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Загальні проблеми культури
Місце зустрічі – надійне, бо вже багато часу XVIII книжковий
форум «Українська книга на Одещині» залишається єдиним у державі посправжньому некомерційним проектом, вільним від будь-яких внесків. У
програмі форуму: передавання книг бібліотекам Одеського гарнізону –
благодійна акція «Бібліотека українського воїна»; свято дитячої книги
«Книжкова феєрія для нових поколінь»; Всеукраїнський молодіжний
бібліокараван «Читай, юнь!»; вшановування популярного дитячого
письменника, одесита, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка В.
Рутківського; презентація збірки «Евгений Владимирович Васьковский:
правовед, литератор, критик. К 150-летию со дня рождения» та багато
інших цікавих, змістовних заходів. Учасники виставки-форуму отримали
також музичний дарунок – дитячий зразковий фольклорний ансамбль
«Надежда» виконав українські народні пісні.
Бібліотечна справа
У книжок немає кордонів – саме таким було гасло при проведенні
Біляївською районною дитячою бібіліотекою Одеської області масового
заходу напередодні Міжнародного дня захисту дітей «Знайомтесь –
Європейський Союз». Метою заходу стало розширення знань дітей про
історію створення ЄС, виховання поваги до національних, духовних,
культурних надбань. Захід супроводжувався книжковою виставкою «У
книжок немає кордонів».
До дня Європи в Україні у Захарівській районній бібліотеці
Фрунзівського району Одеської області було проведено Європейський
тиждень «День Європи – символ спільних цінностей», в рамках якого
1

можна було ознайомитися з виставкою «День Європи в Україні», почути
бесіду «Дізнайся про Європу більше» і т. ін.
Зустріч з журналістом В. Кіпіані пройшла в Одеській ОУНБ ім. М.
Грушевського. Це український публіцист, історик, головний редактор
інтернет-видання «Історична правда», викладач магістерської програми з
журналістики, засновник Музею-архіву преси.
В Одеській ОУНБ ім. М.Грушевського відбулась презентація –
обговорення книги історій переселенців «Знедолені? Нездоланні!». Захід
проводився інститутом демократії ім. П.Орлика (Київ) в рамках проекту
«Інтерньюз» за фінансової підтримки Уряду Канади. Це вже друга збірка
нарисів про людей, для яких найважливішим стало відкриття України в
собі.
Презентація
хрестоматії-довідника
«Мистецтвознавство
XX
століття:навчальний
посібник»
пройшла
в
Одеській
ОУНБ
ім. М. Грушевського. Цей хрестоматійний посібник складається з
чотирьох розділів, присвячених основним видам мистецтва: музичному,
театральному, образотворчому та кінематографічному.
Комфортність обслуговування читачів – лише одне з питань, яке
обговорювалося на семінарі – нараді бібліотекарів у смт Біляївка Одеської
області. Головним було ознайомлення з підсумками II етапу обласного
огляду-конкурсу «Спільна просвітницька і популяризаторська діяльність
бібліотек як шлях патріотичного виховання», в якому бібліотеки-філії сіл
Василівка та Холодна Балка зайняли 1 і 2 місця.
Зелена книжкова зона запрацювала у Зоопарку м. Одеси. Цього року
її відкриття та діяльність були присвячені казкам і дотепним дитячим
історіям різних народів. На алеях Зоопарку можна було зустріти
Русалоньку і Фрекен Бок, Карлсона і ПеппіДовгуПанчоху, юні художники
залюбки брали участь у майстер-класі разом з Веселим Піратом, а
працівники ЦМБ ім. І. Франка провели розважальну програму-вікторину.
Літо з книгою прийшло дякуючи працівникам Подільської ЦБС
Одеської області. Тут бібліотекарі працюють у межах програми
літературного розвитку «Бібліотечне літо», за якою діти не лише читають,
а й грають невеличкі вистави, беруть участь у цікавих зустрічах, вивчають
історію і сьогодення рідного краю. Зокрема, у селах Малий Фонтан,
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Гидерим та Борщі проведено цікаву подорож до країни казок, конкурс
«Хто вміє віночок вити, той вміє життя любити».
Книговидання – опір становлення держави. Про це та про стан
книжкового ринку в Україні йшла мова за «круглими столами», які
проводилися у рамках виставки-форуму «Українська книга на Одещині».
