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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 2017 році. 

Представлено також дані про видавничу діяльність бібліотеки у 2017 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 подовжено виставку «Чарівний світ новорічних свят: 

традиції та обряди».  

*   *   * 

 У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки-огляду 

«Різдвяний стіл: традиції та сучасність» за розділами: «Святий вечір – секрети 

святкування», «Різдвяні страви – нові рецепти», «Сучасне оформлення святкового 

столу». 

*   *   * 

 2017 рік оголошено Роком Української революції 1917-1921 років. До 

100-річчя революції на другому поверсі бібліотеки оформлено постійно діючу 

виставку «2017 рік – Рік Української революції 1917-1921 рр.». 

 

4 
 У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Письменники – ювіляри січня: 120 років від дня 

народження В.П. Катаєва; 100 років від дня народження А.А. Зорич; 70 років від 

дня народження М.М. Суховецького; 50 років від дня народження Н.В. 

Палашевської». 

*   *   * 

 Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії до 100-річчя 

від дня народження Анастасії Зорич підготували віртуальну виставку «Головний 

герой – доброта». 

*   *   * 

 Співробітники науково-бібліографічного відділу до 180-річчя від дня 

народження П.Г. Житецького підготували бібліографічний огляд «Історик 

української літературної мови». 

*   *   * 

 Під час засідання Ради при директорі був представлений новий заступник 

директора з адміністративно-господарчої частини – Коваль Віктор Дмитрович. 

 

5 
 Відділом персонального абонементу оформлено постійно діючу 

інформаційну виставку «Книги – ювіляри 2017 року». 

*   *   * 

 Співробітники науково-бібліографічного відділу до 180-річчя від дня 

народження С.В. Кульженка підготували бібліографічний огляд «Некоронований 

цар друкарської справи в Україні». 

 

10 
 Під час засідання Ради при директорі обговорювались питання щодо 

підготовки звіту про роботу бібліотеки за 2016 рік. 
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12 
 У відділі виробничої літератури до 110-річчя від дня народження С.П. 

Корольова відбулась презентація книжкової виставки «Генеральний конструктор 

ракетно-комічних систем». Співробітники відділу підготовили однойменну 

віртуальну виставку. 

 

13 
 У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки-портрету 

та огляд печатних матеріалів «Він був наш по духу і по крові: перший 

український пілот Л.М. Мацієвич» (до 140-річчя від дня народження). 

 

14 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» за підтримки ВГО «Рух захисту української мови» до річниці від 

дня народження феноменальної зірки української літератури Василя Стуса 

відбулась лекція та огляд творчості українського поета-дисидента, інтелектуала, 

номінанта Нобелівської премії у галузі літератури. 

 Подовжено безкоштовні курси української мови, які діятимуть щосуботи 

о 15.00. 

*   *   * 

 Подовжено безкоштовні заняття в розмовному клубі Speaking Club з 

викладачем школи Green Forest, які діятимуть щонеділі о 12.00. 

 

16 
 З 16 по 25 січня співробітники науково-методичного відділу приймали 

звіти бібліотек області за 2016 рік і плани на 2017 рік. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась перша зустріч в рамках 

освітнього проекту «Intellectuarium» – відкрита лекція «Маркетингова семіотика: 

від квесту до бізнесу» Людмили Запорожцевої – культуролога, практикуючого 

інтернет-маркетолога і веб-аналітика, аспірантки кафедри семіотики Тартуського 

університету (Естонія), випускниці ОНУ ім. І.І. Мечникова і Києво-Могилянської 

академії. 

 

17 
 У відділі соціокультурної діяльності Володимир Іванович Островський та 

група «Місячна ніч» до Різдвяних свят представили програму «Різдвяний 

фольклор європейських країн». 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів 

«Южная волна», «Первый городской», «Круг» та ОДТРК «Факти», обласного 

радіо, а також на сторінках інтернет-видань «Одесский вестник» та «Одесский 

обозреватель». 
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*   *   * 

 У відділі мистецтв відбулась лекція «Життя віддане кіномистецтву» та 

кіноогляд творчості Л. Трауберга, присвячена 115-річчю від дня народження 

кінорежисера. 

