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ПЕРІОДИЧНІ  ВИДАННЯ  ОДЕЩИНИ ПРО  ДІЯЛЬНІСТЬ  

БІБЛІОТЕК 

у  І  кварталі  2017  р. 
 

 

Січень 

 

Від минувшини до майбуття: [у Подільс. р-ні ініційовано два цікавих 

культурн. проекти: вист. архівн. документів «Збережемо пам’ять про славетних 

земляків» і відеопроект «Бібліотечний меридіан», який було запущено Подільс.             

б-кою на каналі YouTube для активн. використовування читачами інтернет-

простіру] // Одес. вісті. – 2017. – 21 січ. – С. 1. 

Григоращенко, І. До танцю Новорічного ми в коло друзів кличемо! :             

[у Біляїв. район. б-ці до Нового року було презентовано книжк. вист. «Зимові 

свята» і «Зима-чарівниця», пройшли виступи артистів театральн. гуртка і т.ін.] // 

Півден. зоря. – 2017. – 6 січ. – С. 4.  

Клименко, Л. Присвячено Героям Крут : [у Біляїв. ЦРБ до 99 річниці від 

дня загибелі Героїв Крут відбулася година пам’яті з мультимедійн. презентацією 

«Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений політ» ] // Півден. зоря. – 

2017. – 28 січ. – С. 4.  

Колесникова, В. « Над єдність і згоду...» : [до 420- річчя від дня 

народження Петра Могили в ОННБ оформлено книжк. вист. «Петро Могила в 

духовній історії України», з якою під час бібліоуроку ознайомились учні 

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. 

корпуса Одессы и румынский писатель и журналист В. Бачинский] // Одес. 

вестник. – 2017. – 21 янв. – С. 2. 

Кухарук, Т. Духовне сяйво крізь віки: [в ОННБ відбулися традиц. 

Різдвяні читання. Вони проходять вже 17-й рік поспіль ] // Чорномор. новини. – 

2017. – 14 січ. – С. 1.  

Масони і революція: [в ОУНБ ім. М. Грушевського у від. соціокультурн. 

діяльності було прочитано лекцію  з циклу «Масони і революція». З нею 
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виступив відом. одес. історик і письменник В. Савченко ] // Чорномор. новини. – 

2017. – 19 січ. – С. 1. 

Михайлова, Т. Вітчизна в кожного одна : [у Біляїв. район. б-ці для дітей 

було проведено бесіду «Моя Україна – єдина». Мета заходу – поглиблення знань 

учнів з історії держави, формування нац. свідомості, виховування любові до 

Батьківщини та поваги до її символів ] // Півден. зоря. – 2017. – 25 січ. – С. 4. 

Радишевская, Е. Зима – время теплого пледа, горячего чая и хороших 

книг: [методист ЦГБ им. И. Франко г. Одессы Э. Димитриева рассказывает о том, 

какие книги наиболее интересны для чтения во время зим. праздников] // Слово. – 

2017. – 19 янв. – С. 10. 

Самойленко, Н. Чи потрібна сьогодні читальня?: [на це питання 

відповідала комісія Березів. район. ради, яка відвідала усі б-ки району і дійшла 

висновку: потрібна, але за декількох умов. Це ремонт бібліотеч. приміщень, 

придбання сучас. техніки та ін. Райрада вирішила також передати фінансування 

закладів культури сіл. бюджетам, тож право вибору тепер за громадою – бути чи 

не бути в селі б-ці ] // Одес. известия. – 2017. – 31 січ. – С. 1. 

Сторіччя Української революції: [на вшанування 100-річчя Укр. 

революції від. соціокультурн. діяльності ОУНБ ім. М. Грушевського спільно з 

громад. орг. «Одесі – 600» запустили просвітн. проект у формі циклу історич. 

лекцій. До цієї дати також буде видано історич. календарі з портр. політ. і громад. 

діячів, яки брали участь у революц. подіях ] // Чорномор. новини. – 2017. – 5 січ. – 

С. 1 

Швец, А. Маленькие сокровища : [о редком хобби одес. инж. М. 