Навчаєтесь читати – навчаєтесь думати... Саме про це та про
проблеми становлення особистості дитини, про підведення підсумків XXIго міського конкурсу читачів дитячих бібліотек «Каждый может испытать
себя» розповіла на шпальтах міської газети «Вечерняя Одесса»
Заслужений працівник культури України, директор ЦБС для дітей м.
Одеси Г.Я. Лазарева.
Мирна країна – щаслива дитина. У Міжнародний день захисту дітей
в Біляївській районній дитячій бібліотеці було проведено свято під такою
назвою. Під час заходу діти брали участь у конкурсах та вікторинах
«Веселі кульки», «Найшвидший», «Брати-близнюки», «Фантазер»,
«Прямо в ціль». По завершенні свята бібліотекарі нагадали дітям, що у
книг канікул не буває.
У Біляївській районній бібліотеці для дітей Одеської області на
семінарі бібліотекарів за темою «Сучасний погляд на стратегію співпраці
бібліотеки та сім’ї» йшлося про сучасні аспекти діяльності бібліотек.
День матері було відзначено у Захарівській районній бібліотеці для
дітей Одеської області. Тут відбулося сімейне свято «Мамо рідна, хай
святиться ім’я твоє». В рамках заходу звучали вірші про найріднішу
людину, пісні про любов до матері.
Кіномистецтво
В Одесі було відсвятковано черговий день народження Одеської
кіностудії художніх фільмів, творчим спадком якої є зняті в нашому місті
кіно- і телефільми «Арсенал», «Танкер «Дербент», «Весна на Заречной
улице, «Короткие встречи», «Опасные гастроли», «Д’Артаньян и три
мушкетёра», «Место встречи изменить нельзя» та багато інших.
До дня створення Одеської кіностудії на ній було відкрито
оновлений музей кіно. Ним керує кінооператор, кінорежисер, автор
багатьох книг про кіномистецтво В. Костроменко. В музеї зберігається
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більш ніж 10 тис. експонатів – перші знімальні апарати, гримерна кімната
Віри Холодної, відтворено знімальні майданчики улюблених кінофільмів,
реквізити останніх кінопроектів, є кінораритети і т. ін. Музей
інтерактивний, у ньому 5 залів.
Завершено зйомки пригодницького дитячо – юнацького фільму «Ох,
уж эти деды». Режисер І.Козлов-Петровський знімав цей фільм разом з
одеською компанією «Синема Студио». Головні ролі у стрічці зіграні
артистами одеських театрів А. Дриженком, І. Равицьким та А. Гончаром.
Клуби. Зоопарк. Парки
У Біляївському районному Будинку культури Одеської області
відбувся VII районний фестиваль дитячого хореографічного мистецтва
«Танцювальний Олімп». Загалом у фестивалі взяли участь біля 400
учасників з усього Біляївського району.
Виповнилося 8 років фольклорно-естрадному ансамблю «Струни
серця» клубу с. Велика Балка Біляївського району Одеської області.
Одеський Зоопарк організував проведення свята «День Японії» і
запросив відвідувачів ознайомитися з культурою і традиціями цієї країни.
Гості Зоопарку у цей день побачили виступи майстрів японських бойових
мистецтв, було проведено тематичні майстер-класи з ікебани, оригамі та
каліграфії. Робітники Зоопарку допомогли відвідувачам у годуванні
екзотичних тварин.
Також в Одеському Зоопарку відбулось свято «День лошади»,
присвячене цій благородній тварині. Гостей пізнавального заходу
зустрічали веселі ковбої, які підготували для дітей багато ігор, конкурсів
та розваг. Маленькі поціновувачі живої природи залюбки впоралися з
усіма заплутаними завданнями, виявивши при цьому кмітливість та
спритність. Допитливі відвідувачі мали можливість почути цікаві історії з
життя копитових годованців Зоопарку та взяти участь у пригощанні конів
Пржевальського.
Цікаво у цьому закладі проходять і екологічні свята, під час яких
проводяться пізнавальні бесіди про світ живої природи, виставки дитячих
малюнків, творчі майстер-класи, годування тварин. На цей раз пригощали
слониху Венді.
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У Теплицькому БК Арцизького району Одеської області пройшов IX
районний фестиваль національних культур «Віночок народних талантів».
Свою майстерність продемострували творчі колективи більш ніж 20
клубних закладів району, а Будинок культури після проведення цього
яскравого заходу отримав сертифікат на суму 30 тис. грн для покращення
своєї матеріальної бази.