*   *   * 

 У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година «Щоб у 

серці жила Україна» з циклу заходів про символи незалежної України (15 січня 

1992 року текст гімну затверджено Законом України «Про Державний Гімн 

України»). 

 

19 
 В рамках 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною 

та США та з метою майбутньої співпраці бібліотеку відвідала помічник аташе з 

питань культури Посольства Сполучених Штатів Америки пані Ольга 

Жиряченкова. 

 

20 
 У відділі літератури іноземними мовами оформлено книжково-

ілюстративну виставку «Феєрверк блискучих французьких комедіографів: до 

ювілеїв Ж.-Б. Мольєра та П. Бомарше». В рамках презентації був проведений 

літературно-біографічний огляд «Сторінки життя і творчості П.О. Бомарше» (до 

245-річчя від дня народження письменника). 

*   *   * 

 В читальній залі відбулась презентація книжкової виставки «Соборність – 

видатна віха української державності». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція історика Віктора 

Савченка «Масони та революція» в рамках просвітницьких заходів до 100-річчя 

Української революції. 

 

21 
 У відділі соціокультурної діяльності поновлено серію зустрічей в рамках 

авторського проекту «Медицина розбірливим почерком» Сергія Лінникова – 

хірурга, викладача кафедри соціальної медицини, медичного права та 

менеджменту Одеського НМедУ. Тема лекції – «Апендицит. Причини та 

принципи лікування». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Культура 

мовлення» в рамках проекту «Одеса україномовна». 

 

24 
 Під час засідання Ради при директорі обговорювались питання щодо 

створення бази даних користувачів в АБІС «ІРБІС» та їх обліку. 
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*   *   * 

 У відділі юридичної літератури відбулась виставка-огляд періодичних 

видань «2017 рік: юридичні події, проблеми, закони, актуальні публікації». 

 

25 
 В читальній залі відбулась презентація книжкової виставки «День пам’яті 

героїв Крут – невгасимий вогонь української волі». 

*   *   * 

 У відділі мистецтв відбулась презентація виставки-огляду «Пейзаж у 

творчості Івана Шишкіна» (до 185-річчя від дня народження художника). 

 

26 
 У відділі соціокультурної діяльності до сороковин Святослава 

Караванського відбувся вечір пам’яті «Секрети української мови». 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів 

«Южная волна», «Глаs» та ОДТРК «Факти», обласного радіо, а також на 

сторінках інтернет-видань «Одесский вестник» та «Одесский обозреватель». 

 

27 
 У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбувся літературний 

вечір «Співець романтики», присвячений 120-річчю від дня народження                   

В.П. Катаєва. 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах ОДТРК «Факти», 

обласного радіо, радіо «Одесса-мама», а також а також на сторінках інтернет-

видань «Одесский обозреватель» та «УСІ». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності до Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту відбувся вечір-реквієм «Фуга смерті». В рамках заходу відбулась 

презентація книжкової виставки «Історія нагадує. Історія вчить. Історія 

застерігає».  

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів 

«Южная волна», «Круг», «Глаs», ОДТРК «Факти», обласного радіо, а також на 

сторінках інтернет-видань «Одесский обозреватель», «УСІ», а також в газеті 

«Чорноморські новини». 

 

28 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Медицина 

розбірливим почерком» відбулась чергова зустріч. Тема лекції – «Грижа живота. 

Причини та методи лікування». 

*   *   * 

 28-29 січня у відділі соціокультурної діяльності відбулась філософсько-

літературна зустріч «Чи може бути філософія практичною?» 
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29 
 В рамках туру проекту «Стихійні» у відділі соціокультурної діяльності 

відбулась зустріч з поетами чотирьох Стихій: Вогонь – Джон Гнатів, Повітря – 

Поль Щепан, Земля – Ростислав Кузик, Вода – Борис Херсонський. 

 

31 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Healthy Nations» 

ММО «AIESEC» відбулась лекція «Психічні розлади». 