Бельского – коллекционировании миниатюрн. кн., о самой кол., состоящей из 

2000 экз., о ее «звездах» рассказывают дочь коллекционера Лариса Бельская и 

архивариус Дома ученых Инна Рикун-Штейн] // Одес. жизнь. – 2017. – 18 янв. – 

С. 29. 

 

 

Лютий 

 

Библиотеки превращаются в универсальные научно-культурные центры: 

[об итогах работы Одес. ЦБС в 2016 году] // Одес. вестник. – 2017. – 18 февр. –                 

С. 2. 

Бузинська, І. Вивчаємо нашу історію: [з метою поглиблення знань про держ. 

та нац. символи України та з нагоди 25-річчя Держ. прапора у Бакшан. сіл. б-ці 

Савран. р-ну проведено усний журнал «Національна символіка України», а до Дня 
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пам’яті героїв Крут у Савран. район. б-ці проведено історич. годину «Не забудь 

Героїв 300»] // Сіл. новини. – 2017. – 11 лют. – С. 2. 

Владимирский, О. Творчество во имя добра: [17 февр., День спонтан. 

проявления доброты, уже второй год отмечается в гор. ЦБ им. И. Франко. В этом 

году целью благотворит. вечера «Творчество во имя добра» стал сбор средств для 

специализир. Дома ребенка № 1] // Веч. Одесса. – 2017. – 21 февр. – С. 2. 

Григоращенко, І. Година-реквієм: [її було проведено у Біляїв. район. б-ці 

для дітей під назвою «Голокост: пам’ять во спасіння». На заході запрошені 

подивились док. фільм «Бухенвальдський набат», прослухали вірші на цю тему] // 

Півден. зоря. – 2017. – 1 лют. – С. 3. 

Клименко, Л. Трагедія ХХ століття: [з метою вшанування пам’яті жертв 

Голокосту в Біляїв. центральн. б-ці проведено годину-пам’ять «Голокост – шрам 

на серці людства». Тут пройшла мультимедійна презентація «Голокост в Україні: 

погляд із сьогодення»] // Півден. зоря. – 2017. – 1 лют. – С. 3. 

Кудлач, В. Фокусом його життя була Україна: [на сороковини від дня 

смерті С. Караванського в ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся вечір вшанування 

укр. патріота, на якому були присутні мовознавці, поети, письменники О. 

Різників, Г. Островська, Л. Степовичка та ін.] // Чорномор. новини. – 2017. –                    

2 лют. – С. 3. 

Локомотив читання : [у Балт. р-ні для б-к придбано дит. книжок на 100 

тис. грн.] // Одес. известия. – 2017. – 7 лют. – С. 1. 

Лучшие проекты – 2016 : [концепцию ОУНБ им. М. Грушевского летом 

2016 г. при ремонте полностью изменили – сов. читальню превратили в соврем. 

обществ. пространство: вайфай, мягкие диваны, подушки, кн. расположили по 

периметру одного из чит. залов, построив там 2-й этаж] // Гор. газета. – 2017. –                  

3 февр. – С. 7. 

О Леонардо цифровой эпохи: [в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась 

творч. встреча с доктором сельхоз. наук, проф. каф. прикладн. экологии и 

гидродинамики Одес. нац. политехнич. ун-та Н. Шалимовым, посвящ. 120-летию 

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 

совместно с Одес. обл. центром укр. культуры провели вечер историч. памяти 

«На Аскольдовой могиле похоронили их»] // Одес. вестник. – 2017. – 4 февр. –               

С. 2. 

Тематичні маршрути Одеси: [в ОУНБ ім. М. Грушевського пройшла 

презентація кн. «Путівник по Одесі» історика, письменника, краєзнавця та 
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екскурсовода О. Бабіча. Кн. видано двома мовами – укр. та рос.] // Чорномор. 

новини. – 2017. – 16 лют. – С. 1. 

Фомичева А. З позицій сьогодення: [в ОННБ проведено низку заходів з 

нагоди Дня Соборності України та Дня героїв Крут: доповіді науковців, книжк.-

док. вист. та ін.] //Одес. известия. – 2017. – 4 лют. – С. 8. 

 

 

Березень 

 

Болгар, Л. Один день з життя села Усатове: [про те, як працює б-ка с. 

