16
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Ступаченко Т.С.
відвідала творчий вечір знаного одеського краєзнавця О. Губаря, який відбувся в
Одеському літературному музеї.
18
Представники Міністерства внутрішніх справ України, патрульної поліції
та бібліотек міста Одеси під час прес-конференції оголосили про початок
взаємної співпраці в рамках проекту «Моя нова поліція: громадська підтримка
реформи Національної поліції».
Дана ініціатива покликана підвищити обізнаність громадян та їх
розуміння реформи шляхом побудови діалогу та проведенню на базі сучасних
бібліотек зустрічей з патрульною поліцією для мешканців Києва, Харкова, Одеси,
Львова, Миколаєва та Дніпропетровська, де впроваджується проект.
В заході взяли участь:
Шмалько А. – виконавчий асистент першого заступника Міністра
внутрішніх справ України;
Марченко А. – прес-секретар управління патрульної служби м. Одеси.
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Первый городской» та «7канал», інтернет-видання «Одесский
обозреватель»,газети «Порто-Франко», а також обласного радіо та «Авторадіо».
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* * *
З 18 по 29 січня науково-методичний відділ приймав звіти бібліотек
області за 2014 рік і плани на 2015 рік.
19
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставкиперегляду «Зернобобові: переваги, виробництво, раціональне використання» за
наступними розділами: «2016 – Міжнародний рік зернобобових»; «Селекція і
генетика культур: сучасні аспекти та перспективи»; «Особливості
енергозберігаючих технологій зернобобових»; «Досвід виробництва та
використання».
20
В бібліотеці відбулось обговорення реалій, викликів та перспектив
реформування Одеської області в режимі вебінару.
21
З метою висвітлення історичних подій січня 1919 року в історії України в
читальній залі відбулись історичні читання «Національно-визвольна боротьба за
незалежність і територіальну цілісність України».В рамках заходу відбулись:
 презентація книжкової виставки «Соборна і велика моя Україна»;
 демонстрація відео «Кінохроніка історичних часів»;
 поетична година «Новітні герої великої дати».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Град», «Первый городской», «7-канал» та ОДТРК «Факти», інтернет-видання
«Одесский обозреватель», обласного радіо та в газеті «Вечерняя Одесса».
* * *
Бібліотека започаткувала цикл віртуальних виставок з серії
«Літературний калейдоскоп книг-ювілярів 2016 року», перша виставка – «Книги
отмечают 150-летний юбилей».
22
Маловік Н.П., зав. науково-методичного відділу, нагороджена Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у
забезпечення розвитку бібліотечної справи, багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм та з нагоди Дня Соборності України. Грамоту вручив голова
Одеської обласної державної адміністрації Михеїл Саакашвілі.
* * *
У відділі абонементу до 125-річчя від дня народження П. Тичини
презентовано виставку «Добрий мрійник із очима дитини».
24
Поновлено роботу клубу «Шашки Го».
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26
Бібліотекарі відділу літератури іноземними мовами започаткували роботу
англомовного лінгвокраїнознавчого гуртка «Відкрий для себе Великобританію» в
приміщенні КУ«Територіальний центр соціального обслуговування
Малиновського району м. Одеси».Під час першого засідання присутні дізнались
про зимові традиції англомовних країн, ознайомились з літературним оглядом
творчості Джека Лондона (до 140-річчя від дня народження).
Заняття планується проводити щовівторка.
27
До Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту в читальній залі відбувся
вечір пам’яті «Голокост: ненависть і незлічені жертви цивілізації» для студентів
ДНЗ «Одеський професійний ліцей Будівництва та Архітектури» та користувачів
бібліотеки. В рамках заходу:
 презентація книжково-ілюстративної виставки, в т.ч. документальні
матеріали, пов’язані з Одесою та областю;
 демонстрація документального фільму «Звільнений Аушвіц в пам’яті
вдячних поколінь»;
 поетична година «Там тиша пахне горем, тиша пахне бенкетом вороння»
в рамках засідання молодіжного поетичного клубу «Літературний сад».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу ОДТРК
«Факти», інтернет-видання «Одесский обозреватель» та обласного радіо.
29
До 98-ї річниці подій під Крутами в читальній залі відбулись тематичні
заходи:
 презентація книжково-ілюстративної виставки «Крути – символ
непоборності українського народу»;
 демонстрація відео з циклу «Бій під Крутами – вшануй пам’ять героїв»;
 поетична година «Спам’янімо в пісні славу Крутів: найсвятіше з наших
бойовищ».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів «Град»,
«Круг», «Репортер» та ОДТРК «Факти», обласного радіо та інтернет-видання
«Одесский обозреватель».
* * *
За ініціативи Одеської ОДА біля пам’ятних дощок Івану та Юрію Липи
та Івану Луценку відбулась урочиста година пам’яті подій 1918 року біля Крут. В
заході взяли участь представники влади, громадських і релігійних організацій.
Про історичне значення захисту української державності розповіла зав.
сектору масової роботи Ходіс О.В.
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30
Продовжено цикл публічних лекцій Одеської секції Українського
відділення Міжнародного теософського товариства Асоціації «Світ через
культуру».
* * *
В січні відзначили ювілеї зав. відділу книгосховища Габададзе Г.М.
(16.01), головний бібліотекар відділу юридичної літератури Нагорнюк О.А.
(02.01) та головний бібліотекар науково-методичного відділу Ковалькова Т.Г.
(25.01).
Лютий
1
З 01 по 29 лютого на базі відділу електронної бібліотечно-бібліографічної
інформації проходили переддипломну практику студенти 4-го курсу факультету
документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного
політехнічного університету Ю. Коляденко та Ю. Гараба.
2
Відбулась чергова зустріч з патрульними поліцейськими м. Одеси в
рамках реалізації проекту «Моя нова поліція: громадська підтримка реформи
Національної поліції».
Захід пройшов у форматі «Жива книга» – відкритого жвавого
спілкування з патрульними поліцейськими.
Серед учасників заходу – А. Марченко, прес-секретар управління
патрульної служби м. Одеси, та В. Аксенюк – партнер проекту від асоціації
«Європейський вибір».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Глас», «Град», «G-news», ОДТРК «Факти», «Репортер», «3-й цифровой» та
«Южная волна», обласного радіо, інтернет-видань «Одесский обозреватель» та
«Рупор Одессы», а також газети «Порто-Франко».
* * *
До 115-річчя від дня народження Валер’яна Підмогильного, українського
письменника і перекладача, одного з найвизначніших прозаїків українського
«розстріляного відродження», відділом періодичних видань підготовлено
віртуальну виставку «Полинова зоря Валер’яна Підмогильного».
* * *
З 02 по 27 лютого на базі відділу електронної бібліотечно-бібліографічної
інформації проходили технологічну практику студенти 4-го курсу Технікуму
промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій
Банячук Анастасія та Швець Павло.
8

* * *
У відділі юридичної літератури відбулась історична година «Литовські
Статути та їх значення для українських земель» до 450-річчя з часу укладення
Другого Литовського Статуту.
3
Відділом юридичної літератури підготовлено віртуальну виставку «Чого
слід чекати українцям від нового Трудового кодексу?».
5
Провідний бібліотекар науково-методичного відділу Усатюк Н.В. та
провідний бібліотекар відділу електронної бібліотечно-бібліографічної
інформації Чернявська С.О. взяли участь в роботі семінару «Боротьба із
ксенофобією та мовою ворожнечі; розвиток толерантності та її ефективність».
Організаторами проведення були Європейський центр з питань меншин в
рамках Програми Східного партнерства ЄЦПМ «Національні меншини та етнополітичні питання: Білорусь – Молдова – України». Захід відбувся в приміщенні
ОДА.
10
Одеська волонтерська група «Накормим солдат», до якої входять
співробітники бібліотеки Нагорнюк О.А., Ходіс О.В., Меліховська М.В., Бурлак
О.О., Котлярова М.В., за активну життєву позицію та постійну турботу про
бійців, які виконують бойові завдання в зоні проведення АТО в Донецькій та
Луганській областях, отримала подяку від командиру 28-ї окремої механізованої
бригади О.В. Зубовського.
* * *
Відділом краєзнавчої літератури і бібліографії підготовлено віртуальну
виставку «Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у
лютому».
12
До Дня вшанування пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів та 27-ї
річниці виведення колишнього СРСР із Республіки Афганістан відділами
абонементу та періодичних видань було проведено цикл заходів:
 зустріч з В.І. Ширіним – полковником запасу, учасником бойових дій на
території Афганістану,кавалером двох Орденів «Червона Зірка»;
 презентація книжково-ілюстративної виставки «Вони гідні шани
іслави…».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Град», «Круг» та ОДТРК «Факти», обласного радіо, інтернет-видань «Одесский
обозреватель» та «Рупор Одессы».
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* * *
Відбулось засідання Науково-бібліографічної ради. Серед розглянутих
питань:
 особливості опису видань східних авторів;
 складності та помилки, що виникають при присвоєнні авторського знаку
в процесі систематизації книг східних авторів;
 виправлення помилок, які виникли при розстановці карток до
Генерального, Алфавітного та Систематичного каталогів.
16
Відділом краєзнавчої літератури і бібліографії презентовано постійно
діючу книжково-ілюстративну виставку «Минуле і сьогодення: міста та містечки
Одещини – ювіляри року 2016».
18
До другої річниці вшанування подвигу учасників Революції Гідності та
на виконання Указу Президента України від 11.02.15 р. № 69 «Про вшанування
подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної
Сотні» в бібліотеці відбулись заходи:
 «Майдан: Героям слава» – зустріч з учасниками Одеського та Київського
Євромайданів-2014;
 «Гідність, відвага, сила духу. День Героїв Небесної Сотні» – презентація
книжково-ілюстративної виставки;
 «Небесна Сотня на сторожі Гідності» – демонстрація документального
фільму;
 «Смертю смерть поправ» – поетично-музична година від учасників
молодіжного поетичного клубу «Літературний сад».
В заході взяли участьАксенюк М.В. – журналіст; Сарженюк І. – прессекретар Одеського відділення Національної Ради Безпеки і Оборони, волонтер;
Коваль М. – громадський діяч, учасник Київського та Одеського Євромайданів
2014 року.
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Первый городской», ОДТРК «Факти», «Репортер» та «Южная волна».
19
Зав. відділу літератури іноземними мовами Ліщинська С.Л. та зав. відділу
абонементу Морозова С.А. були запрошені на урочистості до Міжнародного дня
рідної мови «Подорож до країни рідної мови» головою Білоруського
національно-культурного товариства м. Одеси Ковалевичем Ф.П. Літературномузичне свято відбулось в приміщенні Одеського коледжу транспортних
технологій.
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20
Відділом періодичних видань підготовлено віртуальну виставку
«Дивосвіт Лесі Українки» до 145-річчя від дня народження письменниці.
22
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки «Романтик
музики» до 205-річчя від дня народження Федерика Шопена.
24
До Міжнародного дня рідної мови відділом літератури іноземними
мовами підготовлений захід «Цікаве життя Іудейської общини в Одесі».
В програмі:
 огляд книжково-ілюстративної виставки «Неув’ядна сила єврейської
мови в Одесі»;
 перегляд уривків унікального 12-серійного документального-історичного
фільму «Літопис становлення єврейської общини «Тіква» – «Ор-Самеах»;
 портретна галерея «Знамениті одесити-євреї».
В заході взяв участь Комаровський І. Л. – представник Єврейської
общини «Тіква», історик-архівіст, громадський діяч.
* * *
На виконання листа Міністерства інформаційної політики від 30.11.2015
року №30-11/006 та з метою відзначення трагічної дати – 2-ї річниці початку
тимчасової окупації Автономної Республіки Крим – в читальній залі відбулись
наступні заходи:
 «Окупація Криму. Факти, аналітика, наслідки» – презентація книжковоілюстративної виставки;
 «Вірні народу України» – демонстрація документального фільму;
 «Нескорені» – зустріч з курсантами факультету військово-морських сил
ОНМА, які виїхали з окупованого Криму, Мацієвським Олексієм та
Красюком Олександром;
 Перегляд конкурсної пісні «1944» (про долю кримсько-татарського
народу) у виконанні співачки Джамали – фіналістки Національного
відбору на Міжнародний конкурс естрадної пісні «Євробачення – 2016».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів «Круг»
та ОДТРК «Факти», а також в інтернет-виданні «Одесский обозреватель».
* * *
Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського вдячна спонсорам – Адвокатському
об'єднанню «Соломон» – за надання фінансової допомоги на передплату
періодичних видань юридичної тематики.
25
В читальній залі відбулось літературно-музичне свято «Ескізи
дивовижного життя» до 145-річчя від дня народження української письменниці
Лесі Українки. В рамках заходу відбулись огляд книжково-ілюстративної
11

виставки «Нехай мої співи літають по рідній коханій моїй стороні…» та
літературно-музична композиція «Співає Лесина душа…» у виконанні учнів
старших класів спеціалізованої школи № 10 з поглибленим вивченням
французької мови імені Г.Т. Добровольського і Г.С. Шоніна, В.І. Д'яченка –
доценту факультету ВМС України НУ «ОМА» – та членів молодіжного
поетичного клубу «Літературний сад».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів «Град»
та ОДТРК «Факти», обласного радіо та інтернет-видання «Одесский
обозреватель».
* * *
У відділі літератури іноземними мовами оформлено виставку
літературних казок «В. Грімм – дослідник німецького фольклору» до 230-річчя
від дня народження письменника.
* * *
У відділі абонементу до 145-річчя від дня народження Лесі Українки
відбулась презентація виставки «Я в серці маю те, що не згорає».
* * *
У відділі мистецтв відбувся музичний вечір «Стояла я і слухала весну» до
145-річчя від дня народження Лесі Українки.
28
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії презентовано книжкову
виставку-портрет «Письменники – ювіляри березня (В. Бершадському – 100 років
від дня народження; С. Стриженюку – 85 років від дня народження)». Також
оформлено віртуальну виставку з однойменною назвою.
Березень
1
Діденко А.В., провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і
бібліографії, взяла участь в презентації 20 випуску історико-краєзнавчого
наукового альманаху «Одессика. Юго-Запад», яка відбулась в Одеському
літературному музеї. Примірник видання, що було презентоване, передано в дар
бібліотеці.
2
Відбулось засідання Ради при директорі щодо плану бібліотеки на
березень.
3
У відділі юридичної літератури презентовано виставку «Національна
Парламентська бібліотека України – 150 років».
12

* * *
У відділі юридичної літератури В. Шатов – студент 3-го курсу
Національного університету «Одеська юридична академія» – для співробітників і
користувачів бібліотеки провів консультативно-роз’яснювальну годину
«Житлово-комунальна сфера: проблеми та шляхи їх вирішення».
* * *
В рамках благодійної акції «Гарну книгу Україні» бібліотека отримала
авторські книги Олени Тараріної – канд. пед. наук, психолога вищої категорії,
сертифікованого арт-терапевта, бізнес-тренера, організатора міжнародних
фестивалів, президента Східноукраїнської асоціації арт-терапії, автора книг,
аудіокниг та трансформаційних ігор.
* * *
В читальній залі гуманітарних наук відбулась презентація виставокпортретів «Українські митці – ювіляри березня: Іван Паторжинський – славний
голос України (до 120-річчя від дня народження); Георгій Нарбут – автор перших
українських банкнот і поштових марок (до 130-річчя від дня народження)».
4
Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації на честь
Міжнародного жіночого дня 8 Березня запросило жінок бібліотеки на концерт
вокального дуету заслужених артисток України Лесі та Галі Тельнюк«Наш
Шевченко» в Одеську обласну філармонію.
5
Сектором рідкісної і цінної книги підготовлено віртуальну виставку
«Русский самородок Сытин» до 165-річчя від дня народження книговидавця
І.Д. Ситіна – засновника знаменитого книговидавництва «Товариство І.Д.
Ситіна».
6
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки «Мастер
кисти» до 540-річчя від дня народження Мікеладжело.
7
У відділі виробничої літератури презентовано виставку-портрет
«Гордість України: Олег Антонов – вчений, авіаконструктор».
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки «Музикант
ХХ века» до 140-річчя від дня народження М. Равеля.
9
В читальній залі до дня народження Кобзаря відбулась презентація
книжкової виставки «Шевченкіана ХХІ століття».
13

11
Заст. директора з наукової роботи Полянко Т.М. та зав. відділу
електронної бібліотечно-бібліографічної інформації Булгакова О.А. (координатор
та керівник Центру європейської інформації на базі ОУНБ ім. М. Грушевського)
взяли участь в засіданні дискусійного клубу «Євроінтеграція і прогрес Одеського
регіону» в рамках реалізації інформаційного проекту «ЄС: вибір української
молоді» від представництва ЄС в Україні ГО «Молодіжна альтернатива».
* * *
Бібліотека отримала від благодійної організації «BrainBasket»10
комплектів комп’ютерів для реалізації освітніх програм у сфері інформаційних
технологій (ІТ).
13
Директор бібліотеки Амельченко ЮС. та бібліотекар відділу краєзнавчої
літератури і бібліографії Ступаченко Т.С. були запрошені на презентацію книги
О.Я. Куклової «Свет любви», яка відбулась в Музеї О.С. Пушкіна. Примірник
видання, що було презентовано, передано в дар бібліотеці.
15
Відбулась організаційна зустріч учасників безкоштовних курсів з основ
програмування за проектом «Technology Nation» від фонду «BrainBasket».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу «7
канал».
16
З 16 березня на виконання Указу Президента України №641/2015 «Про
оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» у відділі літератури
іноземними мовами розпочався показ художніх фільмів англійською мовою з
субтитрами.
17
В читальній залі відбулась чергова зустріч з патрульними поліцейськими
м. Одеси в рамках реалізації проекту «Моя нова поліція: громадська підтримка
реформи Національної поліції».
Захід пройшов у форматі правової театралізованої рольової гри «Закон і
ми».Під час зустрічі присутні випробували себе в ролі акторів – розігруванні
проблемних побутових ситуацій, які виникають в сім’ї, в магазині, на автошляху,
приміряючи на себе ролі правопорушника, патрульного поліцейського або свідка
події.
В ролі експертів-спостерігачів виступили запрошені патрульні
поліцейські та Алла Марченко – прес-секретар управління патрульної служби м.
Одеси.
14

Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Град», «Круг», «7 канал», «Первый городской» та ОДТРК «Факти», а також в
інтернет-виданні «Одесский обозреватель» та обласного радіо.
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки «Муза
Врубеля» до 160-річчя від дня народження художника.
* * *
В дар Євроклубу ЗОШ № 80 було передано інформаційні матеріали та
рекламну продукцію щодо ЄС.
18
В читальній залі відбулась презентація книги Н. Осьмак «Кирило Осьмак:
автопортрет в листах на тлі Володимирського Централу». Н. Осьмак
презентувала книгу про свого батька, діяча Української Центральної Ради, діяча
ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради В заході взяли участь
учні одеських шкіл, які прочитали листи, написані Кирилом Осьмаком, та
громадські діячі М. Коваль, Г. Рудик, які продекламували уривки з поеми Д.
Павличка «Кирило Осьмак».
Інформація про захід була висвітлена в новинах обласного радіо, в
інтернет-виданні «Одесский обозреватель» та в газеті «Чорноморські новини».
* * *
Згідно постанови Генеральної Асамблеї ООН про святкування
Міжнародного Дня щастя (щорічно 20 березня) в бібліотеці відбувся літературнопоетичний вечір «День щастя святкує земля».
В заході взяли участь:
 Л.В. Любчик – автор збірки «Прелюдии к рассвету»;
 Л.П. Любчик – переможець конкурсу «Скучаю по Одессе», автор збірок
«Стежини зірниць» та «Тремткиві роси»;
 А.В. Тищенко – магістр богословських наук про «Розуміння щастя з
філософсько-релігійної точки зору».
 Ю.В. Коляденко – керівник молодіжного поетичного клубу
«Літературний сад».
З вступним словом виступила Ю.С. Амельченко – директор ОУНБ ім. М.
Грушевського, Заслужений працівник культури України.
В рамках заходу відбулись:
 презентація книжково-ілюстративної виставки «День щастя святкує
Земля»;
 знайомство з творами молодих поетів;
 демонстрація відеофільму «Щастя – це…»;
 інтерактивна гра «Що для мене щастя?».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Град», «7 канал» та ОДТРК «Факти», а також в інтернет-виданні «Одесский
обозреватель».
15

* * *
У відділі юридичної літератури відбувся семінар щодо створення та
функціонування ОСББ.
Власними знаннями поділилась голова ОСББ «Каштан+» з 10-річним
досвідом –Панчишина С. Ю.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. була запрошена Почесним
консулом Федеративної Республіки Німеччини в Одесі О.М. Кіфаком на
презентацію видання в перекладі німецького автора Уте Шмидт «Бессарабия.
Немецкие колонисты Причерноморья», яка відбулась в Одеському літературному
музеї. Примірник видання, що було презентовано, передано в дар бібліотеці.
* * *
Сугаченко А., студент Одеського національної академії харчових
технологій та сомельє мережі магазинів «Santim», став 500-м, хто «лайкнув»
бібліотечну сторінку у соціальній мережі Facebook. За умовами конкурсу, він
отримав цінний подарунок – брендову ручку «Picasso».
19
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Ступаченко Т.С.
взяла участь в презентації 64-го випуску альманаху «Дерибасовская –
Ришельевская», яка відбулась в Одеському літературному музеї. Примірник
видання, що було презентовано, передано в дар бібліотеці.
20
Зав. відділу мистецтв Храмцова Т.К. провела бесіду в музичному
училищі «Гениальный пианист» до 100-річчя від дня народження С. Ріхтера.
21
У відділі виробничої літератури до Всесвітнього дня лісу відбулась
презентація книжкової виставки «Захист лісів – нагальне екологічне завдання».
22
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. в складі комісії директорів
обласних бібліотек відвідала м. Білгород-Дністровський щодо звернення голови
«Російської діаспори України» Жарова Ю.В. з метою вивчення матеріалів та
надання рекомендацій.
23
Відділом абонементу та читальним залом гуманітарних наук
підготовлено віртуальну виставку про нові надходження до відділів бібліотеки
«Літературні новинки з книжкової полиці».
* * *
До року англійської мови в Україні відділом літератури іноземними
мовами підготовлено електронний бібліографічний покажчик «Англійська мова –
16