 

*   *   * 

 У січні відзначили ювілейні дати завідувач персонального абонементу 

Морозова С.А. (02.01) та завідувач науково-методичного відділу Маловік Н.П. 

(12.01). 

 

Лютий 
 

1 
 Фахівцями читальної зали підготовлено віртуальну виставку «Євген 

Гребінка – автор пречудових українських байок» до 205-річчя від дня народження 

видатного художника слова, талановитого байкаря, автора задушевних ліричних 

поезій, численних оповідань і повістей. 

 

2 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація 

документальної книги Геннадія Фіміна «Доброволець «Сумрака». 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів 

«Круг», «Глаs», «Южная волна», ОДТРК «Факти», обласного радіо, «Авто-

радіо», а також на сторінках інтернет-видань «Одесский вестник» та «УСІ». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Ігоря 

Поночевного «Ватная азбука Алеши Ступина». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція вчених-

екологів «Нові загрози Дністру». 

 

3 
 За ініціативи ММО «AIESEC» у відділі соціокультурної діяльності 

відбулись зйомки соціального ролику «Чому культурний обмін та стажування за 

кордоном є важливими?». 
 

*   *   * 

 Поновлено роботу Пункту безоплатної первинної правової допомоги 

малозабезпеченим громадянам фахівцями Головного управління юстиції в 

Одеській області. 
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4 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Юрія 

Сиротюка – директора центру «Українські студії стратегічних досліджень» – «Як 

облаштувати Росію. Експертна дискусія». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація туристичної 

агенції «Fireflies» в рамках зустрічі «Свідомий туризм для бажаючих 

подорожувати». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулась перша зустріч з циклу «Сучасна українська література». 

 

5 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч в рамках 

проекту «Медицина розбірливим почерком». Тема лекції – «Хвороби шлунку. 

Причини і методи профілактики». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності подовжено літературно-філософські 

зустрічі у «Вільній школі культури» з Іллею Рейдерманом. Відтепер кожної 

другої та четвертої неділі місяця о 15.00. 

 

7 
 До 120-річчя від дня народження О. Чижевського у відділі виробничої 

літератури відбулась презентація виставки «Олександр Чижевський – Леонардо 

да Вінчі ХХ століття» та презентація книги «Провидец аэроионоэкологии» д-ра 

с.-г. н., професора кафедри прикладної екології та гідродинаміки ОНПУ Миколи 

Шалімова. 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів 

«Круг», «Глаs», ОДТРК «Факти», обласного радіо, радіо «Одесса-мама», на 

сторінках інтернет-видань «Одесский обозреватель», «Вечерняя Одесса», а також 

в газеті «Вечерняя Одесса». 

*   *   * 

 У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Письменники – ювіляри лютого: 80 років від дня 

народження О.С. Різниченка; 80 років від дня народження В.Ф. Орленка; 75 років 

від дня народження Г.М. Горста». 

*   *   * 

 У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація виставки-

портрету «Чарльз Діккенс – найбільший оптиміст століття» (до 205-річчя від дня 

народження англійського письменника). Співробітниками відділу підготовлено 

віртуальну виставку «Произведения Чарльза Диккенса в фонде редкой книги 

отдела литературы на иностранных языках ОУНБ им. М. Грушевского». 
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*   *   * 

 Бібліотека отримала в дар книгу «Мои дорогие далекие предки» Олени 

Антонової під час презентації, яка відбулась в приміщенні Грецького фонду 

культури. 

 

8 
 З 8 лютого протягом місяця на базі відділу електронної бібліотечно-

бібліографічної інформації виробничу практику проходила Бордей Олена – 

студентка ІІ-го курсу факультету «Діловодство» технікуму промислової 

автоматики ОНАХТ. 

*   *   * 

 До 85-річчя Одеської області на другому поверсі бібліотеки відкрито 

постійно діючу виставку «Одещина – степна корона Причорномор’я». 