Усатове, якою вже більше ніж 30 років керує Є.П. Поліщук. Взагалі ж її бібліотеч. 

стаж налічує більше 50-ти років] // Півден. зоря. – 2017. – 25 берез. – С. 3. 

Всемирный клуб одесситов: библиотекам – книги, горожанам – 

бабелевский флешмоб: [Всемир. клуб одесситов в рамках Междунар.дня дарения 

книг передал в фонды филиалов ЦБС для взрослых кн. об Одессе, альм. 

«Дерибасовская-Ришельевская». О флешмобе ко дню рождения И. Бабеля] // 

Одес. вестник. – 2017 – 4 марта – С. 2. 

Жирун, Л. «Книгоманія – 2017» : [у Всесвіт. День поезії в Миколїв. ЦРБ 

проведено район. етап Всеукр. Конкурсу дит. читання «Книгоманія – 2017» з 

визначенням найкращ. читача 2017 р.] // Миколаїв. вісник. – 2017. – 25 берез. –            

С. 1. 

Инина, Т. Состязались…книгоманы: [состоялся гор. этап Всеукр. 

конкурса дет. чтения «Книгомания – 2017», где из 38 юных книгоманов 

определили 8 лучших. Гор. конкурс проходил в дет. б-ке-фил. № 26. Были 

представлены классич. и соврем. лит. Победителем стал уч. 7-го кл. Ришельев. 

лицея С. Моргенштерн] // Веч. Одесса. – 2017. – 30 марта. – С. 4. 

Кракалія, Р. Драматичне повернення : [в ОУНБ ім М. Грушевського 

відбулась презентація кн. «Іван та Юрій Липи», що вийшла у серії «Знамениті 

українці» і присвяч. 100 річчю Укр. Революції. Автори – С. Кучеренко та канд. 

іст. н. І. Стамбол] // Чорномор. новини. – 2017 – 16 берез. – С. 3. 

Кракалія, Р. Згадували Олексу... : [ в ОУНБ ім. М. Грушевського 

зібралося багато шанувальників майстра слова Олекси Шеренгового, які 

поділилися спогадами про нього] // Чорномор. новини. – 2017. – 25 берез. – С. 3. 

Кракалія, Р. Сто років забуття : [в ОУНБ ім. М. Грушевського до сторіччя 

подій Укр. Революції та створення Укр. Центральн. Ради відбулась презентація 

книжк.-мистец. вист. «На щаблях державотворення»] // Чорномор. новини. – 

2017. – 23 берез. – С. 3. 
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Кудерська, І. Заключний тур районного огляду-конкурсу читців 

українського гумору «Олійниківські читання» : [у Миколаїв. РБК відбувся 

заключ. тур район. огляду-конкурсу «Олійниківські читання», на який було 

подано 20 заявок. Переможців нагороджено грамотами та грошима] // Миколаїв. 

вісник. – 2017. – 25 берез. – С. 1. 

Новгородська, О. Зустріч однодумців : [у Біляїв. ЦРБ пройшла зустріч під 

назвою «Клуб ділових жінок», на якій ініціатив. жінки на влас. прикладі 

демонстрували свою активність у громад. суспільстві] // Півден. зоря – 2017. – 22 

берез. – С. 3. 

Поселку Шевченко – обновленная библиотека: [в день рождения Кобзаря 

на пос. Шевченко в Одессе открылась после капит. ремонта б-ка – фил. №34. 

Благоустроена также прилежащая территория, установлено новое ограждение.    

В 2016 г. из гор. бюджета выделены средства на оснащение б-ки специализир. 

мебелью] // Одес. вестник. – 2017. – 18 марта. – С. 3. 

Радишевская, Е. Коты в литературе и в жизни: [1 марта еще с 90-х годов 

считается «Кошачьим днем». О кошках в лит. произв. рассказывает методист ЦГБ 

им. И. Франко Э. Димитриева] // Слово. – 2017. – 2 марта. – С. 10. 

Рожнатова, О. Пам’яті генія: [до дня народження Т.Г. Шевченка у 

Холоднобалків. сіл. б-ці Біляїв. р-ну проведено темат. захід з відеопрезентацією 

«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. 
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