це легко! = English Language! That’s Pretty Easy!: На допомогу у вивченні
англійської мови».
24
Відділом мистецтв підготовлений відеокалендар «Життя та творчість
артиста театру та кіно Амвросія Бучми», присвячений 125-річчю від дня
народження Народного артиста СРСР.
* * *
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Діденко А.В. взяла участь в презентації 2-го випуску наукової збірки «Вестник
Одесского художественного музея», яка відбулась в Одеському художньому
музеї. Примірник видання, що було презентовано, передано в дар бібліотеці.
25
У відділах абонементу та періодичних видань стартували Перші
Франкові читання «І де в світі тая сила, щоб згасила, мов огень, розвидняющийся
день?» з циклу «Грані творчості Генія», присвячені Року Івана Франка (на
виконання Указу Президента України «Про вшанування пам’яті Івана Франка» №
687/2015 від 08.12.2015 р.).
В заході взяли участь:
 Д’яченко В. – доцент факультету ВМС України НУ «ОМА»;
 Шевченко Н., Харчук Ю. – актриси Одеського академічного українського
музично-драматичного театру ім. В. Василька;
 учні старших класів спеціалізованої школи № 10 з поглибленим
вивченням французької мови імені Г.Т. Добровольського і Г.С. Шоніна.
Інформація про захід була висвітлена в інтернет-виданні «Одесский
обозреватель» та в новинах обласного радіо.
* * *
Для молоді міста в бібліотеці відбувся тренінг «Тайм-менеджмент —
ефективна організація та використання часу» у форматі ділової гри Serious game.
В ролі тренера виступив Б. Гнатюк – бізнесмен, інвестор, засновник
діджитал-агенції Sponge D&D, який поділився власним досвідом та відповів на
питання учасників тренінгу.
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу
ОДТРК «Факти», інтернет-виданні «Одесский обозреватель» та обласного радіо.
* * *
Співробітники бібліотеки були запрошені дирекцією академічного театру
музичної комедії ім. М. Водяного на допрем’єрний показ спектаклю «Мойсей».
27
У відділі літератури іноземними мовами оформлено книжковоілюстративну виставку «Г. Манн – вірнопідданий реалізму» до 145-річчя від дня
народження німецького письменника.
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29
29 і 31 березня відбулись Дні інформації про нові надходження
літератури до відділів бібліотеки.
30
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбувся поетичний вечір
«Поет морської столиці держави», присвячений 100-річчю від дня народження
В.А. Бершадського – одеського поета, члена Спілки письменників України.
В рамках заходу представлено програму «Життєвий і творчий шлях В. А.
Бершадського» С.П. Лукіної – члена президії Одеської обласної Ради Світу,
лауреата премії ім. І. Рядченка, майстра художнього слова.
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу
«Град», інтернет-виданні «Одесский обозреватель» та обласного радіо.
Квітень
1
Відбулось засідання Ради при директорі щодо показників 1-го кварталу
та плану на квітень.
2
Профкомом бібліотеки для співробітників було придбано квитки на
концерт «Леонид Утесов. Одесское сердце», який відбувся в обласній філармонії.
6
В читальній залі відбулась презентація книги письменника і журналіста
О. Галяса «Утёсов – знакомый и незнакомый».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу
«Южная волна», інтернет-виданні «Одесский обозреватель» , обласного радіо та
газеті «Вечерняя Одесса».
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 72-ї річниці визволення
Одеси від фашистських загарбників відбулись презентація книжкової виставки
«Свято, якому немає подібних» та інформаційна година «Героїня оборони Одеси»
до 95-річчя від дня народження Героя Радянського Союзу Н. Онілової.
7
Відділ абонементу започаткував створення підкастів – аудіорозповіді про
книги з циклу «Желаем быть прочитанными». Першим став роман
С. Андруховича «Фелікс Австрія».
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* * *
Відділом краєзнавчої літератури і бібліографії до 70-річчя з дня
народження Б. І. Сушинського підготовлено віртуальну виставку «Митець у вирії
епохи», а також електронну презентацію «Сушинський Богдан Іванович: Книги
автора в фондах Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського».
8
Відбулась чергова зустріч студентів Одеського коледжу економіки, права
та готельно-ресторанного бізнесу з патрульними поліцейськими м. Одеси в
рамках реалізації проекту «Моя нова поліція: громадська підтримка реформи
Національної поліції».Захід «Чому я став поліцейським?» пройшов у форматі
профорієнтації молоді.
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів «7
канал», «Круг» та інтернет-виданні «Одесский обозреватель».
* * *
Співробітники бібліотеки були запрошені адміністрацією обласної
філармонії на концерт Національного Президентського оркестру, присвячений
72-й річниці з визволення Одеси від фашистської навали.
11
В бібліотеці відбувся форум директорів централізованих бібліотечних
систем Одеської області «Бібліотеки області: реформування, тенденції розвитку в
сучасних умовах». В рамках заходу відбулось засідання «круглого столу» за
темою «Ефективна модель взаємодії публічної бібліотеки і громади в умовах
децентралізації влади».
В семінарі-нараді взяли участь:
 С. Л. Бобровська – заст. голови ОДА;
 представники постійної комісії Одеської обласної ради з питань
культури, туризму, духовності та міжнаціональних відносин;
 О.В.Олійник – начальник управління культури, туризму,
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини
Одеської облдержадміністрації;
 Я.О. Різникова – начальник відділу культури і мистецтв управління
культури, туризму, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одеської облдержадміністрації;
 О.А Чоловська – директор ООЮБ ім. В. Маяковського;
 Т.А. Палій – директор ООДБ ім. Н.К. Крупської.
Інформація про захід була висвітлена в новинах обласного радіо.
* * *
В читальній залі відбулась презентація виставки історичної книги «Суд
історичної пам’яті – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських
концтаборів».

19

12
В рамках всеукраїнського туру до Одеси вперше завітав автор з Рівного
Євген Франків зі своєю поетичною збіркою "15 мільйонів хвилин".
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Град», «Репортер» та «Южная волна», а також обласного радіо.
* * *
До 55-річчя Всесвітнього Дня авіації, космонавтики та працівників
ракетно-космічної галузі України відділом виробничої літератури та абонементу
був підготовлений тематичний вечір «Космічні мандрівники» з наступними
розділами:
 «Перший космонавт незалежної України Каденюк Л.К.» (до 65-річчя від
дня народження);
 «Колумб Всесвіту Юрій Гагарін» (до 55-річчя польоту в космос першої
людини).
В рамках заходу підготовлено віртуальну виставку «Космос: от фантазии
к реальности», в т.ч. буктрейлер «Созвездие Фантастика», презентації – відео
«Ера космонавтики» та електронна «Фильмы о космосе».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Град», «Репортер» та «Южная волна», інтернет-виданні «Одесский
обозреватель», а також обласного радіо.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в урочистостях з
нагоди 70-річчя від дня народження Б. І. Сушинського – відомого письменника,
академіка, науковця, члена Одеської обласної Національної спілки письменників
України, громадського діяча.
13
Зав. читальною залою гуманітарних наук Бондарчук К.В. підготувала
віртуальну виставку «Книги празднуют 180-летие» з циклу «Литературный
калейдоскоп».
14
В рамках реалізації Всеукраїнського проекту культурної інтеграції
«Український Донбас» в бібліотеці відбулось скайп-спілкування «Письменництво
Одещини – Українському Донбасу» зі Старобільської центральною районною
бібліотекою.
В заході взяли участь одеська поетеса Л. Любчик та Ю. Коляденко –
керівник молодіжного поетичного клубу «Літературний сад», а також поети
Донбасу – М. Іваненко та Н. Мілошева.
Інформація про захід була висвітлена в новинах обласного радіо.
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжководокументальної виставки «Антикорупційна політика в Україні: пріоритети та
шляхи реалізації».
20

* * *
Відділом літератури іноземними мовами підготовлено віртуальну
виставку «Галузеві навчальні посібники з англійської мови для спеціалістів
економічного профілю» з циклу «2016 – Рік англійської мови в Україні».
15
У відділі абонементу відбувся літературний вечір «Поет, романтик,
лицар», присвячений 130-річчю від дня народження Миколи Гумільова.
В заході взяла участь Л. Хонич – актриса обласної філармонії, майстер
художнього слова, лауреат театральної премії ім. Л. Бугової.
Інформація про захід була висвітлена в новинах обласного радіо та
інтернет-виданні «Одесский обозреватель».
* * *
Старт скайп-консультацій фахівців одеських місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної допомоги.
16
Зав. науково-бібліографічного відділу Канєвська Т.А. взяла участь в
роботі науково-популярного семінару Народного економічного університету
еволюції розуму «Вода – вещество, которое создало мир» з презентацією
науково-бібліографічного покажчика «Вода для життя».
* * *
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Христина
Алчевська – організатор освітньої справи України» до 175-річчя від дня
народження.
17
Відділом літератури іноземними мовами оформлена книжковоілюстративна виставка «Е. Базен – послідовник жанру сімейної хроніки» до 105-ї
річниці від дня народження французького письменника.
19
Відбулась веб-дискусія за результатами політико-економічного аналізу
стійкості бібліотек у процесі децентралізації (America House, Київ).Під час
дискусії було розглянуто два основних питання: Як модернізовані бібліотеки
можуть допомогти громадськості зрозуміти і взяти участь в процесі
реформування? та Які можливості і виклики реформи створюють для існування
громадських закладів?
* * *
Фахівці бібліотеки взяли участь в екологічних читаннях «Сучасні
проблеми екології в Одеській області» за участю громадського діяча С.Р.
Гриневецького, які відбулись в ОДБ ім. Н.К. Крупської.
21

20
В бібліотеці відбулись обласні курси підвищення кваліфікації сільських
бібліотекарів Одеської області.
21
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в ювілейних
урочистостях з нагоди 10-ї річниці вручення обласної премії ім. Ростислава
Палецького, які відбулись в Одеському обласному центрі української культури.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в засіданні
оргкомітету з проведення XVIІ Всеукраїнської виставки-форумі «Українська
книга на Одещині», яке відбулось в ОННБ.
22
2016 рік – Рік вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і
пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. До 30-річчя трагедії в бібліотеці
відбувся День пам’яті «Чорнобиль – довічна біль України».
В програмі заходу:
 «Одеса – Чорнобиль – Одеса» – зустріч з членами Одеського відділення
Всеукраїнського громадського об’єднання «Союз Чорнобиль України» та
представниками обласного громадського об’єднання «Асоціація: вдови
Чорнобиля»;
 «Трагедія століття» – демонстрація документального відеоряду;
 «Вибух, що сколихнув світ» – презентація виставки книжкових та
періодичних видань;
 «Ви чули, як плаче спустошена Прип’ять?» – поетична година.
Інформація про захід була висвітлена в новинах обласного радіо та
інтернет-виданні «Одесский обозреватель».
* * *
У відділі періодичних видань відбувся майстер-клас з розпису писанок,
який провела Димова А.І. – викладач писанкарства Школи народних ремесел
Одеського обласного центру української культури, стипендіат і лауреат премії ім.
Ростислава Палецького в номінації "Писанкарство".
* * *
До Всесвітнього дня поріднених міст у відділі краєзнавчої літератури і
бібліографії відбулась презентація книжкової виставки «Міста-побратими
Одеси».
23
Зав. науково-бібліографічного відділу Канєвська Т.А. взяла участь в
роботі науково-популярного семінару Народного економічного університету
еволюції розуму «Воспоминания о будущем, или Вперед в прошлое?», де
представила бібліографічні покажчики «Твої можливості, людино!» та «Время в
неживой природе».
22

* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки «Жизнь в
музыке» до 115-річчя від дня народження С. Прокофьєва.
26
В читальній залі відбулась презентація книги Т. Бірюкової «Сказки о
прошлом и будущем».
27
У відділах абонементу та періодичних видань відбулись презентація
виставки «Українські традиції святкування Великодня» та майстер-клас з
виготовлення пасок.
Інформація про захід була висвітлена в новинах обласного радіо та
інтернет-виданні «Одесский обозреватель».
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. була запрошена на урочистості з
нагоди 60-річчя заснування Одеського історик-краєзнавчого музею.
28
Відділом літератури іноземними мовами підготовлено віртуальну
виставку «Книги польських авторів в фонді рідкісної книги відділу літератури
іноземними мовами».
Травень
4
Відділом краєзнавчої літератури і бібліографії підготовлено віртуальну
виставку «Українські вчені одесити – ювіляри травня (до 110-річчя від дня
народження В.С. Мартиновського, 210-річчя М.Н. Мурзакевича, 100-річчя М.Ю.
Раковського)».
5
В читальній залі відбулась презентація нового роману «Забудь-річка»
українських письменників, видавців, публіцистів, громадських діячів Братів
Капранових. Під час презентації Капранови зачитали уривки зі свого роману,
поспілкувались з гостями заходу, залишили всім охочим автограф.
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Град», «Круг» та «Южная волна».
* * *
У відділі літератури іноземними мовами до 170-річчя від дня народження
польського письменника Г. Сенкевича презентовано книжкову виставку «Генрик
Сенкевич – автор історичних шедеврів», а також підготовлено віртуальну
23

виставку «Книги польских авторов в фонде редкой книги отдела литературы на
иностранных языках».
* * *
У відділі виробничої літератури до 25-річчя газети «Дачник» відбулась
презентації виставки-перегляду «Одесский дачник – надежный помощник
садоводов-огородников».
6
До Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні в читальній залі відбувся літературний вечір ««Пам'ятаємо.
Перемагаємо» та презентовано книжково-ілюстративну виставку з однойменною
назвою.
7
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки «Я помню
чудное мгновенье» до 150-річчя від дня народження П.І. Чайковського.
8
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. та заст. директора з АГЧ Тищенко
А.В. взяли участь в урочистостях з нагоди Дня пам’яті і примирення, які
відбулись на Алеї Слави в ЦПКіВ ім. Т.Г. Шевченка з презентацією
документальної фотовиставки «Хоробрі серця», присвяченої воїнам Одещини, які
загинули в зоні АТО.
9
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в програмі «Тема
дня» журналіста Аліси Алданової ТРК «Град» про пам'ятні документи про Другу
світову війну, які зберігаються навічно в бібліотеці.
12
В рамках святкування Дня Європи в Україні:
 відділом літератури іноземними мовами оформлено книжковоілюстративну виставку «Одеса європейська: шедеври літературної
спадщини в фондах бібліотеки»;
 у відділі юридичної літератури відбулась година запитів і відповідей
«Україна та ЄС: напрями регіонального співробітництва». На питання
студентів Технікуму промислової автоматики Одеської національної
академії харчових технологій відповів Калабін С. – президент Одеського
обласного агентству реконструкції і розвитку.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів
«Град», «7 канал» та «Южная волна», обласного радіо та інтернет-виданні
«Одесский обозреватель».

24

13
Відбулась підсумкова прес-конференція проекту «Моя нова поліція:
громадська підтримка національної поліції в Україні».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів
«Глас», «Думская.net», «7 канал» та «Южная волна», а також в інтернет-виданнях
«Одесский обозреватель» та «Пушкин.net».
* * *
У відділі абонементу відкрито книжкову виставку «Михайло Булгаков:
доля і книги: до 125-річчя від дня народження».
* * *
В читальній залі відбулась презентація книжкової виставки «Національна
пам'ять: скорбота і гнів» до Дня пам’яті жертв політичних репресій.
14
Відділом періодичних видань підготовлено віртуальну виставку
«Маестро української новели: до 145-річчя від дня народження В. Стефаника».
15
Фахівцями читальної зали підготовлено віртуальну виставку
«Возвращение Мастера: к 125-летию со дня рождения Михаила Афанасьевича
Булгакова».
16
Фахівці бібліотеки відвідали Ботанічний сад Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова.
18
В рамках святкування Дня Європи відділом літератури іноземними
мовами підготовлено літературно-краєзнавчу подорож «Поляки в Одесі». В
рамках заходу відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Одеса
Європейська: шедеври літературної спадщини в фондах бібліотеки» та
інформаційний огляд творчих напрямків діяльності Одеського відділення Спілки
поляків в Україні ім. А. Міцкевича.
В заході взяли участь:
 пан Тадеуш Залуцький – почесний голова громадської організації;
 Т. Філіппова – в.о. голови громадської організації « Одеське відділення
спілки поляків в Україні ім. А. Міцкевича»;
Інформацію про захід було висвітлено в новинах інтернет-видання
«Одесский обозреватель» та обласного радіо.
19
19-20 травня директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в роботі
ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотека і книга в
контексті часу» з доповіддю «Бібліотеки Одещини: реформування з погляду
25

нових реалій сучасності», а також в урочистостях з нагоди 150-річчя з часу
заснування Національної парламентської бібліотеки України.
* * *
В рамках Всеукраїнського дня вишиванки в бібліотеці відбувся флешмоб.
20
Фахівці бібліотеки взяли участь в урочистому відкритті XVIІ
Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині».
* * *
В рамках ХVII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на
Одещині» в читальній залі відбулась зустріч з письменником та публіцистом
Юрієм Шеляженком, членом Національної спілки журналістів України, автором
книжок «Я – традиція», «Правдошукач: 5 років незалежності однієї газети»,
«Розумію. Вірую. Люблю», «Мій Євромайдан».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах обласного радіо,
інтернет-виданні «Одесский обозреватель» та газеті «Одесский вестник».
* * *
Зав. науково-бібліографічного відділу Канєвська Т.А. взяла участь в
засіданні «Бібліографічних студій», яке відбулось в рамках ХVII Всеукраїнської
виставки-форуму «Українська книга на Одещині».
* * *
Зав. відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т.О. взяла
участь в презентації книги Г.Я. Лазаревої «Очевидец. Двадцатый век», яка
відбулась в ОННБ в рамках ХVII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська
книга на Одещині».
21
В рамках ХVII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на
Одещині» зав. науково-методичного відділу Маловік Н.П. взяла участь в заходах
в м. Роздільна.
22
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки
«Україна Тараса Шевченка» до 155-річчя з дня поета.
* * *
Зав. відділу літератури іноземними мовами Ліщинська С.Л. була
запрошена Одеським відділенням Спілки поляків в Україні ім. А. Міцкевича на
урочистості до Дня Конституції Польщі.
23
Заст. директора з наукової роботи Полянко Т.М. взяла участь в засіданні
журі 10-гоМуніципального літературного конкурсу імені К.Г. Паустовського.