 

9 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція 

керівництва та представників Вітрильної федерації Одеської області «Як зробити 

Одесу центром вітрильного спорту України?». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності подовжено зустрічі у форматі «15х4 

Od» – чотири міні-лекції по 15 хвилин кожна молодих вчених і любителів науки. 

Тема зустрічі – «Стовбурові клітини Космічне сміття Біль Права споживачів». 

*   *   * 

 Бібліотека долучилась до проекту молодіжної секції УБА «Display-

кросинг» – мобільної виставки «Мрій! Читай! Мандруй!». 

 

10 
 У відділі мистецтв до 130-річчя від дня народження Леся Курбаса 

відбулась лекція «Життя віддане театру». Співробітниками відділу підготовлено 

однойменну віртуальну виставку. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

«Язичники атомного віку» аспіранта історичного факультету ОНУ ім.                                            

І.І. Мечникова Валентина Долгочуба. 

 

11 
 У відділі літератури іноземними мовами до 100-річчя від дня народження 

Сідні Шелдона відбулась презентація виставки-портрету «Його ім'я – синонім 

слова "бестселер"» та огляд життя і творчості відомого письменника. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулась зустріч з циклу «СУЛ через персоналії». Тема лекції – 

«Справа Патріарха», присвячена творчості Юрія Андруховича. 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках миротворчого проекту «Я 

живу в Одесі» у форматі «Жива бібліотека» відбулось обговорення на тему: 

«Дискримінація довкола нас». Захід відбувся за підтримки БФ «Caritas Odessa 

UGCC». 

 

12 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч в рамках 

проекту «Медицина розбірливим почерком». Тема лекції – «Хвороби печінки». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація роману 

Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду». 

 

13 
 У відділі соціокультурної діяльності за підтримки БФ «Brain Basket» 

відбулась презентація Всеукраїнського проекту з ІТ-навчання «Technology 

Nation» для слухачів нового навчального року. 

 

14 
  Співробітники відділу періодичних видань та читальної зали підготовили 

книжково-документальну виставку «Афганістан болить в моїй душі» до Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

*   *   * 

Співробітниками читальної зали до Дня Святого Валентина підготовлено 

віртуальну виставку «Литературный калейдоскоп: книги отмечают юбилей». 

 

15 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

«Широкинська операція» та зустріч з воїнами – учасниками подій. 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів 

«Круг», «Глаs», «Южная волна» та ОДТРК «Факти», обласного радіо, радіо 

«Одесса-мама», а також на сторінках інтернет-видань «Одесский обозреватель» 

та «УСІ». 

*   *   * 

 У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книги Олександра Галяса «200 інтерв'ю з "зірками"». 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу 

«Град», обласного радіо. радіо «Одесса-мама», а також на сторінках інтернет-

видань «Одесский обозреватель» та «УСІ». 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась пізнавальна 

мистецтвознавчо-музикальна програма «Святий Валентин: від біблійних сказань 

до Всесвітнього дня кохання» за участю мистецтвознавця Володимира 

Островського. 
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 Інформація про захід була висвітлена в новинах ОДТРК «Факти», 

обласного радіо, а також на сторінках інтернет-видання «Одесский вестник». 

 

16 
  У відділі соціокультурної діяльності до Дня Героїв Небесної Сотні 

відбувся вечір пам’яті та презентація книжкової виставки «Янголи України: доля 

Героїв Майдану очима сучасників». Гостями заходу були учні 10-Б класу гімназії 

№ 2 (класний керівник Паранюк О.В.). В рамках заходу відбулась інформаційна 

година «Сакральний символ України: історія Малого герба» (до 25-річчя 

затвердження малого Державного герба України). 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів 

«Град», «Репортер», ОДТРК «Факти», обласного радіо, а також на сторінках 

інтернет-видань «Одесский обозреватель» та «Одесский вестник». 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності за ініціативи ВМГО «ФРІ» відбулась 

зустріч у «ФРІ-школі Одеса» з циклу «Ковток». Тема зустрічі – «Ковток Польщі». 