У с. Дубки Савранського району Одеської області пройшов
обласний етап Всеукраїнської військово-спортивної дитячо-юнацької
патріотичної гри «Джура», в якому вже вдруге честь цього району
успішно захищав рій «Благовіст».
Літературне життя
Відбулась презентація книги сумісного авторства письменника
С.Булгара та заступника голови Одеської облради Ю.Димчогло «История
гагаузов Украины», яка розповідає про виникнення та становлення
гагаузької діаспори в Україні від XVIII ст. до сьогодення. Бібліотеки 9
гагаузьких сіл Одещини отримають по 10 примірників цього видання, яке
має 800 сторінок.
У м. Чорноморськ Одеської області відбулась презентація книги
віршів поета В.Сагайдачного «Іду я спомином до вас...».
В Історичному музеї ім. О.В. Суворова м. Ізмаіла Одеської області
презентували книгу ізмаїльського журналіста І. Огнєва «Измаил. Имена
на все времена». Це історія міста крізь призму доль його видатних
особистостей. У книзі міститься біля 60-и біографічних нарисів.
Побачив світ 22-й випуск щоквартального літературно-художнього
журналу «Южное сияние», в якому надруковано твори 29-и поетів та
прозаїків Одеси, Києва, С.-Петербурга, Москви, США (Філадельфія),
Польщі (Краков), Латвії (Рига), Ізраіля (Ієрусалим), Ірландії (Дублін).
Музеї. Пам’ятники
Можна опинитись прямцем у дитинстві, коли знайомишся з
експозицією виставки, яка демонструється у музеї «Християнська Одеса»:
книги, листівки, фотографії, іграшки і т. ін. Девізом виставки став вислов
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письменниці Агати Крісті «Сама велика удача у житті – щасливе
дитинство».
Пам’ятник Святим рівноапостольним Кирилові та Мефодію було
відкрито у с. Кулевча Саратського району Одеської області. Центральну
площу цього села перейменували на площу братів-просвітителів.
Пам’ять про видатного поета жива! У смт Біляївка Одеської області
відшановано творчість її великого земляка Володимира Гетьмана –
багатогранного поета, співця любові до рідної землі, її природи, людей. У
с. Маяки цього району, де 96 років тому народився В.Гетьман, на будівлі
школи, де вчився майбутній поет, йому було відкрито Меморіальну
дошку.
Храм мистецтва і натхнення – так можна висловитися про Музей
образотворчого мистецтва ім. О. Бєлого, що у м. Чорноморську Одеської
області, якому у 2017 році виповнюється 40 років. Музейна колекція
фарфору, заснована, систематизована та передана музею О.М. Бєлим у
дарунок, визнається однією з кращих на Півдні України.
Національні культури
Литовський «Казюкас» в Одеському Міському саді. Це традиційний
литовський ярмарок, який проходить у нашому місті вже втретє. На цей
раз він призначений отриманню Україною безвізу з країнами ЄС. Це свято
бурштину, національного вбрання, народної музики, литовської
національної кухні. Ярмарок був присвячений також дням Литви в Одесі і
тривав 4 дні. У ці ж дні проводилися українсько-литовські бізнес-форуми.
На відкритті були присутні шведські та литовські дипломати та Міністр
закордонних справ України П. Клімкін.
За перемогу у конкурсі «Дух Эллады в истории Одессы» учням
одеських шкіл мер міста Г.Труханов вручив сертифікати на десятиденну
подорож на грецький острів Лімнос. У цьому заході брали участь
Генеральний консул республіки Греція в Одесі Д.Кукулопуло,
керівництво благодійної організації «Фонд Бумбураса», інші офіційні
особи.
Одеська обласна громада «Греки Одессы» і філія Грецького фонду
культури в Одесі разом провели презентацію нового проекту «Семейная
Одиссея многонациональной Одессы», в якій брала участь Генеральний
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консул республіки Греція в Одесі Д. Кукулопуло. Ініціювали проект
голова громади «Греки Одессы» О. Кузьмінська-Поліхроніді і
журналістка О. Антонова з роду Маврояні задля збирання та вивчення
інформації про родинні лінії греків на Одещині. Представник Одеського
німецького
національно-культурного
товариства
«Відергебурт»
(«Возрождение») А. Шеферт розповів про подібні дослідження щодо
німецьких сімей.