26

24
У відділі літератури іноземними мовами оформлено книжковоілюстративну виставку «Народження слов’янської абетки – міжнародне
національне свято» до Дня слов’янської писемності і культури.
Інформація про захід була висвітлена в новинах інтернет-видання
«Одесский обозреватель».
* * *
Екскурсія бібліотекою англійською – такий підсумок навчальних занять
лінгвокраїнознавчого гуртка «Відкрий для себе Великобританію», які проходили
за ініціативи співробітників відділу літератури іноземними мовами щовівторка з
січня місяця в приміщенні Територіального центру соціального обслуговування
Малиновського району м. Одеси.
* * *
Відбулось засідання Ради при директорі щодо виконання плану травня та
корегування плану на червень та перехід на літній графік роботи бібліотеки..
26
Зав. читальною залою гуманітарних наук Бондарчук К.В. підготовила
чергову віртуальну виставку книг-ювілярів 2016 року з циклу «Литературный
калейдоскоп», в т.ч. буктрейлер «Оноре де Бальзак. Человеческая комедия».
27
Фахівці бібліотеки були запрошені до обласної філармонії на концерт
Одеського національного філармонійного оркестру (художній керівник та
головний диригент народний артист України Хобарт Ерл; солісти: М. Шагуч
(сопрано) та М. Сафін (віолончель)).
28
Фахівці бібліотеки приєдналась до «Найбільшого мовного уроку у Світі»
– побиття світового рекорду, занесеного до Книги рекордів Гіннеса, одночасного
інтерактивного уроку англійської мови.
31
В рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Український Донбас»
відбулась онлайн-зустріч «Одещина та Український Донбас в єдиному
бібліотечному просторі: шляхи партнерства» між бібліотекарями Одеської ОУНБ
та відродженої Луганської ОУНБ (м. Старобільськ).
Інформація про захід була висвітлена в новинах інтернет-видання
«Одесский обозреватель».
* * *
Зав. абонементу Морозова С.А. взяла участь в урочистому заході,
присвяченому підведенню підсумків 10-го Муніципального літературного
27

конкурсу імені К.Г. Паустовського, який відбувся в бібліотеці-філії № 2 ім. К.
Паустовського.
Червень
1
2016 – Рік Шекспіра в Україні. Відділом літератури іноземними мовами
презентовано віртуальну виставку «Уїльям Шекспір – співець любові і свободи».
В читальній залі для користувачів бібліотеки розпочато демонстрацію художніх
фільмів за творами Шекспіра.
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
виставки «Письменники –ювіляри червня: 95 років від дня народження В.П.
Гетьмана; 90 років від дня народження І.М. Неверова; 85 років від дня
народження В.Я. Бровченка».
3
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки
«Екологія довкілля: нові вимоги, тенденції, пріоритети» (до Всесвітнього дня
охорони навколишнього середовища).
6
Заст. директора з наукової роботи Полянко Т.М. підготувала статтю про
бібліотеку до Української Бібліотечної Енциклопедії.
8
Для студентів технікуму промислової автоматики Одеської національної
академії харчових технологій в читальній залі відбулись історичні читання з
циклу «Постаті в історії України».
В програмі:
 До 125-річчя від дня народження Є. Коновальця – презентація книжковоілюстративної виставки «Творець проводу українських націоналістів» та
перегляд документального фільму про життя, шлях та політичну
діяльність.
 До 130 – річчя від дня народження І. Крип’якевича – презентація
книжково-ілюстративної виставки «Українська козаччина. Наукові
дослідження Івана Крип’якевича: до 130-річчя від дня народження».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах обласного радіо та
інтернет-виданні «Одесский обозреватель».
13
Профкомом бібліотеки для співробітників було організовано екскурсію в
Миколаївський зоопарк.
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15
До 90-річчя від дня народження Бориса Возницького – українського
мистецтвознавця, директора Львівської галереї мистецтв, академіка Української
академії мистецтв, Героя України, лауреата Національної премії імені Тараса
Шевченка, заслуженого працівника культури України та Польщі, президента
Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв
–
співробітниками відділу мистецтв підготовлено книжкову виставку та проведено
тематичну бесіду в ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського.
* * *
Фахівці науково-методичного відділу з наданням методичної допомоги
відвідали центральні районні бібліотеки області: зав. відділу Маловік Н.П. –
Комінтернівську ЦРБ, головний бібліотекар Усатюк Н.В. – Татарбунарську ЦРБ.
17
В читальній залі відбулась презентація виставки «День Святої Трійці».
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки до 140річчя від дня народження українського філолога, етнографа, музеєзнавця,
громадсько-культурного діяча, доктора філологічних наук Іларіона Свєнціцького.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в урочистостях з
нагоди 15-річчя відкриття Почесного консульства Південно-Африканської
Республіки в Одесі.
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки-портрету
«Ведута П.П. – український новатор сільського господарства».
* * *
Співробітники бібліотеки взяли участь в благодійному аукціоні
«Врятувати Женю» на підтримку бібліотекаря Закарпатської ОУНБ ім. Ф.
Потушняка Напуди Є.Ю. та придбали книгу «Іван Сила на прізвисько Кротон» А.
Копинця.
18
В читальній залі до 365-річчя битви під Берестечком відбулась
презентація виставки «Лицарі Козацької Республіки».
20
Співробітниками читальної зали підготовлено віртуальну виставку
«Генри Райдер Хаггард – создатель приключенческих романтических
произведений: к 160-летию со дня рождения».
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21
В раках Року англійської мови в Україні у відділі літератури іноземними
мовами відбулась презентація виставки «Шарлотта Бронте – унікальне явище
англійської літератури» до 200-річчя від дня народження письменниці.
* * *
Колектив бібліотеки відвідав концерт «Мирослав Скорик в
Національному проекті 3С: Скорик–Станкович–Сильвестров» в рамках 3-го
Міжнародного музичного фестивалю BlackSeeMusicFest-2016. Таку можливість
було надано співробітникам бібліотеки С.Р. Гриневецьким.
22
З 22 по 24 червня директор в складі бригади з комплексної перевірки
діяльності бібліотек району відвідала Великомихайлівську ЦБС.
* * *
В рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Український Донбас»
відбулась чергова онлайн-зустріч «Поетичне єднання: Одещина та Український
Донбас» між бібліотекарями Одеської ОУНБ та відродженої Луганської ОУНБ
(м. Старобільськ).
23
Зав. відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т.О. з
наданням методичної допомоги з питань краєзнавства відвідала Ананьївську
центральну районну бібліотеку.
* * *
Бібліотекар відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації
Коляденко Ю.В. захистила диплом на тему «Цільовий інформаційний продукт
ОУНБ ім. М. Грушевського як результат інформаційної діяльності» (факультет
документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного
політехнічного університету).
24
В читальній залі до 130-річчя від дня народження І. Крип’якевича
відбулась презентація виставки «Галицький слід в історії науки», а також
підготовлено віртуальну виставку та історичний сторітеллінг «Українська
козаччина: наукові дослідження Івана Крип’якевича».
* * *
У відділі мистецтв до 75-річчя від дня народження І. Миколайчука
відбулась презентація виставки «Іван Миколайчук – національний народний
геній», а також демонстрація художнього фільму «Білий птах з чорною ознакою»
до 45-річчя виходу на екрани.
* * *
В червні відзначили ювілейні дати касир Ревенко С.Ф. (26.06) та
гардеробниця Котлярова М.В. (04.06).
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Липень
5
Розпочато ремонт у відділі юридичної літератури та фойє бібліотеки за
підтримки Благодійного фонду «На благо Одессы».
11
У відділі абонементу відкрито документальну виставки "Волинська
трагедія: очищення історичної правди" до 73-х роковин Волинської трагедії 1943
року.
12
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Вороги називали її «валькірією»» до 100-річчя від дня
народження жінки-снайпера Другої Світової війни Людмили Павліченко.
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки-портрету
«Видатні льотчики України: М.Н. Єфімов – перший вітчизняний авіатор (до 135річчя від дня народження); С.І. Уточкін – «людина з душею Ікара» (до 140-річчя
від дня народження)».
13
Фахівцями бібліотеки підготовлено віртуальну виставку «Николай
Николаевич Миклухо-Маклай – выдающийся путешественник и ученый: к 170летию со дня рождения».
* * *
Відділом періодичних видань підготовлено віртуальну виставку «Іван
Дзюба – талант і доля: до 85-річчя від дня народження».
* * *
Відділом літератури іноземними мовами підготовлено віртуальну
виставку «Галузеві навчальні посібники для гуманітарних спеціальностей , а
також для працівників готельного бізнесу та туризму, моряків та фахівців
технічного профілю».
16
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки
«Декларація про державний суверенітет України: історичне значення і сьогодення
документу».
21
Фахівцями відділу періодичних видань підготовлено віртуальну виставку
«Олена Теліга: феномен політичної відваги: до 110-річчя від дня народження».
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22
Фахівцями бібліотеки підготовлено віртуальну виставку «Веселая душа
Бернарда Шоу: к 160-летию со дня рождения».
27
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки
«Хрещення Київської Русі – знаменна подія європейської цивілізації».
* * *
Відбулись загальні збори колективу бібліотеки щодо висунення єдиної
кандидатури на конкурс заміщення вакантної посади директора Одеської ОУНБ.
Одностайно визнано Амельченко Ю.С.
29
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки
«Вчений світового рівня: наукові, публіцистичні, політичні праці М.С.
Грушевського».
* * *
Фахівці бібліотеки взяли участь в онлайн-лекції Роберта Доусона про
американські публічні бібліотеки.
* * *
В липні ювілейні дати відзначили головний бібліотекар довідковоінформаційного відділу Волкова Т.Д. (09.07) та бібліотекар відділу періодичних
видань Бондарева Н.М. (12.07).
Серпень
7
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Хай справи його будуть взірцем для нащадків» до 185-річчя
від дня народження Г.Г. Маразлі, видатного громадського діяча і мецената.
11
Відділом юридичної літератури до 25-річчя незалежності України
підготовлено віртуальну виставку «Ювілей держави: уроки і оцінки».
12
Фахівцями читальної зали підготовлено віртуальну виставку «Сэр
Вальтер Скотт – золотые страницы европейской литературы XIX столетия: к 245летию со дня рождения».
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17
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація книжковоілюстративної виставки історичних романів «В. Скотт – творець і майстер жанру
історичного роману»: до 245-річчя від дня народження англійського
письменника.
18
З 18 по 21 серпня в приміщенні Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського
відбувся ХХ фестиваль «Одеса золота 2016» з шашок Го.
22
До 160-річчя від дня народження Івана Франка відділом періодичних
видань підготовлено віртуальну виставку «Він долю присвятив народу своєму».
24
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. та заст. директора з АГЧ Тищенко
А.В. взяли участь в урочистостях з нагоди 25-ї річниці Незалежності України, які
відбулись на Театральній площі, з презентацією документальної фотовиставки
«Хоробрі серця», присвяченої воїнам Одещини, які загинули в зоні АТО.
26
У відділі мистецтв відбулась літературна зустріч «Він долю присвятив
народу своєму», присвячена 160-річчю від дня народження великого українського
письменника, громадського діяча Івана Франка.
В програмі заходу:
 презентація книжково-ілюстративної виставки «Він долю присвятив
народу своєму»;
 власні спостереження шанувальників таланту письменника «Іван Франко
у моєму житті»;
 літературно-мистецька подорож «Творчість Івана Франка в українському
мистецтві»;
 музична сторінка. Тріо бандуристок «Мальви» Одеської обласної
філармонії;
 літературний спомин. О. Шаврук, лауреат міжнародних конкурсів,
майстер художнього слова Одеської обласної філармонії.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах ОДТРК «Факти»,
обласного радіо та інтернет-видання «Одесский обозреватель».
27
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової
«Театральная жизнь Ф. Раневской» до 120-річчя від дня народження.
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виставки

28
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки-портрету
«О.М. Міляха – український вчений в галузі електродинаміки» (до 100-річчя від
дня народження).
* * *
02 серпня відзначила ювілей заступник директора з внутрібібліотечної
роботи Бакланова Н.М.
Вересень
2
До дня знань у відділі періодичних видань відкрилась виставка «Імідж
сучасної школи: теорія і практика».
* * *
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Вогняні скрижалі історії (1939 – 1945)» до Дня пам’яті жертв фашизму.
3
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Ступаченко Т.С.
взяла участь в презентації «Одеського календаря. Вулиця Єкатерининська» та
випуску 66 альманаху «Дерибасівська – Рішельєвська», яка відбулась в
Одеському літературному музеї. Примірники видань, що були презентовані,
передані в дар бібліотеці.
5
В читальній залі відбулась презентація виставки історичної книги «У
краю козацької звитяги» до 395-річчя Битви під Хотином.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в конкурсі на
заміщення вакантної посади директора КУ «Одеська обласна універсальна
наукова бібліотека ім. М. Грушевського». За результатами конкурсу було
призначено новий конкурс.
6
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Діденко А.В. взяла участь в презентації книги Т. Доцової «Молдаванка».
Примірник видання, що було презентоване, передано в дар бібліотеці.
* * *
У відділі виробничої літератури до Дня підприємця відбулась презентація
виставки «Адреса ефективного господарювання» за розділами: сучасні проблеми
підприємництва в нових реаліях України; продукція вітчизняного виробника;
світові приклади для України та ін.
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7
Після реконструкції відбулось урочисте відкриття оновленої читальної
зали бібліотеки.
12
Співробітники відділу літератури іноземними мовами до 95-річчя від дня
народження польського письменника-фантаста С. Лема підготували книжковоілюстративну виставку «Станислав Лем – мастер фантастического гротеска: к 95летию со дня рождения польского писателя», в т.ч. й однойменну віртуальну
виставку. Фахівцями бібліотеки підготовлено також електронну презентацію
«Фантастический мир Станислава Лема».
13
В оновленій бібліотеці відбувся "Бібліотечний урок" для учнів 2-х класів
ЗОШ № 52 м. Одеса.
14
В рамках місячника безпеки дорожнього руху відбулась зустріч з
патрульними поліцейськими за проектом «Моя нова поліція: громадська
підтримка національної поліції в Україні».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «Град».
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки «Життя і
творчість Михайла Божія» до 105-річчя від дня народження українського
живописця.
* * *
Зав. відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т.О. взяла
участь в прес-конференції і презентації випуску 21 історико-краєзнавчого
альманаху «Юго-Запад. Одессика», які відбулись в інформагенції «Контекст
Причорномор’я». Примірник видання, що було презентоване, передано в дар
бібліотеці.
15
В оновленому просторі створено новий відділ – відділ соціокультурної
діяльності. Зав. відділу призначено Нагорнюк О.А.
16
У реконструйованому відділі соціокультурної діяльності – хабі –
український бренд «We Anna Be» провів фотозйомку нової сезонної колекції
модного жіночого одягу.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «7 канал».
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19
Про роботу бібліотеки розповіла її директор Амельченко Ю.С. під час
бесіди з журналістом А. Куліком ТК «Южная волна».
20
У відділі соціокультурної діяльності відбулись прес-конференція та
презентація звіту «Ті, що пережили пекло». Видання описує реальний стан подій
на Донбасі.
Для довідки. Звіт – це підсумок моніторингового дослідження фактів
порушень прав людини, пов’язаних із незаконним позбавленням свободи в зоні
збройного конфлікту на сході України. Видання описує реальний стан подій на
Донбасі і є звітом про піврічну роботу Коаліції «Справедливість заради миру на
Донбасі».
Проведення презентації відбулось завдяки фінансовій підтримці
програмної ініціативи «Громадські ініціативи нової України» Міжнародного
фонду «Відродження».
Спікери:
 Красильнікова Юлія, координатор напрямку документування порушень
прав людини благодійного фонду "ВостокSOS", експерт Коаліції
громадських організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на
Донбасі»,
 Боднар Аліна, менеджер з комунікацій ГО «Східноукраїнський центр
громадських ініціатив», представник Коаліції громадських організацій та
ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі».
 Шляхтін Євген, політв'язень, полонений незаконних збройних формувань
т.зв. «ЛНР».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «7 канал».
21
У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературно-творчий вечір
«Європейська культура – надбання людства», присвячений популяризації
європейської культурної спадщини та її ролі в розвитку сучасного суспільства.
В програмі заходу:
 Віртуальна подорож та демонстрація слайд-шоу «На дачу до Дюка»;
 Презентація книжково-ілюстративної виставки «Арман Емануель СофіяСептимані де Віньєро дю Плесі, граф де Шинон 5-й Герцог де Рішельє»
(до 250-річчя від дня його народження).
Перед студентами 3-го та 5-го курсів кафедри «Документознавство та
інформаційна діяльність» гуманітарного факультету ОНПУ та студентами
Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторан бізнесу з цікавою
доповіддю виступила Т.Я. Бєлькова – краєзнавець, історик, екскурсовод.
Фахівцями відділу краєзнавчої літератури і бібліографії підготовлено
однойменну віртуальну виставку.
36

Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «Глас», «Град»,
ОДТРК «Факти», обласного радіо та інтернет-видання «Одесский обозреватель».
* * *
Для молоді міста відбувся тренінг «Вчимося керувати часом» у форматі
ділової гри Serious game.
Під час другої зустрічі відбулось обговорення актуальності управління
часом; залежності продуктивності від розподілу завдань за часовою шкалою; про
те, як обернути час собі на користь й багато іншого ....
22
Фахівці бібліотеки Полянко Т.М., Маловік Н.П., Ліщинська С.Л. взяли
участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Міжнародна діяльність
бібліотек як складова європейського вибору держави», яка відбулась в ОННБ.
* * *
У відділі виробничої літератури до Всесвітнього дня туризму відбулась
презентація виставки «Туризм – найдинамічніша галузь економіки» з розділами:
рекреаційно-туристичний комплекси: проблеми і перспективи розвитку;
туристичний ринок України: тенденції, ідеї, проекти; Одеський регіон: туризм та
євроінтеграція; туризм в Європі та Америці.
* * *
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки
«Нескорені: партизанський рух і підпілля на теренах України» до Дня
партизанської слави.
23
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з патрульними
поліцейськими м. Одеси в рамках реалізації проекту «Моя нова поліція:
громадська підтримка реформи Національної поліції» у форматі «Жива книга».
Учасники заходу:
- Алла Марченко – прес-секретар управління патрульної служби м. Одеси;
- екіпаж патрульної поліції;
- учні старших класів ЗОШ № 58.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «7 канал», обласного радіо
та інтернет-видання «Одесский обозреватель».
* * *
Відділом краєзнавчої літератури і бібліографії підготовлено віртуальну
виставку «Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у
вересні».
24
У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір пам’яті письменниці
та поетеси Галини Стрілецької «Про Життя і Любов». Організатори зустрічі Юля
Стрілецька (донька автора) і журналіст Сергій Братчук представили гостям
зустрічі, як відомі, так і ще неопубліковані твори Г. Стрілецької. Присутні змогли
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побачити рукописи, відеоматеріали, почути виступи шанувальників таланту
письменниці і поетеси.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах обласного радіо та радіо
«Одесса-мама».
* * *
В рамках фестивалю Odessa JazzFest та Днів відкритих дверей в Альянс
Франсез м. Одеса, у відділі соціокультурної діяльності відбувся майстер-клас
Самюеля Берто (кларнет).
Інформацію про захід було висвітлено в новинах обласного радіо та радіо
«Одесса-мама».
25
З 25 по 30 вересня 2016 р. з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
проводиться акція з безкоштовного оформлення читацького квитка до 31 грудня
2016 року.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності найбільша фотостудія півдня
України «Печиво / Печенье» провела фотозйомку «Сучасна молодь в сучасній
бібліотеці».
Також до бібліотеки завітав відомий одеський фотохудожник Андрій
Рафаель.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах обласного радіо.
* * *
Студенти Одеського художнього училища ім. М.Б. Грекова («Грековки»)
зі Школи Вільної культури разом зі своїм неординарним викладачем Іллею
Ісаковичем Рейдерманом провели урок-роздум про культуру, про поезію, про
світогляд, про життя...
Відтепер кожної другої і четвертої неділі о 15.00 у відділі
соціокультурної діяльності будуть проходити цікаві уроки.
* * *
До бібліотеки завітали пластуни з різних куточків України –
представники національної скаутської організації України, мета якої сприяти
всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах
християнської моралі, на свідомих, відповідальних та повноцінних громадян
місцевої, національної та світової спільнот, і на провідників українського
суспільства.
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки «Жизнь и
борьба Д. Шостаковича» до 110-річчя від дня народження композитора.
27
У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція «Старт
для громади». Інформаційна кампанія «Старт для громади» проводиться
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Громадською організацією «Асоціація журналістів «Європейський вибір» в
рамках проекту «Соціальне підприємництво як інноваційний механізм вирішення
питань суспільного розвитку», що реалізується Фондом Східна Європа та є
частиною програми «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях
захисту інтересів дітей: долучення ВПО до активних учасників процесу».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах обласного радіо.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки віршів
«Три крапки» одеського поета Андрія Хаєцького в рамках реалізації соціального
проекту автора: всі кошти, що будуть отримані від продажу книги «Три крапки»,
будуть направлені на оновлення бібліотечного фонду Любашівського району.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «7 канал» та
обласного радіо.
* * *
У відділі літератури іноземними мовами оформлено книжковоілюстративну виставку-портрет «Теодор Драйзер – блискучий романіст і
прагматик» до 145-річчя від дня народження американського письменникажурналіста.
28
В рамках ІІ Міжнародного літературного фестивалю з 29 вересня по 01
жовтня в приміщенні відділу соціокультурної діяльності відбулись зустрічі:
 Секція «Життя на воді»: Інес Гарланд (Аргентина), Лаксмі Памунтяк
(Індонезія), Аманда Міхалопулу (Греція), Меріам Бусельмі (Туніс), Борис
Херсонський (Одеса), Ілля Камінський (США);
 Секція «Майбутнє Одеси і планувальники міста»: Михайло Рева
(Україна); архітектори Йоганнес Кістер (Німеччина), Хосе Матеус
(Португалія), Сілья Тільнер (Австрія), Вадим Заплатніков та Лариса
Меркулова (Україна).
29
Відбувся ХХ ювілейний обласний фестиваль української книги пам’яті
Михайла Грушевського (до 150-річчя від дня його народження) «Великий
Українець Михайло Грушевський: Завжди сучасний».
До цієї дати відділами бібліотеки підготовлено:
 віртуальну виставку Михайло Грушевський – фундатор української
державності: до 150-річчя від дня народження;
 електронний сторітеллінг «Літопис та життя Михайла Грушевського»;
 електронну презентацію «Життя віддане Україні»;
 електронний бібліографічний список «Михайло Грушевський – світоч
української державності»;
 лекцію-концерт «Українська народна пісня у житті Михайла
Грушевського».
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Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «Круг», ОДТРК
«Факти», ТК «Южная волна», обласного радіо, радіо «Одесса-мама», інтернетвидань «Одесский обозреватель» та «Одесский вестник», в газетах «Вечерняя
Одесса» та «Одесский вестник».
* * *
В читальній залі відбулась презентація виставки історичних видань
«Документальні свідчення злочину проти людяності: Бабин Яр. 1941 рік» до 75річчя з дня трагедії.
* * *
Для студентів Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К. Д. Ушинського відбулась екскурсія по відділах бібліотеки.
30
В бібліотеці відбувся урочистий захід, присвячений Всеукраїнському
дню усиновлення. За вагомий особистий внесок у розвиток сімейних цінностей і
виховання дітей були нагороджені відзнаками Голови Одеської державної
адміністрації багатодітні сім’ї.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «Град», ОДТРК
«Факти», обласного радіо та інтернет-видань «Одесский обозреватель» та
«Одесский вестник».
* * *
15.09 відзначила ювілей головний бібліотекар відділу обробки літератури
і організації каталогів Пащенко І.О.
Жовтень
1
Чергова зустріч в Serious game club була присвячена пошуку відповіді на
питання «Як подолати страх і невпевненість?» і пройшов у форматі ділової гри.
Під час зустрічі обговорювалися техніки подолання страхів і невпевненості.
4
У відділі сучасної літератури відбувся круглий стіл на тему «Очікування
від суспільного мовлення в регіонах». Серед учасників — представники
Держкомтелерадіо, національної телекомпанії України, Наглядової ради
Національної суспільної телерадіокомпанії журналісти та медіаексперти.
* * *
У відділі сучасної літератури відбулась відкрита дискусія на тему:
«Римський статут: аргументи «За» і «Проти» за підтримки громадської
організації «Офіс Регіонального Розвитку».
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Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів
«Круг», «7 канал» та ОДТРК «Факти», обласного радіо та радіо «Одесса-мама»»
та інтернет-виданні «Одесский обозреватель», а також газеті «Одесский вестник».
5
Відбулось Засідання Ради при директорі щодо виконання плану роботи
бібліотеки за ІІІ квартал та 9 місяців роботи, а також затвердження напрямків на
IVквартал.
6
У відділі сучасної літератури до Міжнародного дня музики відбувся
музичний урок-прогулянка «Музика крізь століття» для учнів ЗОШ № 52.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів
«Град», обласного радіо та інтернет-виданнях «Одесский обозреватель»,
«Одесский вестник».
* * *
Для учнів гімназії № 2 відбулась екскурсія по відділах бібліотеки.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. розпорядженням голови ОДА
М. Саакашвілі звільнена з займаної посади.
* * *
В.о. директора бібліотеки розпорядженням управління культури,
національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА
призначено Полянко Т.М.
7
До року англійської мови в Україні відділ літератури іноземними мовами
підготував віртуальну виставку «Англійське мовознавство у теоретичних та
практичних працях українських вчених-філологів».
* * *
В рамках засідання Одеської обласної організації Національної спілки
письменників України відбулась презентація поетичних збірок молодих авторів –
А. Альонової та А. Новацької.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах обласного радіо та
інтернет-виданнях «Одесский обозреватель» та «Одесский вестник».
* * *
Відділом краєзнавчої літератури і бібліографії підготовлено віртуальну
виставку «Нові надходження до відділу краєзнавчої літератури і бібліографії у
жовтні».
9
В бібліотеці стартують щотижневі зустрічі зі спілкування англійською
Speaking Club з викладачем школи Green Forest.
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11
У відділі сучасної літератури відбулась презентація молодіжних
локальних ініціатив, реалізованих в рамках проекту ГО «Молодіжна
Альтернатива»: «Єдність у різноманітті: подолання стереотипів та конфліктів,
налагодження діалогу між молоддю Сходу, Півдня і Заходу України».
1 проект – відео-проект Гіоргі Мірцхулави «Stereotype UA»;
2 проект – крос-регіональний проект Ганни Коцюрубенко «Соціальноекономічний розвиток регіонів: інформаційно-аналітичне поле».
15
У відділі виробничої літератури в рамках Дня фахівця відбулась
презентація виставки «Документаційне забезпечення діяльності установи».
* * *
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Ступаченко Т.С.
взяла участь в презентації книги В. Снігоцького «Связь времен. Истоки. Моя
родословная». Примірник видання, що було презентоване, передано в дар
бібліотеці.
16
Чергова зустріч в Serious game club була присвячена темі «Просування в
Інтернеті».
* * *
Адміністрація Одеської обласної філармонії запросила колектив
бібліотеки на урочистий концерт, присвячений 85-річному ювілею філармонії.
18
До Дня захисника України у відділі сучасної літератури відбувся захід
«Від козацької звитяги до героїзму воїнів АТО».
В заході взяли участь:
 Сергій Братчук – координатор групи «Інформаційний спротив –
Південь», голова ГО «Чорний тюльпан – Одеса», військовий журналіст;
 Людмила Опроненко-Клопова – учасник Другої Світової війни, член
Ради Одеського військово-наукового товариства, член Національної
спілки журналістів України;
 Віктор Погодін – військовий волонтер;
 Андрій Скороход – капітан ЗСУ, командир окремої розвідроти 28 ОГМБ;
 хор студентів Одеського училища мистецтв і культури імені К.Ф.
Данькевича;
 курсанти Державного Морехідного училища ім. О.І. Маринеска Одеської
національної морської академії.
В програмі:
 експозиція фотовиставки «Хоробрі серця», присвячена воїнам-землякам,
які загинули у зоні АТО;
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презентація тематичної книжково-ілюстративної виставки;
презентація книги Л. Опроненко-Клопової «Хронологія героїзму.
Спогади про загиблих в зоні АТО патріотах Одещини»;
 наочно: «Артефакти війни»;
 святковий концерт.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів «7
канал», ОДТРК «Факти» та «Южная волна», обласного радіо та інтернетвиданнях «Одесский обозреватель» та «Одесский вестник».
19
Стартував цикл лекцій «Медицина розбірливим почерком» від хірурга,
викладача кафедри соціальної медицини, медичного права та менеджменту
Одеського національного медичного університету Святослава Лінникова. Перша
лекція – «Кровотеча. Перша допомога».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах обласного радіо та
інтернет-виданнях «Одесский обозреватель» та «Одесский вестник».
* * *
Відділ літератури іноземними мовами отримав чудовий подарунок від
одеситки Устинової Тетяни Анатоліївни – 30 томів енциклопедії «Americana»
1952 р.в. та 23 томи енциклопедії «Britannica» 1968 р.в. (ювілейне видання до 200річчя з часу виходу першого видання).
20
В бібліотеці відбувся семінар «Участь у міжнародних тендерах. Просто
про складне» для представників бізнесу. Організатори заходу – GPA in UA,
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради та Investment Agency
Odessa Regional State Administration.
* * *
Щорічно 20 жовтня кулінари всього світу відзначають своє професійне
свято, який був заснований конгресом Всесвітньої асоціації кулінарних
співтовариств в 2004 році. До цієї дати відділом виробничої літератури був
підготовлений захід «20 жовтня – Міжнародний день кухаря і кулінара».
Для студентів-першокурсників Одеського
професійного ліцею
будівництва та архітектури відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Кулінарна мудрість», проведена вікторина «Історія і значення професії
кулінара», а також, за традицією цього свята, майбутніх поварів частували
солодощами.
21
В приміщенні бібліотеки відбувся новий набір «Покоління WAY»
Модуль Young 16+
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* * *
Дискусія «Чи є молодіжний рух в Україні?» відбулась за участі молоді,
громадських активістів, лідерів молодіжних громадських організацій. Діалог і
дебати провела Ірена Даниш (Irene Danysh), США.
22
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки поезії
Михайла Жаржайла «Міліція карми».
* * *
Базова ФРІ-школа 22-23 жовтня провела тренінги та воркшопи.
* * *
Зав. відділу мистецтв Храмцова Т.К. провела бесіду для учнів музичного
училища «Венгерский гений» до 205-річчя від дня народження Ф. Листа.
25
Адміністрація Одеської обласної філармонії запросила
бібліотеки на концерт, присвячений пам’яті Мусліма Магомаєва.

