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Рішельєв. ліцею] // Чорномор. новини. – 2017. – 12 січ. – С. 3.
Кудлач, В. Акт Злуки: осмислення уроків: [напередодні Дня Соборності
України в рамках Дня науковця в ОННБ відбулась зустріч з істориками, які
розглядали різні аспекти цієї події] // Чорномор. новини. – 2017. – 21січ. – С. 1, 4.
Культура и традиции Румынии – одесситам: [к Нац. Дню Румынии в
одес. гор. б-ке им. И. Франко прошло мероприятие в форме «видеогида». Гости
б-ки и читатели имели возможность увидеть и услышать эту страну, нашу
ближайшую соседку. Среди приглашен. были представители дипломатич.
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смерті С. Караванського в ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся вечір вшанування
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со дня рождения выдающ. биофизика, основателя гелиобиологии
А.Л. Чижевского] // Веч. Одесса. – 2017. – 7 февр. – С. 4.
Памяти героев Крут: [ко Дню памяти героев Крут гор. б-ка им. И. Франко
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«Тарас Шевченко – художник» та грою-вікториною за темою] // Півден. зоря. –
2017 – 18 берез. – С. 3.
Слюсаренко, М. Добрым словом о великом поэте : [в ОУНБ им.
М. Грушевского прошло чествование памяти Великого Кобзаря учеными, худож.,
деятелями культуры и искусства ,преподавателями и студентами] // Веч. Одесса.
– 2017. – 16 марта. – С. 7.

ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ У ВИПУСКУ
м. Одеса

Райони області

Вечерняя Одесса
Одесская жизнь
Одесские известия
Одесский вестник
Слово
Чорноморські новини

Миколаївський вісник
Південна зоря (Біляївський р-н)
Сільські новини (Савранський р-н)

7

8

