
План інформаційно-масових заходів Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського на лютий 2018 року 

 
№ Напрями діяльності. Заходи Форма проведення Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Роман Кракалія «Три барви Дунаю» Презентація книги 02.02 (17.00) ВСКД 

2. Творча зустріч з Романом 

Ясинським 

Зустріч з актором фільму «Кіборги» 3.02 (17.00) ВСКД 

3. До Всесвітнього дня боротьби проти 

онкологічних захворювань 

Благодійний освітній лекторій 04.02 (14.00) ВСКД 

БФ «Пчёлка» 

4. «Таємниця котячої шкурки» Лекція про генетику в рамках проекту 

«Інтелектуаріум»  

04.02 (16.00) ВСКД 

5. Оксана Кісь «Українки в ГУЛАГу: 

вижити значить перемогти» 

Лекція-презентація книги 07.02 (15.00) ВСКД 

6. «10 секунд»  Демонстрація документального фільму 07.02 (18.30) ВСКД 

Громадська 

ініціатива 

«Вуличний 

Фронт» 

7. «Як залишатися елегантною, 

зважаючи на вік, як навчитись 

«бачити» свій одяг, як підібрати 

кольори і відтінки, використовувати 

аксесуари і створити свій власний 

стиль» 

Зустріч зі стилістом, експертом модного 

одягу, журналісткою і телеведучою 

Галиною Москвіною 

 

09.02 (15.00) ВСКД 

ГО «ІТ-бабусі» 

8. «УПА: ґенеза, тактика та Зустріч-бесіда з істориком та викладачем, 09.02 (17.00) ВСКД 



перспективи» доктором Українського вільного 

університету (м. Мюнхен, Німеччина), 

представником відомої української родини 

Мірчуків – Ігорем Мірчуком (США) 

9. «Василь Каразін - видатний 

український науковець, винахідник, 

громадський діяч» (до 245-річчя від 

дня народження) 

Огляд видань, виставка-портрет 10.02 ЧЗГН 

10. День пам’яті В.С. Висоцького: до 

80-річчя від дня народження 

Літературно-музичний захід 10.02 (13.00) ВСКД 

11. Творча зустріч з львівським поетом 

Юрієм Руфом 

Презентація збірки поезії та публіцистики 

«Вектор протидії» засновника і керівника 

літературно-просвітницького проекту «Дух 

нації» 

10.02 (17.00) ВСКД 

12. Оксана Щирба «Стежка в долонях» Презентація книги 11.02 (14.00) ВСКД 

Вид-во 

«Самміт-

книга» 

13. Борис Херсонський «Сталіна не 

було» 

Презентація книги 11.02 ВСКД 

Вид-во 

«Фоліо» 

14. «Війна в Афгані – незагоєна рана і 

застереження на майбутнє» 

Зустріч з учасниками бойових дій 

Презентація книжкової виставки 

14.02 (13.00) ЧЗГН 

15. «Все починається з кохання» (до 

Дня святого Валентина) 

Літературно-поетичний вечір 14.02 (14.00) ВСКД 

ОНПУ 



16. Володимир Немерцалов «Ребро 

Адама і Кров Єви: про любов»  

Лекція в рамках МАРАФОНУ ДОБРА 

«10встреч_10людей_10бесед_10идей» БФ 

«Бджілка / Пчелка» 

 

15.02 (17.00) ВСКД 

ОНУ імені І.І. 

Мечникова 

17. «Творче життя Семена Гулака-

Артемовського» (до 205-річчя від 

дня народження) 

Літературно-музична лекція 15.02 ВМ 

18. Зустріч Ігорем Потоцьким – поетом, 

письменником, редактором 

альманаху «Звукоряд», керівником 

молодіжної літературної студії 

«Потік» та Олексієм Семеніщевим – 

музикантом, співаком, учасником 

групи «Мамині діти» 

Літературно-музичний вечір одеської поезії 

та музики 

16.02 (15.00) ВСКД 

ГО «ІТ-бабусі» 

19. Олена Ніколенко «Мозок: 

механізми адаптації»  

Лекція стипендіата програм Фулбрайта та 

Німецької служби академічних обмінів 

ДААД, кандидата наук в рамках освітнього 

проекту «Intellectuarium» 

17.02 (17.00) ВСКД 

20. До Дня Героїв Небесної Сотні: 