колектив

26
До Всесвітнього Дня Іспанії та іспанської культури Богдан Чума –
кандидат історичних наук, доцент кафедри світової історії нового і новітнього
часу Українського Католицького Університету (Львів) виступив з лекцією
«Іспанська Одеса. З кореспонденції іспанських консулів першої половини XIX
століття».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійного каналу
«Южная волна», обласного радіо та інтернет-виданнях «Одесский обозреватель»
та «Одесский вестник».
29
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч в Serious game
club.«Сновидіння» – тема зустрічі, для висвітлення якої запрошено Херсонського
Бориса Григоровича.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах обласного радіо, радіо
«Одесса-мама» та інтернет-виданнях «Одесский обозреватель» та «Одесский
вестник».
Листопад
1
Відділом персонального абонементу до 155-річчя від дня народження
Дніпрової Чайки підготовлено виставкупортрет «Народжена для художнього
слова».
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2
Відбулась чергова лекція «Переломи. Перша допомога» з циклу
«Медицина розбірливим почерком»С. Лінникова, хірурга, викладача кафедри
соціальної медицини, медичного права та менеджменту Одеського НМедУ.
3
У відділі краєзнавчої літератури відбулась зустріч с письменницею та
презентація книги Анжели Бантовської «Я –Одеситка».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах обласного радіо та
інтернет-виданнях «Одесский обозреватель» та «Одесский вестник».
* * *
Зав. відділу мистецтв Храмцова Т.К. провела бесіду для учнів музичного
училища «Мастер оперы» до 215-річчя від дня народження В. Белліні.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності В. Канюс, засновник і викладач
Школи анімації «Моя мультяшка», провів майстер-клас «Як самостійно зняти та
змонтувати відеоролік?».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся перегляд документального
фільму «Хто, як не ми?» режисера В. Местини за підтримки Благодійного фонду
«Народна підтримка воїнів АТО».
4
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентації книги для
дітей «Одеська читанка», яку підготовило Одеське об'єднання дитячих
письменників при Національній спілці письменників України.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів
ОДТРК «Факти» та «Южная волна», обласного радіо та інтернет-виданнях
«Одесский обозреватель» та «Одесский вестник», а також в газетах «Вечерняя
Одесса» та «Одесский вестник».
* * *
Представниками Одеської державної адміністрації та департаменту
житлово-комунального господарства був проведений тренінг «Державна служба
як сервіс».
* * *
Зав. науково-методичного відділу Маловік Н.П., зав. науковобібліографічного відділу Канєвська Т.А., зав. відділу інформації з питань
культури і мистецтва та зв’язків з громадськістю Попова О.Л. взяли участь в
семінарі «Інформаційна грамотність та медіа-освіта в контексті викликів
інформаційного суспільства», який відбувся в приміщенні ОЮБ ім. В.В.
Маяковського.
Маловік Н.П. виступила з презентацією щодо електронної звітності в
програмі ЕСМаР.
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* * *
Чергова зустріч в Serious game club була присвячена темі «Дизайн сайту».
5
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція І. Ліптуги,
президента асоціації туризму України «Територія брендингу» та презентація
журналу «PRO active».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з письменником І.
Астапенком та презентація його нової збірки віршів «Лихотомія».
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки
«Портретно-жанровая живопись Коровина» до 155-річчя від дня народження
художника.
* * *
Бібліотекар відділу мистецтв Шилова Т.В. була запрошена на урочистості
з нагоди 117-ї річниці Одеського художнього музею.
8
У відділі соціокультурної діяльності до 40-річчя створення «Української
Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод відбулось засідання
«круглого столу» «Права людини в Україні: історія боротьби та сучасні
проблеми», організованого Одеською обласною організацією ВГО «Комітет
виборців України».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійного каналу
«Первый городской», обласного радіо та інтернет-виданнях «Одесский
обозреватель» та «Одесский вестник».
* * *
Відбулась презентація книги О. Музичка «Грузини в історії Південної
України: спільне море та доля».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів «7
канал», «Первый городской», «Круг», «ОДТРК «Факти» та «Южная волна»,
обласного радіо та інтернет-виданнях «Одесский обозреватель» та «Одесский
вестник», а також в газетах «Чорноморські новини», «Вечерняя Одесса» та
«Фаворит удачи».
9
В читальній залі до Дня української писемності та мови відбулось свято
книги «Дивосвіт українського слова». До заходу фахівцями бібліотеки
підготовлено електронну презентацію «9 листопада – День української
писемності і мови».
В рамках свята фахівці бібліотеки взяли участь у Всеукраїнському
мовному радіодиктанті.
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Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Круг» та ОДТРК «Факти», обласного радіо та інтернет-виданні «Одесский
вестник».
* * *
В бібліотеці стартували постійно діючі безкоштовні курси української
мови, які проходитимуть щосуботи за підтримки ГО «Рух за захист української
мови».
10
Головний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Ходіс О.В. та
бібліотекар відділу Тарасенко О. взяли участь в програмі «Вечірня Одеса» з
анонсом презентації нової книги Б. Коломійчука «Візит Фройда» та зустріччю з
автором в бібліотеці.
11
У відділі соціокультурної діяльності відбувся семінар «Консультації для
ФОБ (фізична особа-підприємець)» в рамках проекту «Ваш бізнес». Організатор –
ТОВ «АУДИТ».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з письменником Б.
Коломійчуком та презентація ретророману «Візит доктора Фройда». Організатор
– видавництво «Фоліо».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів
ОДТРК «Факти» та «Южная волна», обласного радіо та радіо «Одесса-мама», а
також в інтернет-виданнях «Одесский обозреватель» та «Одесский вестник».
* * *
Чергова зустріч в Serious game club була присвячена темі «Соціальні
проекти».
* * *
Зав. відділу мистецтв Храмцова Т.К. взяла участь в презентації нового
каталогу «Ирина Глебова. Рисунки западноевропейских художников XVI –
XXвеков в коллекции Одесского музея западного и восточного искусства».
12
Відбулась чергова лекція «Грип. Профілактика грипу» з циклу
«Медицина розбірливим почерком» С. Лінникова, хірурга, викладача кафедри
соціальної медицини, медичного права та менеджменту Одеського НМедУ.
13
В бібліотеці відбувся Літературний форум «Море» vol.2, під час якого
історики, журналісти, художники, театрали, бізнес-тренери та письменники
ділились своїм баченням літератури. Організатор форуму – Клуб Поетів
Чорноморки.
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійного каналу
«Первый городской», обласного радіо та радіо «Одесса-мама», а також інтернет47