Образотворче мистецтво
Краса України – Поділля! – йдеться про фотовиставку «Земля
наших предків.Кодимщина». яку після демонстрування в Одесі буде
показано у Польщі, Румунії, Ізраїлі та в Молдові.
В Одесі, у Всесвітньому клубі одеситів, відкрито виставку
дитячого малюнку «Мне это рассказал Исаак Эммануилович…». Автори
виставочних творів – вихованці арт-студії К.Боголюбової.
Подорож у веселкову країну – це відвідування виставки живопису
одеської художниці Т.Біновської, яка експонується разом з експозицією
колекції африканської пластики із зібрання одеського музею Західного та
Східного мистецтва і присвячується Дням культури ПівденноАфриканської республіки в Україні, які проходять до 25-ї річниці
встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами.
У бузковому розмаї можна опинитись в історико-краєзнавчому
музеї на виставці «Бузок», присвяченій 165-річчю від дня народження
відомого одеського художника К.К. Костанді, одного із засновників
Товариства південно-руських художників, а потім його незмінного
голову.
Театрально-концертне життя
70 сезон в Одеському театрі музичної комедії ім. М.Водяного було
завершено «створенням лайнеру», який відійшов від сцени-причалу у рейс
по «океану музичних хитів».У концертній програмі «лайнер зупинявся», і
глядач бачив фрагменти вистав «Кабаре», «Скрипаль на даху», «Бал у
«Савойї» та інших значущих постанов. Учасників «рейсу» було
нагороджено грамотами, а театр отримав від міста кошти на придбання
повного комплекту підзвучки для оркестру, а від області – грошову
підтримку на придбання автобусу та піаніно.
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У цьому ж театрі до його ювілею вшановували незмінну солістку,
народну артистку України Євгенію Дембську, яка побила декілька
національних рекордів: 200 ролей, 70 років роботи в одному і тому ж
театрі, тобто всі роки від дня цого заснування.
На сцені Одеського театру опери та балету відбулась прем’єра
балету «Спляча красуня» до 177-річчя від дня народження
П.І. Чайковського. Постановник вистави – заслужена артистка республіки
Молдова М. Полюдова. Нова постановка – класичний балет для сучасного
глядача, який вдало поєднує в собі розкішні декорації, костюми, реквізит,
світло.
Балет під назвою «Личные вещи» поставила у відомому в Одесі
театрі «На Чайній» хореограф Ю. Творилова. Грають 6 актрис з театру
«ТЮ». Вистава загострює увагу глядача на відношенні людини до своїх
речей, після чого робиться висновок ,що саме речі несуть в собі безцінну
пам’ять.
В Одеському театрі ляльок відбулась прем’єра авторської вистави
запрошеного з Мінську (Бєларусь) незалежного режисера Є. Корняги
«Интервью с ведьмами». Глядача нібито запрошують зазирнути у чорній
кімнаті в чорний ящик.
Саксофоністка,
викладач
факультету
музики
ПівденноУкраїнського національного педагогічного університету ім. К.
Ушинського, засновник і президент Міжнародного конкурсу «Золотий
саксофон» О. Степанова взяла участь разом зі своїми студентами у
концертному проекті «Сакс – академія».
Режисер, рок-композитор і актор А. Коломійцев показав у своєму
«ТеатРокі» відеоверсію власної вистави – рок-опери «HEROD» («Ирод»)
І. Поклада, в якій сам зіграв і проспівав головну роль.
У філармонію? Вночі? Залюбки! Саме так, з великим успіхом,
пройшла в Одесі традиційна акція «Ночь в філармонії», під час якої
виступив камерний оркестр філармонії з популярною музичною класикою
та солістами А. Гавриліною, В. Мельником та Д. Гульцовою, відбулися
перформанс «Театр костюмов», виступи ансамблю «Мозаїка» і одеських
джазових піаністів. Наприкінці нічні гості мали змогу подивитись вогняне
шоу «Antares».
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В альтанці Одеського Міського саду щосуботи та щонеділі грає
оркестр студентів Одеської національної музичної академії ім. А.
Нежданової, яким керує приват-доцент цього учбового закладу В.М.
Лясота.
Естетичне виховання
В Одесі пройшов ініцийований ДМШ № 8 X ювілейний
муніципальний відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької
творчості «Фонтанська весна», присвячений 80-річчю Одеського
відділення Національної спілки композиторів України. Особливість
програми – обов’язкове виконання одного з творів одеського автора,
другого – з музичної класики.