«Долі героїв Майдану: ландшафт 

пам’яті» 

«Майдан: збереження та увічнення 

пам’яті» 

Вечір-спомин 

 

 

Патріотичні читання 

18.02 (15.00) ВСКД 

 

 

ЧЗГН 

21. «Мій досвід! Вам не завадить» Виставка-реклама 20.02 ВВЛ 



22. «Політичні та громадські ідеї 

В'ячеслава Чорновола» 

Презентація книжкової виставки 20.02 ЧЗГН, ВСКД 

23. «Мова Гете зустрілась з мовою 

Шевченка» (до Міжнародного дня 

рідної мови) 

Презентація вистави та мовознавча зустріч 

з представниками Баварського дому, 

присвячена українсько-німецькому року 

мов 

21.02 ВЛІМ 

24. «Післяродова депресія. Чи 

небезпечна вона для дитини і 

оточуючих?» 

Лекційна година 21.02 (16.00) ВСКД 

 

25. «Житлово-комунальні послуги: 

оновлене законодавство» 

Інформаційна година 22.02 ВЮЛ 

26. «Книги, про які говорять…» Огляд-презентація нових видань 22.02 ПАБ 

27. «Універсальність таланту Бертольда 

Брехта – німецького письменника, 

теоретика мистецтва» (до 120-річчя 

від дня народження німецького 

письменника) 

Інформаційна година 22.02 ВЛІМ 

28. «Еволюція зірок Табу в ірландських 

сагах Неідеальний код Медична 

реформа» 

Чотири міні-лекції молодих вчених і 

любителів науки в рамках проекту 15х4 Od 

22.02 (18.00) ВСКД 

15х4 

29. Програма розвитку Одеської області 

«Розумний регіон». Євроінтеграція і 

Одеський регіон: основні виклики 

та результати 

Інформаційна виставка-огляд 23.02 ВКрЛ 



30. «Жорж Сіменон – автор популярної 

серії поліцейських романів» (до 115-

річчя від дня народження 

французького письменника) 

Виставка детективів. Огляд творчості 23.02 ВЛІМ 

31. «Український жіночий одяг» Лекція-показ колекції колекціонерки та 

майстрині з реконструкції прикрас Майї 

Ернст 

24.02 (15.00) ВСКД 

32. Презентація МО «ПЛАСТ-НСОУ» 

 

Зустріч у форматі «PlasTalks» 24.02 (16.00) ВСКД 

33. «Що таке вакцинація і як вона 

працює?» 

З циклу лекцій «Медицина розбірливим 

почерком» 

25.02 (14.00) ВСКД 

34. «Китайці в Одесі. Новий Рік по-

китайськи» (до Міжнародного дня 

рідної мови) 

Вечір-знайомство з Китайським 

товариством – Інститут Конфуція – 

центром китайської мови та культури 

28.02 ВЛІМ 

35. «Літопис «Чорного Тюльпана» Перегляд документального фільму та 

зустріч із його творцями: Вікторією 

Симкіною та Константином Сологубом, 

волонтерами-пошуковиками місії 

Gudymenko Anatoly, а також із 

засновником та керівником гуманітарної 

місії «Чорний Тюльпан» – Ярославом 

Жилкіним 

28.02 (17.00) ВСКД 

 
 Проектна діяльність 



1. Безкоштовні курси української 

мови 

В рамках проекту «Одеса україномовна»  Щосуботи о 

15.00; 

щовівторка о 

18.00 

ВГО «Рух 

захисту 

української 

мови» 

2. «Speaking Club» Засідання розмовного клубу  Щонеділі о 

12.00 

Школа «Green 

Forest» 

На умовах 

оренди залу 

3. «Школа вільної культури» Цикл літературно-філософських зустрічей 

з Іллею Рейдерманом 

Друга та 

четверта 

неділя о 15.00 

(11.02; 25.02) 

 

4. «Університет 3-го віку» Муніципальна програма Щовівторка о 

10.00 

 

5. «Медицина розбірливим почерком» Лекції з медицини Святослава Лінникова Час 

проведення 

потребує 

уточнення 

 

6. «15х4 Od» Лекції молодих вчених Час 

проведення 

потребує 

 



уточнення 

7. Школа ораторського мистецтва 

Альбіни Овчинникової 

Навчальні курси Субота, неділя 

о 10.00 

На умовах 

оренди залу 

 