виданнях «Одесский обозреватель», «Одесский вестник», «День», а також в газеті
«Вечерняя Одесса».
15
У відділі соціокультурної діяльності Міжнародна молодіжна організація
«AIESEC» провела презентацію зимових стажувань за кордоном.
16
До Міжнародного дня толерантності в бібліотеці відбулись наступні
заходи:
16.11. Відділом юридичної літератури підготовлено віртуальну виставку
«Толерантність до нетолерантності: проблеми протидії нетерпимості в Україні»;
16.11. У відділі соціокультурної діяльності Благодійний фонд «Карітас
Одеса УГКЦ» провів дискусія у форматі «Жива книга» «Одесити і переселенці»;
18.11. Громадський Рух «Віра, Надія, Любов» у форматі прес-кафе провів
обговорення «Соціально-психологічна підтримка біженців та шукачів притулку».
17
В читальній залі відбулись історичні читання «Громадянський подвиг:
Помаранчева революція і Революція Гідності».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів «7
канал», ОДТРК «Факти», обласного радіо та інтернет-виданнях «Одесский
обозреватель» та «Одесский вестник».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності стартував курс лекцій молодих
вчених і любителів науки у форматі «15х4 Odessa». Тема першої зустрічі
«Гравітація Психогенетика Алкоголь 15х4».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся семінар «Що чекає бізнес у
2017 році?» в рамках проекту «Ваш бізнес». Організатор – ТОВ «АУДИТ».
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки «Буря и
натиск Л. Бетховина» до 245-річчя від дня народження композитора.
18
Усатюк Н.В., головний бібліотекар науково-методичного відділу, в складі
комісії представників обласних бібліотек, з комплексною перевіркою відвідала
Теплодарську ЦМБ.
19
Відбулась чергова лекція «Вакцинація. Ліквідація міфів» з циклу
«Медицина розбірливим почерком» С. Лінникова, хірурга, викладача кафедри
соціальної медицини, медичного права та менеджменту Одеського НМедУ.
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся тренінг-практикум
«Відкриття підприємництва – СПД, ЧП, ФОП» в рамках проекту «Ваш бізнес».
Організатор – ТОВ «АУДИТ».
21
Проведено обласний дистанційний семінар для працівників методикобібліографічних відділів центральних районних (міських) бібліотек «Бібліотеки
Одещини: основні напрямки діяльності на 2017 рік та їх методичне
забезпечення». Матеріали семінару розміщено на блозі науково-методичного
відділу «Бібліотечному фахівцю».
Чергова зустріч
«#BLOGGER_live».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись презентації збірки «По
живому. Околовоенные дневники» та художньої виставки «Маріуполь на межі»
(живопис & графіка) Олени Украінцевої та Ганни Торкаєнко.
* * *
Леканцева К.П., бібліотекар відділу персонального абонементу, до Дня
пам’яті Голодоморів в Україні виступила з композицією «Як згоріле насіння
спить в землі покоління» перед слухачами Літературної вітальні Територіального
центру соціального обслуговування Малиновського району м. Одеси.
24
До Дня пам’яті жертв Голодоморів співробітники бібліотеки виїхали до
Одеського обласного центру української культури з книжковою виставкою
«Чорний птах гіркої пам’яті».
* * *
Зав. науково-методичного відділу Маловік Н.П. взяла участь в семінарі
для начальників відділів культури області і виступила з консультацією щодо
звітності за 2016 рік.
26
У відділі соціокультурної діяльності презентація україномовного видання
робіт митрополита Антонія Сурозького «Світло в темряві» (видавництво «Дух і
літера»).
* * *
26 та 27 листопада за ініціативи Благодійного фонду «Молода громада» в
читальній залі відбувся семінар з написання та реалізація соціальних проектів
«Активні громадяни».
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* * *
Відбулась чергова лекція «Вірус імунодефіциту людини. Боротьба з
епідемією» з циклу лекцій «Медицина розбірливим почерком» С. Лінникова –
хірурга, викладача кафедри соціальної медицини, медичного права та
менеджменту Одеського національного медичного університету.
27
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація 9-го випуску
журналу «La Boussole», присвяченого Одесі.
28
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «Стефан Цвейг – майстер психологічної новели і
портрета» (до 135-річчя від дня народження австрійського письменника).
* * *
Зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяла участь в
конкурсі на заміщення вакантної посади директора КУ «Одеська обласна
універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського».
29
Відділом краєзнавчої літератури і бібліографії підготовлено віртуальну
виставку «З плеяди одеських кінодіячів» (до 110-річчя від дня народження
кінорежисера Романа Кармена).
* * *
У відділі персонального абонементу до 145-річчя Михайла Вороного
відбулась виставка-огляд «Коли ти любиш рідний край…».
30
У відділі юридичної літератури відбулось засідання «круглого столу»
«Національна пам'ять: скорбота і гнів» (до Дня пам’яті жертв політичних
репресій).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась робоча зустріч
представників Національного Руху "Державницька Ініціатива Яроша", Руху "За
Суверенний Розвиток", Спілки офіцерів України та Спілки Фермерів України зі
створення в Одеській області Комітету Національної Дії.
* * *
До Дня боротьби зі СНІДом для студентів Одеського регіонального
інститут державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України відбулась лекція «Вірус імунодефіциту людини.
Боротьба з епідемією» з циклу лекцій «Медицина розбірливим почерком» С.
Лінникова – хірурга, викладача кафедри соціальної медицини, медичного права
та менеджменту Одеського національного медичного університету.
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* * *
У відділі мистецтв відбулась музична година та виставка-огляд творчості
«Засновник першої спеціалізованої музичної школи в Одесі Петро Соломонович
Столярський» (до 145-ррічя від дня народження).
* * *
16 листопада відзначила ювілей зав. відділу юридичної літератури
Бондаровська З.П.
Грудень
1
В читальній залі відбулась презентація документальної виставки і
перегляд відеоматеріалів «Шлях до незалежності» (до 25-річчя Всеукраїнського
референдуму 1991 року щодо проголошення незалежності України).
* * *
Зав. сектору рідкісної і цінної книги Довганюк І.В. взяла участь в
семінарі для працівників бібліотек Півдня України на тему: «Пам’ятки
писемності та культури у фондах бібліотек: проблеми розкриття та доступу».
* * *
В бібліотеці відбулось громадське обговорення проекту програми
сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2017-2020
роки.
3
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулось засідання
оргкомітету Громадської організації «Одесі-600». Серед учасників: Т. Гончарук,
Т. Максимюк, К. Тиганій, В. Мазураш, В. Дяченко, В. Мисливець, А. Кравченко,
І. Ярошенко.
* * *
3 та 4 грудня у відділі соціокультурної діяльності відбувся майстер-клас з
розпису вогняного та синього півнів у техниці петриківського розпису від
харківської майстрині декоративного розпису О. Вакуленко.
Інформація про захід була висвітлена в новинах обласного радіо та
інтернет-виданні «Одесский вестник».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось чергове засідання
безкоштовних курсів української мови за темою «АНТИСуржик» в рамках
проекту «Одеса україномовна».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги В.С.
Пилата «Бойовий гопак і основи захисту Вітчизни» та показові виступи учасників
Одеської школи Бойового гопака «ШТОРМ».
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Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів «7
канал» та ОДТРК «Факти», обласного радіо та інтернет-виданні «Одесский
обозреватель».
4
Відбулась чергова лекція «Аутоімунні захворювання. Профілактика» з
циклу лекцій «Медицина розбірливим почерком» С. Лінникова – хірурга,
викладача кафедри соціальної медицини, медичного права та менеджменту
Одеського національного медичного університету.
6
До Дня Захисника вітчизни у відділі періодичних видань відбувся огляд
видань «Патріотичне виховання – вимога часу: по сторінкам газети «Народна
армія» (до 25-річчя з часу заснування видання), а також презентація виставки
«Українська державність і Збройні Сили України: погляд в історію та
сьогодення».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу
ОДТРК «Факти», обласного радіо та інтернет-виданні «Одесский вестник».
* * *
Відбулись курси підвищення кваліфікації для сільських бібліотекарів
області, які не мають спеціальної бібліотечної освіти. Консультації бібліотекарям
надали фахівці бібліотеки – в.о. директора бібліотеки Полянко Т.М., зав. відділу
краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т.О., зав. науковобібліографічного відділу Канєвська Т.О., зав. відділу формування фондів
Дем’янова Л.Н.
7
У відділі соціологічної діяльності відбулось засідання «круглого столу»
«Соціальне підприємництво – старт для суспільства», організоване ГО «Асоціація
журналістів «Європейський вибір».
* * *
У відділі юридичної літератури до Дня місцевого самоврядування
відбулась презентація книжкової виставки «Самоврядування – право, гарантоване
державою» та лекція-дискусія «Статус громади: у пошуках оптимального
варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні».
8
До Всеукраїнського тижня права у відділі юридичної літератури
відбулась презентація книжкової виставки та лекція «Міжнародні стандарти прав
людини і сучасна Україна» за участю фахівців Головного управління юстиції в
Одеській області.
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Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу
ОДТРК «Факти», обласного радіо та інтернет-виданнях «Одесский обозреватель»
та «Одесский вестник».
* * *
Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» провела
стартову прес-конференцію про відкриття XIII мандрівного міжнародного
фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та
фотовиставки «Думайдан – 2016: фотомиті», яка триватимуть до 15 грудня.
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Первый городской», «7 канал» та «Южная волна», обласного радіо та інтернетвиданні «Одесский вестник».
* * *
За ініціативи видавництва «Фоліо» відбулась зустріч з письменником
Андрієм Курковим та презентація його нового роману «Шенгенська історія».
9
В читальній залі відбулась зустріч у ФРІ-школі з порадами «Як
подорожувати автостопом?».
10
У відділі соціокультурної діяльності відбувся майстер-клас «Різдвяні
вінки від NEWбасейн».
* * *
Відбулась чергова лекція «Тромози. Профілактика» з циклу лекцій
«Медицина розбірливим почерком» С. Лінникова – хірурга, викладача кафедри
соціальної медицини, медичного права та менеджменту Одеського національного
медичного університету.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з письменницею
Боісідою та презентація її дебютного фентезі-роману «Дивовиддя про святих
русалок».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось чергове засідання
безкоштовних курсів української мови до 145-річчя від дня народження Миколи
Вороного в рамках проекту «Одеса україномовна».
* * *
З 10 по 20 грудня відбувся показ документальних фільмів з програми XIII
мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини
Docudays UA.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір авторської пісні
Євгенії Ланцберг «Письмо отсюда».
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11
У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «15х4 Оdessa»
відбулись міні-лекції молодих вчених і любителів науки «Антибіотики МРТ
Мозок Грип».
12
До 195-річчя від дня народження французького письменника у відділі
літератури іноземними мова відбулась презентація виставки «Филигранное
мастерство психологического анализа Г. Флобера». Також підготовлено
віртуальну виставку з однойменною назвою.
14
З метою обміну досвідом бібліотеку відвідали фахівці Запорізької
обласної універсальної наукової бібліотеки.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності ТОВ «Аудит» провів тренінг
«Створення і подання звітності в електронному вигляді».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся майстер-клас психолога Н.
Дембицької «Секрети комунікацій».
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки «Вони
врятували світ» (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС) та зустріч з членами громадської організації «Союз
Чорнобиль України».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів
«Круг» та ОДТРК «Факти», обласного радіо та інтернет-виданнях «Одесский
обозреватель» та «Одесский вестник».
15
15 і 16 грудня зав. віддіду краєзнавчої літератури і бібліографії
Андросова Т.О. взяли участь в работі ІV Міжнародної науково-практичної
конференції «Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення
до основного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності ТОВ «Аудит» провів семінар «Що
чекає бізнес у 2017 році? Зміни в податковому законодавстві» в рамках проекту
«Ваш бізнес».
16
У відділі соціокультурної діяльності ТОВ «Аудит» провів семінар
«Перевірка бізнесу. Що знати? Що робити?» в рамках проекту «Ваш бізнес».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація творів А.
Великої, А. Мамонтенко та Л. Ісаєнко.
* * *
У відділі мистецтв відбувся огляд творчості В. Кандинського «Теоретик
мистецтва В.В. Кандинський» (до 150-річчя від дня народження знатного
художника).
17
У відділі соціокультурної діяльності розпочав діяти інтелектуальний клуб
«Бібліотечні ігри». Перша гра – «Детективне Що? Де? Коли?».
* * *
У відділі мистецтв до 120-річчя від дня народження Л.О. Мучника
відбулась виставка-огляд його творчості «Український живописець».
18
Відбулась чергова лекція «Інсульт. Профілактика» з циклу лекцій
«Медицина розбірливим почерком» С. Лінникова – хірурга, викладача кафедри
соціальної медицини, медичного права та менеджменту Одеського національного
медичного університету.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «15х4 Оdessa»
відбулись міні-лекції молодих вчених і любителів науки «ВІЛ Наукова література
Критика Поліція».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось чергове засідання
безкоштовних курсів української мови за темою «Українські зимові свята» в
рамках проекту «Одеса україномовна».
Інформація про захід була висвітлена в новинах обласного радіо та радіо
«Одесса-мама», а також інтернет-виданні «Одесский вестник».
19
В рамках спецпроекту Forum HR-POINT Центр кар'єрного розвитку
STUD-POINT провів зустріч з представниками в галузі HR і молодих майбутніх
фахівців.
20
До 100-річчя Української Революції в Одесі буде стартував цикл лекцій
від провідних науковців-істориків нашого міста. Тема першої лекції професора
Тараса Гончарука «Відповідь на запитання: скільки років Одесі?! (спроба
абстрагуватися від політики)».
Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів «7
канал» та «Глас», обласного радіо та інтернет-виданнях «Одесский обозреватель»
та «Одесский вестник».
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21
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція А.В. Перетятко –
виконувача обов`язків начальника відділу правової освіти 2-го Регіонального
центру вторинної правової допомоги. Тема лекції «Реєстрація нерухомого майна,
внесення даних до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме
майно».
22
Відбулась зустріч з Романом Олексенком, керівником проекту «Розвиток
громад» Корпусу миру США в Україні.
23
Відбулась презентація книги Міхеїла Саакашвілі «Пробудження сили.
Уроки Грузії – для майбутнього України» та автограф-сесія.
* * *
Фахівцями читальної зали презентовано книжково-ілюстративну
виставку «Чарівний світ новорічних свят» та віртуальну виставку «Новогодние
зарисовки со страниц минувших столетий», в т.ч. електронну презентацію
«Новогодние фильмы».
24
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з соціологом,
доцентом кафедри соціології Українського Католицького Університету Данилом
Судиним. Тема зустрічі: «У пошуках ідентичності».
* * *
Бібліотечна сторінка соціальної мережі Фейсбук отримала 1000 лайків.
25
Відбулась чергова лекція «Інфаркт. Профілактика» з циклу лекцій
«Медицина розбірливим почерком» С. Лінникова – хірурга, викладача кафедри
соціальної медицини, медичного права та менеджменту Одеського національного
медичного університету.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація нової збірки
віршів Бориса Херсонського «Вспышка Сверхновой: Рождественские стихи».
27
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч у ФРІ-школі «STP:
безкоштовна Польща на 10 днів». Цього разу вона присвячена STP –
безкоштовним навчальним візитам до Польщі студентів з країн Східної Європи
(України, Білорусі, Молдови і Росії), які надають можливість познайомитись із
Польщею та обмінятися досвідом у сфері демократичних і ринкових реформ,
будуванні правової держави, зміцненні місцевих громад та суспільних ініціатив.
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція
соціологів щодо висновків дослідження «Підсумки 2016 року: думки жителів
Одеси».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось чергове засідання
безкоштовних курсів української мови за темою «Класичний правопис
української мови – скрипниківка, або Харківський правопис» в рамках проекту
«Одеса україномовна».
28
За ініціативи Med-Hub Odessa Центру медичних освітніх і громадських
подій в Одесі у відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція
«Персоналізована медицина і фармакогенетика» лікаря-терапевта Вероніки
Пісковацької.
* * *
В грудні відзначили ювілейні дати зав. відділу інформації з питань
культури і мистецтва та зв’язків з громадськістю Попова О.Л. (05.12) та зав.
науково-методичного відділу Маловік Н.П. (24.12).
Протягом року:
Капітальний ремонт книгосховища, фойє та приміщення відділу
юридичної літератури. Організація відділу соціокультурної діяльності.
* * *
Засідання Ради при директорі (02.03; 01.04; 24.05; 15.09; 05.10; 11, 18,
25.11).
* * *
День інформації про нові надходження до відділів бібліотеки (29, 31.03).
* * *
Надання безоплатної первинної правової допомоги малозабезпеченим
громадянам фахівцями Головного управління юстиції в Одеській області в Пункті
безоплатної правової допомоги (08.01, 05.02, 11.03, 10.06. 07.10, 08.12).
* * *
Скайп-консультації фахівців одеських місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної допомоги (щоденно, на вимогу користувачів).
* * *
Видання електронної бібліотечної газети «БібліоПульс. Газета для
бібліотекарів та про бібліотеки» (12.01, 02.02, 01.03, 01.04, 12.05, 25.10).
* * *
Створення подкастів – аудіорозповіді про книги та їх авторів з циклу
«Желаем быть прочитанными»:
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Андрухович, Софія. «Фелікс Австрія»;
Кокотюха, А. «Справа отамана Зеленого. Укрїнські хроніки 1919 року».

* * *
Онлайн-зустрічі в рамках Всеукраїнського проекту «Український
Донбас» з відновленою Луганською ОУНБ (м. Старобільськ):
14.04 – «Письменництво Одещини – Українському Донбасу»;
31.05 – «Одещина та Український Донбас в єдиному бібліотечному просторі:
шляхи партнерства»;
22.06 – «Поетичне єднання: Одещина та Український Донбас».
* * *
Постійно діючі курси з основ користування ПК та Інтернетом для
користувачів пенсійного віку в рамках бібліотечної програми «Университет 3-го
возраста». Навчальні заняття проводили Чернявська С.О., провідний бібліотекар
відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації; Булгакова Є.Ю.,
бібліотекар відділу періодичних видань; Ласкевич О.М., зав. сектору відділу
електронної бібліотечно-бібліографічної інформації; Бондарчук К.В., зав.
читальною залою; Бурлак О.О., зав. відділу періодичних видань; Петрик А.В. –
бібліотекар відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації.
* * *
2016 рік – Рік англійської мови в Україні.
На виконання Указу Президента України №641/2015 «Про оголошення
2016 року Роком англійської мови в Україні» в бібліотеці відбулась низка заходів.
Засідання
лінгвокраїнознавчого
гуртка
«Відкрий
для
себе
Великобританію» в приміщенні Територіального центру соціального
обслуговування Малиновського району м. Одеси (26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 23.02,
01.03, 15.03, 22.03, 29.03, 19.04, 26.04, 10.05, 24.05).
* * *
Показ художніх фільмів англійською мовою з субтитрами:
16.03 – «Гордость и предубеждение» («Pride & Prejudice»);
30.03 – «Реальная любовь» («Love Actually»);
13, 27.04, 04.05 – «Аватар» («Avatar»);
18.05 – «Дневник Бриджит Джонс» («Bridget Jones’s Diary»);
08.06 – «Предложение» («The Proposal»).
* * *
Підготовлено цикл віртуальних виставок:
 «Самоучители и разговорники для тех, кто изучает английский язык;
 Бібліографічний покажчик "Англійська мова – це легко! = English
Language! That’s PrettyEasy!»;
 «Галузеві навчальні посібники з англійської мови для спеціалістів
економічного профілю»;
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«Галузеві навчальні посібники для гуманітарних спеціальностей , а також
дляпрацівників готельного бізнесу та туризму, моряків та фахівців
технічного профілю»;
 «Англійське мовознавство у теоретичних та практичних працях
українських вчених-філологів».
* * *
Безкоштовні курси англійської мови Speaking Club з викладачем школи
Green Forest (9, 16, 23, 30.10; 6, 13, 20, 27.11; 04, 11, 18, 25.12).
* * *
2016 – Рік Шекспіра в Україні. Демонстрація художніх фільмів за
творами Шекспіра:
01.06 – «Влюбленный Шекспир»;
05.07 – «Венецианский купец»;
08.09 – «Ромео и Джульетта».
* * *
Безкоштовні курси української мови за підтримки ВГО «Рух за захист
української мови» (09.11; 03, 10, 18.12)
* * *
Цикл лекцій Одеської секції Українського відділення Міжнародного
теософського товариства Асоціації «Світ через культуру»:
30.01. – «Езотеричний аспект Нового Року»;
27.02. – «Одесский разлом» (Перевалов В.В., керівник групи Агні-Йоги в Одесі);
26.03. – «Найди себя»;
30.04. – «Сокровенное учение в мировых религиях: Эзотерическое
христианство»;
28.05. – «Человек физический, духовный и нравственный».
* * *
Зустрічі у «Вільній Школі Культури» з Іллею Рейдерманом в рамках
ініціативи ГО «Маніфест Миру» (25.09; 09, 23.10; 06, 20.11; 04, 18.12).
* * *
Засідання клубу «Шашки Го» (24, 31.01, 14.02).
* * *
Зустрічі в «Serious game club»:
01.10 – «Як подолати страх і невпевненість?»;
16.10 – «Просування в Інтернеті»;
29.10 – «Сновидіння» з Борисом Херсонським;
06.11 – «Дизайн сайту»;
11.11 – «Соціальні проекти»;
23.11 – «#BLOGGER_live».
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* * *
Цикл лекцій «Медицина розбірливим почерком» зі Святославом
Лінниковим – хірургом, викладачем кафедри соціальної медицини, медичного
права та менеджменту Одеського національного медичного університету:
19.10 – «Кровотеча. Перша допомога»;
02.11 – «Переломи. Перша допомога»;
12.11 – «Грип. Профілактика грипу»;
19.11 – «Вакцинація. Ліквідація міфів»;
26, 30.11 – «Вірус імунодефіциту людини. Боротьба з епідемією»;
04.12 – «Аутоімунні захворювання. Профілактика»;
10.12 – «Тромбози. Профілактика»;
18.12 – «Інсульт. Профілактика»;
25.12 – «Інфаркт. Профілактика».
* * *
Лекції молодих вчених і любителів науки у форматі «15х4 Odessa»:
17.11 – «Гравітація Психогенетика Алкоголь 15х4»;
11.12 – «Антибіотики МРТ Мозок Грип»;
18.12 – «ВІЛ Наукова література Критика Поліція».
* * *
Йога-клас #YOGADASEIN Наталі Чекан (06, 11, 18, 25.11; 02, 09, 16,
23.12
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Методичні матеріали:
БІБЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. рік 2015: аналіт.-стат. зб.
 Управління культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін.,
Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; наук.-метод. від.; [підгод.
Н.П. Маловік; комп'ют. набір Н.П. Маловік; відп. за вип. Т.М. Полянко]. – Одеса,
2016. – 18 с.
БІБЛІОТЕЧНА газета : бібл. період. інформ. електрон. продукт :
практичні поради / Упр. культури, туризму, нац. та охорони об’єктів культур.
спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського ; від. електрон. бібліотеч.-бібліогр. інф. ; [підгот.
Ю. В. Коляденко ; комп’ют. набір Ю. В. Коляденко ; відп. за вип. Т. М. Полянко].
– Одеса, 2016. – 28 с. ; 15х21 . – 45 прим. : б. ц. – (На допомогу бібліотекарям).
ВОЗМОЖНОСТИ Фейсбук, о которых вы не знали… : экспрессконсультация / Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского ; отд. электрон.
библиотеч.-библиогр. инф. ; [подгот. О. А. Булгакова ; комп. набор
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О. А. Булгакова ; отв. за вып. Т. Н. Полянко]. – Одесса, 2016. – 19 с. ; 15х21. –
45 прим. : б. ц.
КАК сделать сводный отчет о работе библиотек ЦБС и перевести его в
форму 6-НК с помощью программы ЕСМаР: экспресс-консультация / Упр.
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. Маловик ; комп’ют. набір Н.П. Маловик; відп. за вип.
Т.Н. Полянко]. – Одеса, 2016. – 5с. – (Серія «Методичний консультант»).
МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ.
список / Управління 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 ; відп. за вип. Т. М. Полянко] . – Одеса, 2016. – 27 с. – (Світ
бібліотек сьогодні ; вип. 8(10)).
ПРО роботу бібліотек щодо роз’яснення і вивчення законів України
«Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України в
ХХ столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх
символіки», «Про увічнення перемоги у Другій світовій війні 1939 – 1945 років»,
«Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного
режимів 1917-1991 років» [Текст] : метод. поради / Упр. культури,
національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини
Одес.
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод.
від. ; від. юрид. літ. ; [підгот. Ю. С. Амельченко, О. А. Нагорнюк ; комп'ют. набір
Ю. С. Амельченко ; верстка, худож. оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за
вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 11 с.
«УНІВЕРСИТЕТ 3-го віку» : дослідження складу слухачів та якості
навчальних послуг: аналіт. довідка / Упр. культури, національностей, релігій та
охорони об’єктів культур. спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс.
наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібліотеч.-бібліогр. інф. ; [підгот.
О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. –
Одеса , 2016. – 11 с. ; 15 х 21 . – 45 прим. : б. ц.
Бібліографічні матеріали:
АНГЛІЙСЬКА мова – це легко! = English Language! That’s Pretty Easy!:
На допомогу у вивченні англійської мови [Текст] : бібліогр. покажчик / Упр.
культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від.
літ. інозем. мовами ; [збір матеріалу та упоряд. В. Л. Гіпська ; комп'ют. набір
В. Л. Гіпська ; ред. В. Л. Гіпська ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 83
с. – (2016 рік – Рік англійської мови в Україні).
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ та поновлювані джерела – життєва необхідність
[Текст] : бібліогр. покаж. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б61

ка ім. М. Грушевського ; від. техн. та с.-г. літ. : [підгот. М. В. Чайковська ;
комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагув.
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 44 с. ; 15×21. – 40
прим. : б. ц.
ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2015 рік: наук.-допоміжн. бібліогр.
покажч. / Упр. 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, О. Є. Савченко, А. В.Діденко ;
комп’ют. набір А. В. Діденко, Т. С. Ступаченко ; ред. Т. О.Андросова ; відп. за
вип. Т. М. Полянко]. – Одеса , 2016. – 371 с.
МИХАЙЛО Грушевський – світоч української державності : до 150-річчя
від дня народження : бібліогр. список / Упр. культури, національностей, релігій та
охорони об`єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс.
наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. юрид. літ. ; [підгот. : З. П. Бондаровська ;
комп'ют. набір З. П. Бондаровська ;верстка, худож. оформ. та редагування
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 8 c. ; 15х21. – 10
прим. : б.ц.
Інформаційні матеріали:
БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси [Текст] : дайджест /Одес. обл.
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань культури і
мистецтва; [підгот.: Г. Д. Северина; Ж. О. Карпінська; комп’ют. набір.
О. А. Булгакова; ред. Ж.О. Карпінська; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2016. –
Вип. 4 (52). – 11 с.; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц.
Вип. 1 (53). – 11 с.; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц.
Вип. 2 (54). – 7 с.; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц.
Вип. 3 (55). – 2016. – 8 с. ; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). –
40 прим. : б.ц.
ЗНАМЕННІ і пам'ятні дати Одещини. 2017 рік [Текст] : календар / Упр.
культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини
Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від.
краєзнавч. л-ри і бібліографії ; [підгот. Т. О. Андросова ; комп’ют. набір
А. В. Діденко ; худож. оформ. та заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.
Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 40 c. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
КУЛЬТУРНЕ життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список
/ Одес. обл. універс. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури
і мистецтва та зв’язків з громадськістю ; підгот. Ж. О. Карпінська,
Г. Д. Северина ; комп’ют. набір О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за
вип. О. Л. Попова. – О, 2016. –
Вип. 23-24 (1 – 31 грудня 2015 р.). – 2016. – 8 с.; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 1-2 (1 – 31 січня 2016 р.). – 2016. – 7 с.; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 3-4 (1 – 29 лютого 2016 р.). – 2016. – 8 с.; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 5-6 (1-31 березня 2016р.). - 2016. - б с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
62

Вип. 7-8 (1 – 30 квітня 2016 р.). – 2016. – 12 с.; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 9-10 (1 – 31 травня 2016 р.). – 2016. – 11 с.; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 11-12 (1 – 30 червня 2016 р.). – 2016. – 11 с.; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 13-14 (1 – 31 липня 2016 р.). – 2016. – 8 с.; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 15-16 (1–31 серпня 2016 р.). – 2016. – 8 с.; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 17-18 (1-30 вересня 2016р.). – 2016. – б с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 19-20 (1-30 жовтня 2016р.). – 2016. – б с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип.21-22 (1-30 листоп. 2016р.). – 2016. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
НОВІ находження сільськогосподарської літературі за 2015 рік[Текст] :
[щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за 2015 р.]
/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктівкультурної
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ПРО НАС У ПРЕСІ

1

Газети:
ВЛАДИМИРСЬКИЙ, О. Нова книга про стару дружбу : [в ОУНБ ім.
М. Грушевського відбулася презентація нової книги кандидата історичних наук
доцента ОНУ ім. І.І. Мечникова О. Музичка «Грузини в історії Південної
України»] // Чорномор. новини. – 2016. – 12 листоп. – С. 1, 3.
РЫБАКОВА, А. «Одеська читанка»: стихи и сказки – малышам
Одесчины : [одес. писатели подарили малышам свои лучшие стихи, рассказы и
сказки] // Одес. Вестник. – 2016. – 12 нояб. – С. 14.
ВЛАДИМИРСКИЙ, О. Дружба, уходящая в глубь веков : [в ОУНБ им.
М. Грушевского прошла презентация новой книги кандидата исторических наук,
доцента ОНУ им. И.И. Мечникова А. Музычко «Грузины в истории Южной
Украины»] // Веч. Одесса. – 2016. – 10 нояб. – С. 1, 2.
НА зустріч з…Фройдом : [«візит доктора Фройда» - так озаглавлений
новий роман письменника Богдана Коломійчука, літературна зустріч з яким
запланована на пятницю, 11 листопада, в ОУНБ ім. М. Грушевського. Початок о
16.00] // Чорномор. новини. – 2016. – 5 листоп. – С. 1.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ форум «Море» : [Одесская ОУНБ им. М.
Грушевского проводит литературный форум «Море», в котором примут участие
историки, журналисты, художники, мастера сцены, писатели и бизнес-тренеры.
Организатор форума — «Клуб поэтов Черноморки»] // Веч. Одесса. – 2016. –
27 окт. – С. 3.
АРСЕНЬЕВА, Т. «Они живут здесь!» : [о праздновании Всеукр. дня
библиотек в Одес. ОУНБ им. М. Грушевсского] // Веч. Одесса. – 2016. – 4 окт. –
С.1, 3.
АЛЯЕВА, И. Светоч украинской государственности : [ХХ обл.
фестиваль укр. книги памяти М. Грушевского к 150-летию со дня его рождения
сост. в ОУНБ им. М. Грушевского] / Культура // Одес. вестник. – 2016. – 4 окт. –
С.1, 3.
ЧАБАНЕНКО, А. Библиотеку превратили в модное пространство : [в б-ке
им. М. Грушевского открылось новое интеллектуальное пространство] / Юг
// Сегодня. – 2016. – 22 сент. – С. 33.