Подією районного масштабу стало звітування учнів дитячої
музичної школи смт Захарівка Одеської області, які протягом навчального
року брали участь практично у всіх обласних та регіональних конкурсах: у
другому відкритому огляді-конкурсі «У світі вальсу» (м.Роздільна); у
регіональному фестивалі гітаристів; в обласному конкурсі фортепіанної
музики «Класік Квест» та ін. Крім того, у філії музичної школи у селищі
Затишшя відкрито клас хореографії.
Викладачі естрадного відділення Одеського училища мистецтв і
культури ім. К. Данькевича провели майстер-клас і великий концерт у
Біляєвській музичній школі Одеської області.
Туризм
Райський сад у Подільському районі Одеської області. Це
підготована для туристів пам’ятка історії та архітектури, якій немає
аналогів у Європі – підземний монастир «Райський сад» у с. Казбеки
Липецької сільради Подільського району Одеської області. Монастир
побудовано у 1913 році; тут збереглися підземні комунікації та 89 келій.
На прес-конференції представників туристичного бізнесу Туреччини
та туристичних агенцій Одеси, в якій взяв участь Генеральний консул
республіки Турція в Одесі У.Тогрул, йшла мова про нові можливості
взаємної співпраці. Було також представлено новий туристичний бренд
Туреччини – Клуб «MARVY».
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Фестивалі. Конкурси. Свята
В Одесі пройшов III Міжнародний музичний фестиваль ODESSA
CLASSICS, в рамках якого проводились концерти, лекції, окремі виступи
у філармонії, Оперному театрі, на відкритих майданчиках кращими
музичними колективами і солістами. Так, наприклад, скрипаль із Західної
Європи Д. Хоуп грав на скрипці Гварнері і побажав відвідати
скрипальську Мекку – школу ім. П.С. Столярського; програма
«Украинские звёзды бельканто»в одеській опері дала можливість
насолодитися співом видатної української співачки О.Микитенко і
випускника Одеської консерваторії, а нині соліста Ла Скала В. Білого та
грою німецького піаніста С. Кнауера, а гра Президента фестивалю,
народного артиста України, піаніста О. Ботвінова супроводжувалась
відеоінсталяцією.
В Одесі відбувся I Міжнародний конкурс хореографічного
мистецтва «Балетные сезоны в Одессе», присвячений пам’яті заслуженої
артистки України Е. Караваєвої. Номінації конкурсу – класична і сучасна
хореографія.
У с. Осички Савранського району Одеської області пройшов
традиційний дитячий фестиваль «Зеленеє жито», на якому виступали
фольклорні колективи всіх сільських Будинків культури і клубів.
В Одесі пройшов I міський конкурс скульптур з піску «Odessa
Sand Fest», в якому взяли участь 5 команд, у тому числі студенти
скульптурного
відділення
Одеського
Художнього
училища
ім. М. Грекова, студенти худграфа Південно-Українського педагогічного
університету ім. К. Ушинського та ін. Окремі скульптури досягали 1,5 м
заввишки. Переможцем було визнано А. Кірієнко, який створив з цього
матеріалу зразки визначних пам”яток Одеси – Карантинної арки,
філармонії, Воронцовської колонади і маяка.
В Одесі пройшов регіональний тур V Всеукраїнського конкурсу
народної хореографії ім. П. Вірського, в якому взяли участь творчі групи з
Миколаїв., Херсон. та Кіровоград. областей. Одеську область
представляли 13 колективів.
У с. Івашків Кодимського району Одеської області радо зустрічали
гостей Другого міжрегіонального етнічного фестивалю «Кодима-фест».
Це фольклорні колективи, майстри різних жанрів, солісти й гурти з
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Балтського, Подільського, Савранського районів Одеської області, гості з
Вінничини, Молдови, Румунії. Охочі могли відчути себе гончарами,
різьбярами, майстрами з лозоплетіння, петриківського розпису,
флоромозаїки. Основні події «Кодима-фесту» діяли на сімох локаціях, де
виступали кобзарі, проходили козацькі забави, йшло пригощання
стравами домашньої кухні.
Напередодні Дня Конституції України та Дня молоді творчу юнь
Одеси було запрошено у ЦПКіВ ім. Т.Шевченка на обласний молодіжний
фестиваль патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого
мистецтва «Люблю Україну».
В Одесі започатковано і вже проведено перший фестиваль
близнюків та двійняток «Зеркальное чудо природы».
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