1

Інформація надана в зворотній хронології
64

ВОЛНИНА, Т. Хай-тек – новая мода для библиотек [Текст] : [чит. зал на
первом этаже Одес. обл. универс. науч. б-ки им. М.С. Грушевского после кап.
ремонта предстал открытым обществ. пространством] / фото О. Владимирского
// Веч. Одесса. – 2016. – 13 сент. – С. 3.
СОКІЛ у клітці, або Автопортрет у листах на тлі Володимирського
централу : [18 берез. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбудеться презентація кн.
Н. Осьмак «Кирило Осьмак: автопортрет у листах на тлі Володимирського
централу»] // Чорномор. новини. – 2016. – 17 берез. – С. 1.
ЛЕВКОВИЧ, С. Знакомый незнакомец : [в ОУНБ им. М. Грушевского
прошла презентация кн. одес. журн., лауреата муницип. премии им. Паустовского
А. Галяса «Утесов. Знакомый и незнакомый»] // Веч. Одесса. – 2016. – 12 апр. (№
41).
ДЕРЕВ’ЯНКО, І. Очна ставка у… бібліотеці : [зустріч з поліцейськими
відбулась в ОУНБ ім. М. Грушевського в рамках реалізації проекту «Моя нова
поліція: громадська підтримка реформи Національної поліції»] // Чорномор.
новини. – 2016. – 11 лют. – С. 3 : фото.
КОМИСАРЕНКО, С. Экскурс в недавнее прошлое : [в ОУНБ им.
М. Грушевского состоялась встреча с извест. одес. журналистом А. Галясом,
который представил свою новую кн. «Эстрада, эстрада, эстрада моя...»] // Одес.
известия. – 2016. – 23 янв. – С. 11 : фото.
Інтернет-видання:
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ лекции проекта 15х4 проводятся в библиотеке
им. Грушевского [Электрон. ресурс] : [в Одесской ОУНБ им. Грушевского
проводят научно-популярные лекции, проекта 15х4] / Говорит Одесса
// Общественный прибой. – 2016. – 28 дек. – Режим доступа :
http://www.kolocol.com/govorit-odessa/2108-nauchno-populyarnye-lektsii-proekta15kh4-provodyatsya-v-biblioteke-im-grushevskogo.html.
ОДЕССКИЕ компании и общественные организации смогут пригласить
волонтера Корпуса Мира США [Электрон. ресурс] : [в коворкинге библиотеки
им. М. Грушевского доброволец из Корпуса мира США, который живет и
работает в Украине, Роман Олексенко. Он руководит проектом «Развитие
общин», созданным для укрепления мира и дружбы между народами ] // 7 канал.
– 2016. – 22 дек. – Режим доступа: http://7kanal.com.ua/2016/12/odesskie-kompaniii-obshhestvennyie-organizatsii-smogut-priglasit-volontera-korpusa-mira-ssha-foto/.
В ОДЕССЕ появился проект популяризации науки «15×4» [Электрон.
ресурс] : [в Одессу пришел новый образовательный формат популяризации науки
под названием «15×4», это не коммерческое объединение учёных и фанатов
науки. В рамках одного события читают 4 лекции по 15 минут] // Культурометр. –
2016. – 11 дек. – Режим доступа: http://culturemeter.od.ua/v-odesse-pojavilsja-proektpopuljarizacii-nauki-15x4-27623/.
ПРОЕКТ «15х4»: группа энтузиастов делится с одесситами научными
знаниями [Электрон. ресурс] : [11 декабря в здании научной библиотеки им.
Грушевского состоялся биомедицинский ивент: медики и биологи прочитали
65

пришедшим четыре 15-минутных лекции, посвященные антибиотикам, МРТ,
гриппу и глубокой стимуляции мозга] // Первый городской. – 2016. – 11 дек. –
Режим доступа: http://www.1tv.od.ua/news/18834.
ПЕТРЕНКО, Х. Літературне море накрило Одесу [Електрон. ресурс] :
[цієї неділі в Одеській бібліотеці імені Грушевського відбувся літературний
форум «Море»] / фото авт. // День. Kiev.ua. – 2016. – 14 листоп. – Режим доступу:
http://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/literaturne-more-nakrylo-odesu.
В Одесі стартують безкоштовні курси української мови [Електрон.
ресурс] : [щосуботи о 15.00 в приміщенні Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського]
// Інформпростір Одеси та області. – 2016. – 11 листоп. – Режим доступу :
https://infoprostorodessa.wordpress.com/2016/11/06/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8
C%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0
%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%83/.
В ОДЕСІ презентували збірку Богдана Коломійчука "Візит доктора
Фройда" [Електрон. ресурс] : [в приміщенні Одеської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. М. Грушевського відбулась презентація нової збірки
Богдана Коломійчука "Візит доктора Фройда". Перша презентація книги
відбулась у Києві] // Южная волна. – 2016. – 11 листоп. – Режим доступу:
http://volnatv.com/speednews/3620-v-odes-prezentuvali-zbrku-bogdana-kolomychukavzit-doktora-froyda.html.
ЛІТЕРАТУРНА зустріч з Богданом Коломійчуком. Презентація нового
роману "Візит доктора Фройда" [Електрон. ресурс] : [11 листоп. о 16. 00 в
Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбудеться літературна зустріч з
письменником Богданом Коломійчуком] // Одесскій въстникъ. – 2016. –
10 листоп. – Режим доступу: http://odvestnik.com.ua/news/1247/.
УБЫТКИ от вспахивания Тарутинской степи превышают пять
миллиардов гривен [Электрон. ресурс] : [9 ноября в ходе пресс-конференции,
которая сост. в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского, экологи рассказали о том,
как фермеры по заказу Минобороны незаконно распахали почти половину
Тарутинской степи в Одесской области] // Первый городской. – 2016. – 9 нояб. –
Режим доступа: http://1tv.od.ua/news/18307.
В ОДЕСЬКІЙ обласній універсальній науковій бібліотеці ім.
М. Грушевського відбулася презентація безкоштовних курсів української мови
[Електрон. ресурс] : [9 листопада в День української мови та писемності за
сприянням Одеської філії ВО "Рух захисту української мови" відбулася
презентаційна лекція безкоштовних курсів української мови "Одеса
україномовна"] // Одесскій въстникъ. – 2016. – 8 листоп. – Режим доступу :
http://odvestnik.com.ua/news/1287/.
«ОДЕССКАЯ ЧИТАНКА» приглашает читателей в библиотеку
[Электрон. ресурс] : [4 ноября 2016 в 16.30 в Одесской областной универсальной
научной библиотеке им. М. Грушевского состоится презентация сборника
66

произведений одесских детских писателей и поэтов «Одесская читанка»] // Одес.
обозреватель.
–
2016.
–
4
нояб.
–
Режим
доступу
:
http://www.odessapost.com/odesskaya-chitanka-priglashaet-chitateley-v-biblioteku/.
АНЖЕЛА Бантовская презентует новую книгу «Я ─ Одесситка»
[Электрон. ресурс] : [03 ноября 2016 г. в 15 .00 в Одесской ОУНБ им.
М. Грушевского
состоится презентация книги одесского автора Анжелы
Бантовской «Я ─ Одесситка»] // Одесскій въстникъ. – 2016. – 2 нояб. – Режим
доступа : http://odvestnik.com.ua/news/1250/.
«ТРИ КРАПКИ» молодой одесской поэзии: [Електрон. ресурс] : [одес.
поэт А. Хаецкий презентовал в ОУНБ им. М. Грушевского свой новый сборник
поэзии] // Zachem. – 2016. – 31 жовт. – Режим доступу: http://zachem.com.ua/trikrapki-molodoj-odesskoj-poezii/.
АНЖЕЛА Бантовская презентует свою новую книгу «Я – Одесситка»
[Электрон. ресурс] : [3 ноября 2016 г. в 15.00 в Одесской областной
универсальной научной библиотеке им. М. Грушевского состоится презентация
книги одесской писательницы Анжелы Бантовской «Я – Одесситка» ] // Одесскій
въстникъ. – 2010. – 30 окт. – Режим доступа : http://www.odessapost.com/anzhelabantovskaya-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu-ya-odessitka/.
В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского рассказали об испанской Одессе
[Электрон. ресурс] : [ко Всемирному дню Испании и испанскойкультуры в стенах
Одесской областной научной библиотеке им. М. Грушевского прошла
историческая лекция "Испанская Одесса. С корреспонденции испанских консулов
первуй половины ХІХ века"] // Южная волна. – 2016. – 26 окт. – Режим доступа :
http://volnatv.com/speednews/3383-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-rasskazali-obispanskoy-odesse.html.
«МІЛІЦІЯ карми» Михайла Жаржайла в Одесі [Електрон. ресурс] :
[22 жовт. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбудеться презентація збірки поезії М.
Жаржайла «Міліція карти»] / Події // LITCENTR. – 2016. – 22 жовт. – Режим
доступу : http://litcentr.in.ua/news/2016-10-22-4916.
«ВІД козацької звитяги до героїзму воїнів АТО» [Електрон. ресурс] :
[18 жовтня 2016 року до Дня захисника України у відділі сучасної літератури
Одеської обласної універсальної бібліотеки ім. М. Грушевського відбувся захід
«Від козацької звитяги до героїзму воїнів АТО»] // Одес. вестн. – 2016. – 19 жовт.
– Режим доступу : http://odvestnik.com.ua/news/1219/.
В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского одесситы отметили День
защитника Украины [Электрон ресурс] : [в стенах Одесской областной
универсальной научной библиотеки им. М. Грушевского прошло торжественно
мероприятие ко Дню защитника Украины] // ТРК Южная волна. – 2016. – 18 окт.
–
Режим
доступа
:
http://volnatv.com/speednews/3278-v-biblioteke-im-mgrushevskogo-odessity-otmetili-den-zaschitnika-ukrainy.html.
ОДЕССА: «Хоробрі серця» - на защите украинских рубежей [Электрон
ресурс] : [в стенах Одесской областной универсальной научной библиотеки им.
М. Грушевского прошло мероприятие, посвященное деятельности украинских
воинов] // ТРК Южная волна. – 2016. – 18 окт. – Режим доступа :
67

http://volnatv.com/novosti/odessa/3285-odessa-horobr-sercya-na-zaschite-ukrainskihrubezhey.html.
ОДЕССА: молодежь не перестает бать активной [Электрон ресурс] :
[представители разных молодежных движений собрались в научной библиотеке
им. Грушевского дабы представить свои проекты] // ТРК Южная волна. – 2016. –
11 окт. – Режим доступа: http://volnatv.com/novosti/odessa/3190-odessa-molodezhne-perestaet-byt-aktivnoy.html.
В ОДЕССЕ презентовали проекты, что объединят молодёжь и разобьют
стереотипы [Электрон ресурс] : [в Одесской научной библиотеке им. М.
Грушевского прошла презентація двух проектов, созданных усили ями активной
молодёжи и направленные на объединение активних молодёжных групп и
преодоление различных стереотипов. Докладчики рассказали о том, что в свои
проекты им удалось вовлечьмолодежь со всей Украины] // ТРК Южная волна. –
2016. – 11 окт. – Режим доступа : http://volnatv.com/speednews/3184-v-odesseprezentovali-proekty-chto-obedinyat-molodezh-i-razobyut-stereotipy.html.
ОДЕССКОЕ ГосТВ станет центром регіонального общественного
вещания [Электрон ресурс] : [в Одесской научной библиотеке им.
М. Грушевского состоялся круглый стол на тему: "Ожидания от
общественноговедения в регионах"] // ТРК Южная волна. – 2016. – 4 окт. – Режим
доступа
:
http://volnatv.com/speednews/3099-odesskoe-gostv-stanet-centromregionalnogo-obschestvennogo-veschaniya.html.
ДО Міжнародного дня музикиОдесі [Електрон. ресурс] : [6 жовт. в ОУНБ
ім. М. Грушевського відбувся музичний урок-прогулянка «Музика крізь
століття»] // Одес. вестн. – 2016. – 6 жовт. – Режим доступу :
http://odvestnik.com.ua/news/1172/
ОДЕССА: “Михаил Грушевский – всегда современный” [Электрон
ресурс] : [в стенах Одесской областной научной библиотеки, носящей имя
юбиляра, прошел XX областной фестиваль украинской книги получившей
название “МихаилГрушевский – всегдасовременный"] // ТРК Южная волна. –
2016. – 30 сент. – Режим доступа : http://volnatv.com/novosti/odessa/3060-odessamihail-grushevskiy-vsegda-sovremennyy.html.
ОДЕССА: В Украине до сих пор 70 000 детей не имеютродителей
[Электрон ресурс] : [сегодня в стенах Одесской областной научной библиотеки
им. М. Грушевского прошло награждение многодетных семей Одесской области]
// ТРК Южная волна. – 2016. – 30 сент. – Режим доступа :
http://volnatv.com/novosti/odessa/3058-odessa-v-ukraine-do-sih-por-70-000-detey-neimeyut-roditeley.html.
БІБЛІОТЕКА в Одесіпісля ремонту: можнасплутати з коворкінгом
[Електрон. ресурс] : [на початку вересня в Одесі відкрився новий бібліотечний
простір – читальна зала на першому поверсі Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського.
Подія привернула до себе неабияку увагу містян, адже приміщення після ремонту
більш походить на модне антикафе, аніж на звичну українську книгозбірню :
сучасні меблі, місця для сидіння на широких підвіконнях і рухомі стіни-стелажі.
Читомо напередодні Всеукраїнського дня бібліотек відвідало оновлене місце]
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/ Місця // Чимото. – 2016. – 30 верес. – Режим доступу :
http://www.chytomo.com/place/biblioteka-v-odesi-pislya-remontu-mozhna-splutati-zkovorkingom.
ХХ ОБЛАСНИЙ фестиваль української книги пам’яті Михайла
Грушевського: до 150-річчя від дня народження «Михайло Грушевський: завжди
сучасний» [Електрон. ресурс] : [програма фестивалю] // Одесса. Официальный
сайт
города.
–
2016.
–
29
сент.
–
Режим
доступу
:
http://omr.gov.ua/ru/announce/88082/
К 150-летию со дня рождения: ХХ областной фестиваль украинской
книги памяти Михаила Грушевского [Электрон. ресурс] : [в Одессе 29 сентября в
ООУНБ им. М. Грушевского (ул. Троицкая, д. 49/51) пройдет ХХ областной
фестиваль украинской книги памяти Михаила Грушевского] // Одес.
обозреватель. – 2016. – 28 сент. – Режим доступа : http://www.odessapost.com/k150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-hh-oblastnoy-festival-ukrainskoy-knigi-pamyatimihaila-grushevskogo/.
«ТРИ крапки»: одеський поет Андрій Хаєцький презентував першу книгу
[Електрон. ресурс] : [одес. поет А. Хаєцький презентував збірку віршів «Три
крапки». До першої книги автора ввійшли вірші, написані впродовж останніх
чотирьох років] // Litoda. Літературне серце міста. – 2016. – 27 верес. – Режим
доступу : http://litoda.od.ua/tri_krapki_prezentatsiya/.
В ОДЕССЕ советскую библиотеку превратили в открытое пространство
для молодежи [Электрон. ресурс] : [помещения на первом этаже после ремонта
стали выглядеть как современное открытое пространство для молодежи или
говоря на языке современных терминов — в коворкинг или хаб] / Одесские
новости // Культурометр. – 2016. – 9 сент. – Режим доступа:
http://culturemeter.od.ua/v-odesse-sovetskuju-biblioteku-prevratili-v-otkrytoeprostranstvo-dlja-molodezhi-23150/.
ПЕРВЫЙ этаж одесской библиотеки отреставрировали и превратили в
хаб (фото) [Электрон. ресурс] : [чит. зал на нижнем этаже Одес. обл. универс.
науч. б-ки им. М.С. Грушевского после кап. ремонта открылся 7 сентября,
представ открытым обществ. пространством] / Новости // 048 ua. Сайт города
Одессы. – 2016. – 9 сент. – Режим доступа: http://www.048.ua/news/1361982.
Библиотеку Грушевского в Одессе превратили в современное
пространство [Электрон. ресурс] : [вчера в Одессе открыли обновленную
научную библиотеку имени Михаила Грушевского. Реконструкция библиотеки
продолжалась несколько месяцев, на нее потратили 4 миллиона гривен]
/ Фоторепортаж // Пушкинская.net. – 2016. – 8 сент. – Режим доступа :
http://pushkinska.net/odessa/biblioteku-grushevskogo-v-odesse-prevratili-vsovremennoe-prostranstvo/.
В ОДЕССЕ после реконструкции открылась библиотека имени
Грушевского (фото) [Электрон. ресурс] : [Благотворительный фонд «На Благо
Одессы» завершил ремонтные работы в Одесской областной научной библиотеке
им. М.С. Грушевского, расположенной на улице Троицкой] / Новости // УСИ.
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Одесса. – 2016. – 8 сент. – Режим доступа : http://usionline.com/2016/09/08/vodesse-posle-rekonstruktsii-otkrylas-biblioteka-imeni-grushevskogo-foto/.
В ОДЕССЕ библиотеку Грушевского переоборудовали в открытое
общественное пространство (фото) [Электрон. ресурс] : [07.09.2016 г. состоялось
открытие обновленной общественной библиотеки — ее переоборудовали в
соответствии с принципами современного общественного пространства]
/ Новости // Маяк. – 2016. – 7 сент. – Режим доступа :
http://mayak.org.ua/news/odessa-library-hrushevsky-was-converted-into-an-openpublic-space-photo/.
ИЗ старинного читального зала – в модный хаб: библиотеку имени
Грушевского открыли после реконструкции [Электрон. ресурс] : [07.09.2016 г.
состоялось открытие обновленной библиотеки] // Первый городской. – 2016. –
7 сент. – Режим доступа : http://www.1tv.od.ua/news/17071.
С 18-21 августа пройдет ХХ фестиваль игры го «Одесса золотая»
[Электрон. ресурс] : [18 авг. в Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского
прошла пресс-конференция, посвящ. XX фестивалю интеллект. игры го «Одесса
золотая»] / Говорит Одесса // Общественній прибой. Газета общественная и
коммерческая.
–
2016.
–
21
авг.
–
Режим
доступа.
–
http://www.kolocol.com/govorit-odessa/1666-s-18-21-avgusta-projdet-khkh-festivaligry-go-odessa-zolotaya.html.
CТАРЕЙШАЯ областная библиотека в Одессе превратится в
современный хаб [Электрон. ресурс] : [Одесскую областную научную библиотеку
им. М.С. Грушевского отреставрируют и перестроят в большой хаб для
молодежи] / Новости Одессы // Vgorode.ua. Главный сайт о городе. – 2016. – 28
июля. – Режим доступа : http://od.vgorode.ua/news/sobytyia/301752-Ctareishaiaoblastnaia-byblyoteka-v-odesse-prevratytsia-v-sovremennyi-khab.
В ОДЕССЕ областную библиотеку реконструируют для создания
современного общественного пространства (фото) [Электрон. ресурс] : [цель
реконструкции Одесской областной библиотеки им. Грушевского по западному
образцу – создать в ней пространство для чтения и в целом место, в котором
удобно работать и отдыхать] / Новости // Маяк. – 2016. – 27 июля. – Режим
доступа:http://mayak.org.ua/news/in-odessa-regional-library-rekonstruiruet-to-createa-modern-public-space-photo/.
В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского началась реконструкция
[Электрон.
ресурс]
:
[инициатором
проведения
работ
выступил
благотворительный фонд «На благо Одессы». Работы продлятся до конца августа.
В рамках проекта будет полностью обновлен холл библиотеки и один из ее
читальных залов] // 7 телеканал. – 2016. – 20 июля. – Режим доступа :
http://7kanal.com.ua/2016/07/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-nachalasrekonstruktsiya/.
ОДЕССА – Старобельск в прямом эфире [Электрон. ресурс] : [в Одес.
ОУНБ им. М. Грушевского состоялся телемост с сотрудниками Луганской
библиотеки, которая в настоящее время базируется в Старобельске] // Одес.
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обозреватель. – 2016. – 31 мая. – Режим доступа:http://www.odessapost.com/odessastarobelsk-v-pryamom-efire/.
В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского ко Дню славянской письменности
и культуры прошли исторические чтения [Электрон. ресурс] : [в б-ке им.
М. Грушевского ко Дню славянской письменности и культуры прошли
исторические чтения] // Одес. обозреватель. – 2016. – 24 мая. – Режим
доступа:http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-ko-dnyuslavyanskoy-pismennosti-i-kulturyi-proshli-istoricheskie-chteniya/.
ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ путешествие «Поляки в Одессе»
[Электрон. ресурс] : [18 мая 2016 в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского
состоится литературно-краеведческая путешествие «Поляки в Одессе»] // Одес.
обозреватель.
–
2016.
–
18
мая.
–
Режим
доступа
:
http://www.odessapost.com/literaturno-kraevedcheskoe-puteshestvie-polyaki-v-odesse/
ОДЕССА: Новая полиция становится ближе к народу [Электрон. ресурс] :
[в ОУНБ им. М. Грушевского с 1 февраля по 15 мая проходили встречи между
общественностью и полицейскими»] // Южная волна. – 2016. – 17 мая. – Режим
доступа : http://volnatv.com/novosti/odessa/1459-odessa-novaya-policiya-stanovitsyablizhe-k-narodu.html.
ИТОГОВАЯ пресс-конференция проекта «Моя новая полиция:
общественная поддержканациональной полиции в Украине» [Электрон. ресурс] :
[в ООУНБ им. М. Грушевского состояласьитоговая пресс-конференция проекта
«Моя новая полиция: общественная поддержка Национальной полиции в
Украине»] // Одес. обозреватель. – 2016. – 13 мая. – Режим доступа :
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-sostoyalas-itogovaya-presskonferentsiyaproekta-v-podderzhku-natsionalnoy-politsii/.
МОЯ новая полиция. Итоги общения с одеситами [Электрон. ресурс] :
[Моя новая полиция: гражданская поддержка реформы национальной полиции в
Украине. Проект под таким названием проходит в Одессе, в т.ч. в ОУНБ им.
М. Грушевского. Итоговая пресс-конференция] // Медиагруппа ГЛАС. – 2016. –
13 мая. – Режим доступа: http://glasweb.com/moya-novaya-politsiya-itogiobshheniya-s-odessitami/.
ОДЕССА: «День Европы»: школьникам рассказали о евроинтеграции
[Электрон. ресурс] : [в преддверии этой даты в ОУНБ им. М. Грушевского одес.
школьникам рассказали об этапах становления европ. формирования и аспектах
сотрудничества с Украиной.Спикером выступил дир. Одес. обл. агентства
реконструкции и развития С. Калабин] / Новости // Южная волна. – 2016. –
13 мая. – Режим доступа : http://volnatv.com/novosti/odessa/1440-odessa-denevropy-shkolnikam-rasskazali-o-evrointegracii.html.
УЖИНІНА, Н. Прес-анонс [Електрон. ресурс] : [13 трав. 2016 р., 12:00, в
ОУНБ ім. М. Грушевського відбудеться підсумкова прес-конференція проекту
«Моя нова поліція: громадська підтримка національної поліції в Україні»]
// ОдесІнформ. – 2016. – 11 трав. – Режим доступу :
http://odesinform.com/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D
0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%8171

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1
%86%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BC/.
БРАТЬЯ Капрановы презентуют в Одессе новый роман [Электрон.
ресурс] : [5 мая в ОУНБ им. М. Грушевского состоится презентация нового
исторического романа Братьев Капрановых «Забудь-речка»] // Одес.
обозреватель.
–
2016.
–
28
апр.
–
Режим
доступа
:
http://www.odessapost.com/bratya-kapranovyi-prezentuyut-v-odesse-novyiy-roman/.
ДЕНЬ памяти «Чернобыль – вечная боль Украины» в библиотеке им.
М. Грушевского [Электрон. ресурс] : [22 апр. в ОУНБ им. М. Грушевского
состоится День памяти «Чернобыль – вечная боль Украины» к 30-летию трагедии
века] // Одес. обозреватель. – 2016. – 20 апр. – Режим доступа :
http://www.odessapost.com/den-pamyati-chernobyil-vechnaya-bol-ukrainyi-vbiblioteke-im-m-grushevskogo/.
ЛЕВКОВИЧ, С. Знакомый незнакомец [Электрон. ресурс] : [в ОУНБ им.
М. Грушевского прошла презентация книги одесского журналиста, лауреата
муниципальной премии имени Паустовского Александра Галяса «Утесов
знакомый и незнакомый»] / Одесса: годы и судьбы // Веч. Одесса. – 2016. –
12 апр. – № 41 (10302). – Режим доступа: http://vo.od.ua/rubrics/odessa-gody-isudby/35412.php.
В ОДЕССЕ состоится тематический вечер к Всемирному Дню авиации,
космонавтики и работников ракетно-космической отрасли Украины [Электрон.
ресурс] : [В ОУНБ им. М. Грушевского 12 апреля в 13.30 состоится тематический
вечер «Космические путешественники»] // Одес. обозреватель. – 2016. – 12 апр. –
Режим доступа:http://www.odessapost.com/v-odesse-sostoitsya-tematicheskiy-vecherk-vsemirnomu-dnyu-aviatsii-kosmonavtiki-i-rabotnikov-raketno-kosmicheskoy-otrasliukrainyi/.
«ПОЧЕМУ я стал полицейским?»: Встреча с патрульными полицейскими
в библиотеке им. М. Грушевского [Электрон. ресурс] : [8 апреля 2016 в 14:00 в
ОУНБ им. М. Грушевского состоится встреча с патрульными полицейскими г.
Одессы в рамках реализации проекта «Моя новая полиция: общественная
поддержка реформы Национальной полиции»] // Одес. обозреватель. – 2016. –
7 апр. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/pochemu-ya-stal-politseyskimvstrecha-s-patrulnyimi-politseyskimi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/.
АЛЕКСАНДР Галяс презентует свою новую книгу «Утесов знакомый и
незнакомый» [Электрон. ресурс] : [6 апреля 2016 г. в Одесской ОУНБ им.
М. Грушевского состоится презентация книги известного одесского журналиста]
// Одес. обозреватель. – 2016. – 4 апр. – Режим доступа :
http://www.odessapost.com/aleksandr-galyas-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu-utesovznakomyiy-i-neznakomyiy/.
СОСТОЯЛАСЬ очередная встреча с патрульными полицейскими в
библиотеке им. М. Грушевского [Электрон. ресурс] : [в рамках проекта «Моя
новая полиция: общественная поддержка реформы Национальной полиции»
состоялась очередная встреча с патрульными полицейскими в ОУНБ им.
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М. Грушевского] // Одес. обозреватель. – 2016. – 23 марта. – Режим доступа :
http://www.odessapost.com/sostoyalas-ocherednaya-vstrecha-s-patrulnyimipolitseyskimi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги Натальи Осьмак «Кирило Осьмак: автопортрет в
листах на тлі Володимирського Централу» [Электрон. ресурс] : [18 марта в ОУНБ
им. М. Грушевского состоялась презентация книги Н. Осьмак про свого батька
К. Осьмака, діяча Української Центральної Ради і ОУН, Президента Української
Головної Визвольної Ради] // Одес. обозреватель. – 2016. – 22 марта. – Режим
доступа : http://www.odessapost.com/prezentatsiya-knigi-natali-osmak-kirilo-osmakavtoportret-v-listah-na-tli-volodimirskogo-tsentralu-foto/.
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ вечер «День счастья празднует
Земля» [Электрон. ресурс]: [18 марта в ОУНБ им. М. Грушевского к
Международному дню счастья состоялся литературно-поэтический вечер «День
счастья празднует Земля»]// Одес. обозреватель. – 2016. – 19 марта. – Режим
доступа:http://www.odessapost.com/literaturno-poeticheskiy-vecher-den-schastyaprazdnuet-zemlya/.
145 ЛЕТ со дня рождения Леси Украинки отметили в библиотеки им. М.
Грушевского [Электрон. ресурс] : [25 февраля в читальном зале ООУНБ им.
М. Грушевского состоялся литературно-музыкальный праздник «Ескізи
дивовижного життя»] // Одес. обозреватель. – 2016. – 26 февр. – Режим доступа :
http://www.odessapost.com/145-letie-so-dnya-rozhdeniya-lesi-ukrainki-otmetili-vbiblioteke-im-m-grushevskogo/.
В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского отметили вторую годовщину
начала временной оккупации Автономной Республики Крым [Электрон. ресурс] :
[в ОУНБ им. Грушевского отметили вторую годовщину начала временной
оккупации Автономной Республики Крым] // Одес. обозреватель. – 2016. –
25 февр. – Режим доступа : http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-mgrushevskogo-otmetili-vtoruyu-godovshhinu-nachala-vremennoy-okkupatsiiavtonomnoy-respubliki-kryim/.
В ОДЕССКОЙ библиотеке им. М. Грушевского рассказали об интересной
жизни Иудейской общины в Одессе [Электрон. ресурс] : [в ООУНБ им.
Грушевского состоялась встреча, посвященная Международному дню родного
языка под названием «Интересная жизнь Иудейской общины в Одессе»] // Одес.
обозреватель. – 2016. – 25 февр. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/vbiblioteke-im-grushevskogo-rasskazali-ob-interesnoy-zhizni-iudeyskoy-obshhinyi-vodesse/.
В ОДЕССЕ открылась выставка памяти Героев Небесной Сотни
[Электрон. ресурс] // Первый городской. – 2016. – 18 февр. – Режим доступа :
http://www.1tv.od.ua/news/13178.
КО дню памяти Героев Небесной Сотни [Электрон. ресурс] : [18 февр. в
ОУНБ им. М. Грушевского почтили память участников революции Достоинства и
Героев Небесной Сотни] // Одес. обозреватель. – 2016. – 18 февр. – Режим
доступа : http://www.odessapost.com/ko-dnyu-pamyati-geroev-nebesnoy-sotni/.
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БИБЛИОТЕКА им. М. Грушевского: «Моя новая полиция – мое доверие»
[Электрон. ресурс] : [2 февр. в ОУНБ им. М. Грушевского сост. очередное
мероприятие в рамках реализации совместного проекта ОУНБ им.
М. Грушевского и упр. патрульной полиции г. Одессы – «Моя новая полиция:
общественная поддержка реформы Национальной полиции»] // Одес.
обозреватель.
–
2016.
–
2
февр.
–
Режим
доступа
:
http://www.odessapost.com/biblioteka-im-m-grushevskogo-moya-novaya-politsiyamoe-doverie/.
В ООУНБ им. М. Грушевского отпраздновали «День Соборности
Украины» [Электрон. ресурс] : [в ООУНБ им. М. Грушевского состоялись
историч. чтения «Национально-освободительная борьба за независимость и
территориальную целостность Украины», целью которых стало освещение
исторических событий января 1919 года в истории Украины»] // Одес.
обозреватель. – 2016. – 22 янв. – Режим доступа : http://www.odessapost.com/vodesskoy-biblioteke-im-m-grushevskogo-otprazdnovali-den-sobornosti-ukrainyi/.
В ОДЕССЕ стартовал проект «Моя новая полиция» [Электрон. ресурс] :
[в ОУНБ им. М. Грушевского стартовал проект «Моя новая полиция:
общественная поддержка реформы Национальной полиции»] // Одес.
обозреватель. – 2016. – 20 янв. – Режим доступа : http://www.odessapost.com/vodesse-startoval-proekt-moya-novaya-politsiya/.

Телевізійні канали:
РЕЗУЛЬТАТЫ экспресс-опроса «Итоги 2016 года для одесситов»
[Электрон. ресурс] : [в Одесской областной научной библиотеке им. М.
Грушевского подведены итоги экспресс-опроса 600 человек, который провели
социологи и волонтеры с 9 по 17 декабря. Новости ТК «7 канал» от 27.12.2016]
//
7
канал.
–
2016.
–
27
дек.
–
Режим
доступа
:
http://7kanal.com.ua/2016/12/rezultatyi-ekspress-oprosa-itogi-2016-goda-dlyaodessitov-video/.
В БИБЛИОТЕКЕ им. Грушевского рассказали, какой была Одесса до
конца 18 века. Новости ТК «7 канал» от 21.12.2016 [Электрон. ресурс] : [в Одессе
к 100-летию украинской революции стартовал цикл лекций от ведущих
историков. В библиотеке имени Грушевского рассказывали о том, каким был наш
город до конца 18 века. Лекция в таком формате проходила у нас впервые. В
библиотеке собрались полсотни человек: военные, активисты, студенты и не
только. Они внимательно слушали Тараса Гончарука, кандидата исторических
наук. Его лекция называлась «Сколько лет Одессе». Через месяц, 20-го января, в
библиотеке пройдет следующая встреча. Кандидат исторических наук Виктор
Савченко расскажет о масонах и анархистском движении на юге Украины] // ТК
«7
канал».
–
2016.
–
21
дек.
–
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=OpRAgoDH39c&feature=youtu.be&app=desktop.
ЛЕКЦІЇ в бібліотеці до 100-річчя революції [Електрон. ресурс] : [в
Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського до сторіччя Української революції в Одесі
було презентовано цикл лекцій від провідних науковців-істориків нашого міста.
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Перша лекція авторства професора Тараса Гончарука присвячена темі визначення
віку Одеси. Новини ТК «Глаs» від 21.12.2016] / Вести Плюс Флеш // Глаs. – 2016.
–
21
груд.
–
Режим
доступу
:
https://www.youtube.com/watch?v=aJyH8hytN3A&app=desktop.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ книг молодых авторов в библиотеке. Новости ТК
«Град» от 17.12.2016 г. [Электрон. ресурс] : [2017 год станет юбилейным для
одной из старейших газет не только Одесского региона, но и всей Украины. 100
лет исполнится изданию «Чорноморські новини»] / ООУНБ им. М. Грушевского
// Главная страница YouTube. – 2016. – 17 дек. – Режим доступа :
https://youtu.be/gkzFavhOU2k.
В ОДЕССЕ презентовали книгу «2 мая 2014-го. Как это было». Новости
ИА «Репортер» от 09.12.2016 [Электрон. ресурс] : [авторами издания выступили
представители «Группы 2 мая» — эксперты, журналисты и общественники. В
течение 2,5 лет они проводили расследование параллельно официальному]
/ ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 12 дек. –
Режим доступа: https://youtu.be/0fsvdTOlEGw.
В ОДЕССЕ презентовали книгу «2 мая 2014-го. Как это было. Новости
ТК «7 канал» от 09.12.2016 [Электрон. ресурс] : [авторами издания выступили
представители «Группы 2 мая» — эксперты, журналисты и общественники. В
течение 2,5 лет они проводили расследование параллельно официальному] // ТК
«7
канал».
–
2016.
–
9
дек.
–
Режим
доступа
:
https://www.youtube.com/watch?v=GlmoXU7oKks.
В ОДЕССЕ представили первый «безвизовый» роман. Новости ТК «7
канал» от 08.12.2016 [Электрон. ресурс] : [в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского
состоялась презентация романа Андрея Куркова «Шенгенская история»] // ТК «7
канал».
–
2016.
–
8
дек.
–
Режим
доступа
:
https://www.youtube.com/watch?v=isCKyNBjqfc.
ЗА два года планируют полностью обновить систему здравоохранения.
Новости ТК «7 канал» от 06.12.2016 [Электрон. ресурс] : [реальная бесплатная и
качественная медицина – такие задачи в приоритете у Министерства
здравоохранения. О том, как планируют развивать отрасль, рассказала
исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун] // ТК «7
канал».
–
2016.
–
8
дек.
–
Режим
доступа
:
https://www.youtube.com/watch?v=rqU0OygmIxs.
ПОЭТ, философ и культуролог Рейдерман И. И. о актуальности
воспитания [Электрон. ресурс] : [в Одесской областной научной библиотеке им.
М.С.Грушевского, поэт, философ, культуролог Рейдерман Илья Исаакович
проводит занятия Свободной школы культуры. На занятиях поднимаются
актуальные вопросы развития человека и его особенности в современном мире.
Посетить занятия могут все желающие] // Общественный прибой. – 2016. – 7 дек.
– Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=toLnrUG7Q6Q.
ЗА два года планируют полностью обновить систему здравоохранения
[Электрон. ресурс] : [реальная бесплатная и качественная медицина – такие
задачи в приоритете у Министерства здравоохранения. О том, как планируют
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развивать
отрасль,
рассказала
исполняющая
обязанности
министра
здравоохранения Ульяна Супрун. Сегодня она встретилась с одесситами в
Одесской ОУНБ им. М. Грушевского. Новости ТК «7 канал» от 06.12.2016]
//
7
канал.
–
2016.
–
6
дек.
–
Режим
доступа
:
https://www.youtube.com/watch?v=rqU0OygmIxs.
БЕСПЛАТНЫЕ курсы по медицине. В студии – врач Святослав
Линников [Электрон. ресурс] : [в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского каждую
субботу действуют курсы «Медицина разборчивым почерком», их вдет С.
Линников. Новости ТК «7 канал»] // ТК 7 канал. – 2016. – 23 нояб. – Режим
доступа
:
http://reporter.od.ua/besplatnyie-kursyi-po-meditsine-v-studii-vrachsvyatoslav-linnikov/.
ВОЛОНТЕРЫ рассказали о проблемах переселенцев. Новости ТК «7
канал» от 18.11.2016 [Электрон. ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского к
Всемирному дню толерантности волонтёры движения «Вера, Надежда, Любовь»
рассказали об их помощи беженцам из разных государств, в основном из
Афганистана, Сирии и стран Африки] // ТК «7 канал». – 2016. – 18 нояб. – Режим
доступа: https://www.youtube.com/watch?v=RnKt33VclJ0.
В БИБЛИОТЕКЕ им. Грушевского проходят лекции по медицине
[Электрон. ресурс] : [доступно, а главное – понятно о гриппе. Теперь теория по
медицине стала проще. В библиотеке им. М. Грушевского сложные термины
объясняют простым языком. Рассказывают историю возникновения болезни, еще
можно узнать о методах профилактики и лечения вируса. Лекции преподавателя
каф. социальной медицины ОНМедУ Святослава Линникова в библиотеке
Грушевского проходять кардую субботу в 12 часов] // ТК 7 канал. – 2016. – 14
нояб. – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=DLq6PWzMcJs&sns=fb.
ЛІТЕРАТУРНАЗУСТРІЧ з Богданом Коломійчуком. Презентація нового
роману «Візит доктора Фройда» [Електрон. ресурс] : [гол. б-р від.
соціокультурної діяльності Ходіс О.В. та б-р відділу Тарасенко О. взяли участь в
програмі «Вечірня Одеса» з анонсом презентації нової книги Б. Коломійчука
«Візит Фройда» та зустріччю з автором в бібліотеці] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 14 листоп. – Режим
доступу : https://youtu.be/9rTLyEiMBrM.
СЕМЕРО діточок всиновилені подружжям Федоренків [Електрон.
ресурс] : [4 тисячі 300 дітей в Одеській області виховуються під опікою. Серед
них майже 700 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Насьогодні
зареєстровано 233 прийомні родини та 32 будинки сімейного типу. З однією
такою родиною наша знімальна група познайомилася у бібліотеці імені
Грушевського з нагоди дня Всиновлення. У Тетяни та Олега Федоренків
народилося 3 синів. Вони дуже мріяли про доньку. Удвох обрали рішення
удочерити дівчинку. Коли збирали документи познайомилися з 7 дітками: 4
дівчинки та 3 хлопчика. Вони – рідні брати та сестри без батьків. Новини ОДТРК
«Факти» від 03.10.2016] // ОДТРК «Факти». – 2016. – 3 жовт. – Режим доступу :
http://oodtrk.od.ua/fakti/10969-semero-ditochok-vsinovileni-podruzhzhyamfedorenkiv-video.
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ПЕРВОКУРСНИКОВ Одессы знакомят с научными библиотеками
[Электрон. ресурс] : [первокурсников Одесского педагогического университета
знакомят с научными библиотеками Одессы. Студентам показали, как работать с
картотекой, а также провели экскурсию по книжным фондам библиотеки имени
Грушевского. Новости ТРК «Круг» от 29.09.2016] // ТРК «Круг». – 2016. –
29 сент. – Режим доступа : http://krug.com.ua/news/27029.
ЮВІЛЕЙНИЙ фестиваль до ювілею історика і політика [Електрон.
ресурс] : [рівно сто п'ятдесят років тому народився історик, літературознавець,
символ української науки, культури і державності Михайло Грушевський. На
честь визначної дати в бібліотеці імені Грушевського вже двадцятий рік поспіль
проводять фестиваль, присвячений визначному українцю. Новини ОДТРК
«Факти» від 29.09.2016] // ОДТРК «Факти». – 2016. – 29 верес. – Режим доступу :
http://oodtrk.od.ua/fakti/10949-yuvilejnij-festival-do-yuvileyu-istorika-i-politika-video.
ПАТРУЛЬНЫЕ полицейские встретились со школьниками. Новости ТК
"7 канал" от 23.09.2016 г. [Электрон. ресурс] : [в б-ке им. М. Грушевского прошла
встреча школьников СШ № 58 г. Одессы с патрульными полицейскими в рамках
проекта "Моя новая полиция"] // ТК «7 канал». – 2016. – 23 сент. – Режим
доступа : https://youtu.be/41VKbuMNAvI.
ДО днів європейської культури в Одесі вшанували Дюка де Рішельє
[Електрон. ресурс] : [«Європейська культура - досягнення людства». Під такою
назвою в Одеській обласній науковій бібліотеці імені Михайла Грушевського
відбувся літературно-творчий вечір, присвячений популяризації європейської
культурної спадщини та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Організатори
присвятили захід одному з перших батьків-засновників Одеси, європейцю, який
привніс європейську культуру в місто, яке будував – Дюку де Рішельє. 25 вересня
Дюку виповниться 250 років. Історики нагадали про масштабний подарунок
Одесі від герцога, про який містяни нині забули та занедбали. Новини ОДТРК
«Факти» від 22.09.2016] // ОДТРК «Факти». – 2016. – 29 верес. – Режим доступу.:
http://oodtrk.od.ua/fakti/10878-do-dniv-evropejskoji-kulturi-v-odesi-vshanuvali-dyukade-rishele-video.
«ЄВРОПЕЙСЬКА культура — надбання людства» [Електрон. ресурс] :
[«Європейська культура — надбання людства» — літературно-творчий вечір під
такою назвою відбувся в Одеській обласній бібліотеці імені Грушевського. Захід
присвячений популяризації європейської культурної спадщини та її ролі в
розвитку сучасного суспільства. Уривок з новин ГЛАS (Одесса) від 22.09.2016]
/ ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 22 верес. –
Режим доступу : https://youtu.be/M8P4hYuDsqE.
«ЕВРОПЕЙСКАЯ культура – достояние человечества» [Электрон.
ресурс] : [к 250-летию со дня рождения Дюка де Ришелье, в библиотеке
Грушевского был организован литературно-творческий вечер, в названии
которого также отражен исторический вектор развития нашего причерноморского
города: «Европейская культура – достояние человечества». Отрывок из новостей
ТК «Град» от 21.09.2016 г.] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница
YouTube. – 2016. – 22 сент. – Режим доступа : https://youtu.be/9XD2DnNGAOU.
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ЄВРОПЕЙСЬКА культура — надбання людства [Електрон. ресурс] :
[літературно-творчий вечір під такою назвою відбувся в ОУНБ ім.
М. Грушевського. Захід присвячений популяризації європейської культурної
спадщини та її ролі в розвитку сучасного суспільства, в т.ч. до 250-річчя від дня
народження Рішельє. Новини ТК «Глаs» від 22.09.2016] / Вести Плюс Флеш
//
Глаs.
–
2016.
–
21
сент.
–
Режим
доступу
:
https://www.youtube.com/watch?v=KSrteW2s1wk.
К 250-летию со дня рождения Дюка де Ришелье. Новости ТРК "Град" от
21.09.2016 [Электрон. ресурс] : [к 250-летию со дня рождения Дюка де Ришелье в
библиотеке им. М. Грушевского был организован литературно-творческий вечер,
в названии которого также отражен исторический вектор развития нашего
причерноморского города: «Европейская культура - достояние человечества»]
/ ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 21 сент. –
Режим доступа:https://youtu.be/QFFkLa7AmL8.
ПРО роботу Одеської ОУНБ розповідає її директор Ю.С. Амельченко
[Електрон. ресурс] : [бесіда з журналістом А. Куліком від 19.09.2016. ТК «Южная
волна»] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. –
19 верес. – Режим доступу : https://youtu.be/I3gizFogjtQ.
В БИБЛИОТЕКЕ им. Грушевского устроили фотосессию. Новости ТК "7
канал" от 16.09.2016[Електрон. ресурс] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная
страница YouTube. – 2016. – 16 сент. – Режим доступу :
https://youtu.be/e4s_jbxMd6w.
МІСЯЧНИК безпеки дорожнього руху [Електрон. ресурс] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 14 сент. – Режим
доступу : https://youtu.be/2WMztUWzOrs.
В ОДЕССЕ торжественно открыли отреставрированную библиотеку им.
М. Грушевского. Масштабную реконструкцию провел фонд «На Благо Одессы»
[Электрон. ресурс] : [07.09.2016 г. состоялось открытие обновленной библиотеки.
Новости ТК «7 канал»] // ТК «7 канал». – 2016. – 8 сент. – Режим доступа :
https://youtu.be/V9pHnUfCn2w.
В ОДЕССЕ реконструируют областную библиотеку имени Грушевского
[Электрон. ресурс] // Первый городской. Одесса. – 2016. – 28 июля. – Режим
доступа : https://www.youtube.com/watch?v=j-LHVD82760&feature=youtu.be.
В ОДЕССЕ областную библиотеку реконструируют для создания
современного общественного пространства [Электрон. ресурс] // ТК «7канал». –
2016. – 27 июля. – Режим доступа : https://youtu.be/XT3E7o9xbkw.
ИТОГОВАЯ пресс-конференция проекта "Моя новая полиция" Новости
ТРК "Глас" 13.05.2016 [Електрон. ресурс] : [Моя новая полиция: гражданская
поддержка реформы национальной полиции в Украине. Проект под таким
названием проходит в Одессе, в т.ч. в ОУНБ им. М. Грушевского. Итоговая
пресс-конференция] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. –
2016.
–
13
трав.
–
Режим
доступу
:
https://www.youtube.com/watch?v=ReD5aGgvf00.
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В ОДЕССЕ обсуждали перспективы сотрудничества Украины с ЕС.
Новости ТК «7 канал» 12.05.2016 [Електрон. ресурс] : [Накануне Дня Европы в
ОУНБ им. М. Грушевского прошел час вопросов и ответов по теме
сотрудничества Украины и Европейского Союза] / ООУНБ им. М.Грушевского
// Главная страница YouTube. – 2016. – 12 трав. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=CTj_fkKpzr8.
ДИРЕКТОР ОУНБ им. М. Грушевского в передаче "Тема дня" 09 05 2016
[Електрон. ресурс] : [Память о войне и о победе – это и живые свидетельства, и
документы. Одно из наиболее полных собраний одесской периодики последнего
года войны, сообщений о продвижении войск освободителей хранится в ОУНБ
им. Грушевского. О том, как хранят и передают эту память новым поколениям,
рассказывает директор библиотеки Юлиана Амельченко в программе «Тема дня»
ТРК "Град" в беседе с журналистом Алисой Алдановой 09.05.2016] / ООУНБ им.
М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 10 трав. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=LjoxOjDag28.
БРАТИ Капранови "Забудь-річка". Уривок з новин ТРК "Град" 06.05.2016
[Електрон. ресурс] : [Брати Капранови "Забудь-річка". Уривок з новин ТРК
"Град" 06.05.2016] / ОУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. –
2016. – 7 трав. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=bGjltdzfwQE.
БРАТИ Капранови "Забудь-річка". Новини ТРК "Круг" від 05.05.2016
[Електрон. ресурс] : [5 травня 2016 р. в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського
відбулася презентація нового роману «Забудь-річка» українських письменників
Братів Капранових] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. –
2016.
–
7
трав.
–
Режим
доступу
:
https://www.youtube.com/watch?v=iWXvHZC6Od4.
БРАТИ Капранови "Забудь-річка". Уривок з новин ТК "Южная волна"
05.05.2016 [Електрон. ресурс] : [5 травня 2016 р. в Одеській ОУНБ ім.
М. Грушевського відбулася презентація нового роману «Забудь-річка»
українських письменників Братів Капранових] / ООУНБ им. М. Грушевского
// Главная страница YouTube. – 2016. – 7 трав. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=Axe1nhvH88o.
130-річчя М. Гумільова. Уривок з новин ТК "Град" від 15.04.2016
[Електрон. ресурс] : [15 квітня в Одеській ОУНБ відбувся літературний вечір
«Поет, романтик, лицар», присвячений 130-річчю від дня народження Миколи
Гумільова] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. –
18 квіт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=RaZlA9NAB4g.
ДЕНЬ космонавтики відзначили в бібліотеці. Уривок з новин ТРК
"Южная [Електрон. ресурс] : [в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського до 55-річчя
Всесвітнього Дня авіації, космонавтики та працівників ракетно-космічної галузі
України відбувся тематичний вечір «Космічні мандрівники»] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 14 квіт. – Режим доступу
: https://www.youtube.com/watch?v=go7KrTKd6iw.
В библиотеке имени Грушевского отметили День космонавтики. Новости
ТК "7 канал" от 12.04.2016 [Електрон. ресурс] : [к 55-летию Всемирного Дня
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авиации, космонавтики и работников ракетно-космической отрасли Украины в
Одесской ОУНБ им. М. Грушевского прошел тематический вечер «Космические
путешественники»] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. –
2016.
–
13
квіт.
–
Режим
доступу
:
https://www.youtube.com/watch?v=vNshQrDSh1g.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ збірки: Євгеній Франків. Уривок з новин ТК "7 канал"
від 12.04.2016 [Електрон. ресурс] : [12 квітня в Одеській ОУНБ ім. М.
Грушевського в рамках всеукраїнського туру відбулась презентація поетичної
збірки "15 мільйонів хвилин" автора з Рівного Євгена Франківа] / ООУНБ им.
М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 12 квіт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=2LabWB7Gm40.
КОСМІЧНІ мандрівники. Уривок з новин ТК "Круг" від 12.04.2016
[Електрон. ресурс] : [12 квітня в ОУНБ ім. М. Грушевського до 55-річчя
Всесвітнього Дня авіації, космонавтики та працівників ракетно-космічної галузі
України був підготовлений тематичний вечір "Космічні мандрівники"] / ООУНБ
им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 12 квіт. – Режим
доступу : https://www.youtube.com/watch?v=3V6DKIRRXx4.
ЗУСТРІЧ студентів з поліцейськими Новини ТК "7 канал" 08.04.2016 :
[Електрон. ресурс] : [Відбулась чергова зустріч учнів з патрульними
поліцейськими м. Одеси в рамках реалізації проекту «Моя нова поліція:
громадська підтримка реформи Національної поліції». Захід «Чому я став
поліцейським?» пройшов у форматі профорієнтації молоді] / ООУНБ им.
М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 8 квіт. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=PPMsUKGeFHo.
"ПОЧЕМУ я стал полицейским?". Новини ТК "Круг" від 08.04.2016 :
[Електрон. ресурс] : [08 квітня відбулась чергова зустріч учнів з патрульними
поліцейськими м. Одеси в рамках реалізації проекту «Моя нова поліція:
громадська підтримка реформи Національної поліції». Захід «Чому я став
поліцейським?» пройшов у форматі профорієнтації молоді] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 8 квіт. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=R-bJjTv0gQs.
"УТЁСОВ – знакомый и незнакомый". Уривок з новин ТК "Южная
волна" від 7.04.2016 р. [Електрон. ресурс] : [6 квітня 2016 р. в ОУНБ ім.
М. Грушевського відбулась презентація книги письменника і журналіста
Олександра Галяса «Утёсов – знакомый и незнакомый»] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 6 квіт. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=1hRGFvEtlX0.
ІГРИ в "поліцейських". Уривок з новин ОДТРК "Факти" від 22.03.2016
[Електрон. ресурс] : [17 березня в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась
чергова зустріч з патрульними поліцейськими м. Одеси в рамках реалізації
проекту «Моя нова поліція: громадська підтримка реформи Національної поліції»
у форматі правової театралізованої рольової гри «Закон і ми»] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 17 бер. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=mj4_oQEbJX0.
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К 100-летию со дня рождения В.А. Бершадского. Отрывок из новстей ТК
"Град" 30.03.2016 [Електрон. ресурс] : [100 летие со дня рождения Бершадского]
/ ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 30 бер. –
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=UAmtMK_h5L4.
ЧТО значит счастье для одесситов. Нововсти ТК "7 канал" 17.03.2016 г.
[Електрон. ресурс] : [ 18 марта 2016 г. в ОУНБ им. М. Грушевского состоялся
литературно-поэтический вечер "День счастья празднует Земля"] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 18 бер. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=FW8fbKkCfpc.
ДЕНЬ щастя в бібліотеці. Уривок з новин ТРК "Град" 19.03.2016 р.
[Електрон. ресурс] : [18 березня 2016 р. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся
літературно-поетичний вечір «День щастя святкує земля» (згідно постанови
Генеральної Асамблеї ООН про святкування Міжнародного Дня щастя щорічно
20 березня)] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. –
18 бер. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=QHxJCSRTVVU.
ПАТРУЛЬНАЯ полиция правовой ликбез в игровой форме. Новости ТК
"7 канал" 17.03.2016 г. [Електрон. ресурс] : [17 марта 2016 г. в ОУНБ им.
М. Грушевского состоялась очередная встреча с патрульными полицейскими в
рамках реализации проекта "Моя новая полиция: общественная поддержка
реформы Национальной полиции. Встреча прошла в формате правовой
театрализованной ролевой игры "Закон и мы"] / ООУНБ им. М. Грушевского
// Главная страница YouTube. – 2016. – 16 бер. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=CvolU86lqqo.
КУРСЫ "Технологичная нація" в библиотеке Грушевского. Новости ТК
"7 канал" от 15.03.2016 [Електрон. ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского
стартовал Всеукраинский проект бесплатного обучения компьютерному
программированию «Технологичная нация». Курс разработали в Гарвардском
университете, в рамках проекта его адаптировали для украинцев] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 16 бер. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=p1e3rQpXtWQ.
В БІБЛІОТЕЦІ відзначили 145-річчя Лесі Українки. Уривок з новин ТК
"Град" від 25.02.2016 [Електрон. ресурс] : [В ОУНБ ім. М. Грушевського до 145річчя з дня народження української письменниці Лесі Українки відбулось
літературно-музичне свято «Ескізи дивовижного життя»] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 29 лют. – Режим доступу
: https://www.youtube.com/watch?v=HuJ6mtfMGpw.
ДРУГА річниця окупації Криму. Уривок з новин ОДТРК "Факти" від
25.02.2016 [Електрон. ресурс] : [в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського до 2-ї
річниці початку тимчасової окупації Автономної Республіки Крим відбулась
зустріч з курсантами факультету військово-морських сил ОНМА, які виїхали з
окупованого Криму, Олексієм Мацієвським та Олександром Красюком] / ООУНБ
им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 29 лют. – Режим
доступу : https://www.youtube.com/watch?v=3_cxSoCjqC4.
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ДО другої річниці окупації Криму. Уривок з новин ТК "Круг" від
24.02.2016 [Електрон. ресурс] : [В ОУНБ ім. М. Грушевського з метою
відзначення трагічної дати – 2-ї річниці початку тимчасової окупації Автономної
Республіки Крим – відбулась зустріч з курсантами факультету військовоморських сил ОНМА, які виїхали з окупованого Криму, Мацієвським Олексієм та
Красюком Олександром] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница
YouTube.
–
2016.
–
24
лют.
–
Режим
доступу
:
https://www.youtube.com/watch?v=V1zmc-BgwLo.
В БІБЛІОТЕЦІ згадували жертв Голокосту. Уривок з новин ОДТРК
"Факти" від 27.02.2016 [Електрон. ресурс] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського до
Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту відбувся вечір пам’яті «Голокост:
ненависть і незлічені жертви цивілізації»] / ООУНБ им. М. Грушевского
// Главная страница YouTube. – 2016. – 24 лют. – Режим
доступу:https://www.youtube.com/watch?v=LB6k-blvQJA.
В БІБЛІОТЕЦІ вшанували пам'ять героїв. Уривок з новин ОДТРК
"Факти" від 19.02.2016 [Електрон. ресурс] : [В ОУНБ ім. М. Грушевського до
другої річниці вшанування подвигу учасників Революції Гідності відбулись
урочисті заходи] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. –
2016. – 19лют. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=Sz979WmWGU.
ДЕНЬ пам'яті Героїв Небесної Сотні. Уривок з новин ТК "Первый
городской" від 18.02.2016 [Електрон. ресурс] : [до другої річниці вшанування
подвигу учасників революції Гідності та на виконання Указу Президента України
від 11.02.15 р. № 69 «Про вшанування подвигу учасників революції Гідності та
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» в бібліотеці відбулась низка заходів]
/ ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 19 лют. –
Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=abCmupKw81M.
ВСТРЕЧА в ОУНБ им. М. Грушевского с ветераном Афганской войны
В.И. Шириным [Електрон. ресурс] : [15 февраля исполнилось 27 лет со дня
окончания Афганской войны. Новости ТРК "Круг" от 12.02.2016] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 15 лют. – Режим
доступу : https://www.youtube.com/watch?v=EBqcU1XDE5k.
ДО Дня вшанування пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Новини
ТК "Град" від 12.02.2016 [Електрон. ресурс] : [До Дня вшанування пам’яті
загиблих воїнів-інтернаціоналістів та 27-ї річниці виведення колишнього СРСР із
Республіки Афганістан в бібліотеці відбулась зустріч учнів ЗОШ з В.І. Ширіним –
учасником бойових дій на території Афганістану, кавалером двох Орденів
«Червоної Зірки»] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. –
2016.
–
15
лют.
–
Режим
доступу
:
https://www.youtube.com/watch?v=C44j7mNs8Ng.
ЗУСТРІЧ з поліцейськими в бібліотеці [Електрон. ресурс] : [2-го лютого
2016 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась чергова зустріч з
патрульними поліцейськими м. Одеси в рамках реалізації проекту «Моя нова
поліція: громадська підтримка реформи Національної поліції»] / ООУНБ им.
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М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 3 лют. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=veaKD1LGzpc.
ОДЕССКАЯ молодежь пообщалась с полицейскими [Електрон. ресурс] :
[задать вопросы лично полицейскому. Сегодня такая возможность была у
одесских школьников, лицеистов и всех желающих поучаствовать в
мероприятии] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016.
– 3 лют. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=fdp0zkXqHQc.
ПОЛИЦИЯ с народом [Електрон. ресурс] : [одесские патрульные
полицейские провели встречу с одесситами в областной универсальной
библиотеке имени Грушевского. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Моя
новая полиция: общественная поддержка реформы национальной полиции» в
формате «Живая книга». Встреча вызвала неподдельный интерес у одесских
школьников и студентов. Новости ТК "Круг" 02.02.2016] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. – 1 лют. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=6bOILacVNFU.
В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского отметили День памяти героев Крут
[Електрон. ресурс] : [29 января 1918 года, отряд из нескольких сотен украинских
гимназистов и студентов в бою под Крутами, ценой своей жизни, задержал
продвижение многотысячной группировки большевистских войск вглубь
Украины. В память об этом событии в библиотеке имени Михаила Грушевского
прошел показ видеофильма о подвиге молодых героев. Отрывок новостей ТК
"Круг" от 29.01.2016] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная Страница YouTube.
– 2016. – 1лют. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=r7jCua6ISX0.
В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского отметили День памяти героев Крут
[Електрон. ресурс] : [29 января 1918 года, отряд из нескольких сотен украинских
гимназистов и студентов в бою под Крутами, ценой своей жизни, задержал
продвижение многотысячной группировки большевистских войск вглубь
Украины. В память об этом событии в библиотеке имени Михаила Грушевского
прошел показ видеофильма о подвиге молодых героев. Отрывок ТК "град"
новостей 29.01.2016] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube.
– 2016. – 1лют. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=4viTf-X85.
ДЕНЬ Соборности отметили в библиотеке им. Грушевского [Електрон.
ресурс] : [исторические чтения, выставка и творческие вечера. Отрывок новостей
ТА "Репортер" от 21.01.2016] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница
YouTube. – 2016. – 27 січ. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=hsRZrO_2hCM.
ДЕНЬ Соборності відзначили в бібліотеці ім. Грушевського [Електрон.
ресурс] : [видзначали День Соборності] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная
страница YouTube. – 2016. – 22 січ. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=35JpBI6M1yQ.
РЕАЛИИ реформирования системы: опыт Одессы [Електрон. ресурс] :
[20 января в Американском доме в Киеве состоялось обсуждение реалий, вызовов
и перспектив реформирования Одесской области. Задать вопросы и пообщаться с
представителями областной власти можно было в рамках вебинара. Онлайн-связь
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была организована через библиотеки региона. В частности, наши корреспонденты
побывали в областной библиотеке имени Грушевского. Новости медиагруппы
"Глас" 20.01.2016] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. –
2016. – 22 січ. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=SeUM5TG1whU.
В БИБЛИОТЕКЕ Грушевского стартовал проект «Моя нова поліція»
[Електрон. ресурс] : [пообщаться с полицейским можно будет в одесских
библиотеках. В городе запустили проект «Моя нова поліція». Новости 18.01.2016
"7 канал"] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2016. –
18 січ. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=p8y0jLQz8yo.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ У 2016 РОЦІ
Кількість користувачів:
- за єдиною реєстраційною картотекою – 6772;
- обслугованих відділами – 38363.
Число відвідувань та звернень на веб-сайт бібліотеки – 319142.
Видача друкованих документів та інформвидань – 772487.
* * *
До електронного каталогу внесено записів, всього записів – 10959, всього –
135035.
* * *
Відвідання:
бібліотечного сайту – 14204;
бібліотечних блогів:
 "Одесский «библиомостик»" – 14222;
 "Одеский краевед" – 14558;
 "Бібліотечному фахівцю" – 7070;
 "Весь мир через культуру" – 17694;
 "Юридичний світ бібліотеки" – 2892.
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ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. М. Грушевського. 2016 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл.
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр.
інф. ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; худож.
оформлення О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса,
2017. –
Вип. 1-4 (13) . – 2017 . – 84 с. ; 15х21 . – 45 прим. : б. ц.
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