 

17 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

«Путівник по Одесі» одеського історика, письменника, краєзнавця і екскурсовода 

Олександра Бабіча. В рамках зустрічі співробітники відділу краєзнавчої 

літератури і бібліографії підготовили виставку путівників «Будьте, як вдома». 

 

18 
«Українська військово-морська термінологія» – тема заходу в рамках 

проекту «Одеса україномовна», який відбувся у відділі соціокультурної 

діяльності. 

*   *   * 

У відділі соціокультурної діяльності за ініціативи ГО «UniverPL» 

відбулась інформаційна зустріч «Вища освіта в Польщі» з організації вступу до 

польських університетів. 

 

19 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч в рамках 

проекту «Медицина розбірливим почерком». Тема лекції – «Хвороби 

кишківника». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках освітнього проекту 

«Intellectuarium» відбулась зустріч з циклу «Де логіка?». Тема лекції: «Микола 

Якович Грот і проекти реформи логіки в XIX-XX ст. Одеський контекст». 
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21 
 До Міжнародного дня рідної мови в бібліотеці відбулось «Мовне свято» 

– «Відкрий, о рідна моя мово, свої скарбниці золоті». У відділі соціокультурної 

діяльності присутні зустріли багатонаціональний й багатомовний колектив учнів 

та вчителів ЗОШ № 52, які подарували всім присутнім святковий настрій – 

незабутню програму українською, болгарською, грузинською, в’єтнамською, 

вірменською, арабською, узбецькою, грецькою, азербайджанською, єврейською 

мовами; одночасно в читальній залі відбувся захід, присвячений польській мові – 

справжній «ковток» Польщі за участю Дар’ї Росохати (ВМГО «ФРІ»). 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійних каналів 

«Южная волна», ОДТРК «Факти», обласного радіо, радіо «Гармонич мира», а 

також на сторінках інтернет-видання «Одесский вестник». 

*   *   * 

 У відділі юридичної літератури відбулась презентація виставки нових 

надходжень «Пропонуємо ознайомитись». 

 

22 
 У відділі соціокультурної діяльності в межах муніципального проекту 

«Університету 3-го віку» для осіб пенсійного віку, зареєстрованих в 

Територіальному центрі соціального захисту громадян Приморського р-ну м. 

Одеси, в рамках програми «Українська платформа багатонаціональної Одещини», 

до вшанування пам’яті Олени Теліги відбувся огляд творчості та декламування 

віршів від члена Всеукраїнського товариства ім. Олени Теліги Людмили Хильчук 

– «Гаряче серце і гаряча смерть» нескореної поетеси: творчість, присвячена 

Україні». 

*   *   * 

 У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась творча зустріч з 

одеським письменником Олексою Різниченком до його 80-річчя. Співробітники 

відділу підготували однойменну віртуальну виставку. 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах ОДТРК «Факти», 

обласного радіо, радіо «Гармония мира», а також на сторінках інтернет-видань 

«Одесский вестник» та «Одеські вісті». 

 

24 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція відомого одеського 

екскурсовода, історика Олександра Бабіча на тему «Міф про Одесу-маму, чи Було 

місто бандитською столицею?» 

 

25 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся міський ораторський 

конкурс. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація поетичної 

збірки «Дело духа» поета, філософа, культуролога Іллі Рейдермана. 
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*   *   * 

 В читальній залі відбулась лекція «Божественний план – мінеральне 

царство природи» з циклу лекцій з теософії Одеського відділення «Перлисте 

намисто» Теософського товариства в Україні. 
 

26 
 У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація виставки-

портрету «Виктор Гюго – "защитник обездоленных"» (до 125-річчя від дня 

народження французького письменника). Співробітниками відділу було 

підготовлено однойменну віртуальну виставку. 

*   *   * 

 У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжкової 

виставки «Дачні поради: новий сезон» за розділами: «Календар дачника весняних 

робіт», «Всякому овочу – свій час», «Прибутковий сад: поради фахівців», «Мій 

квітник: секрети успіху». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч в рамках 

проекту «Медицина розбірливим почерком». Тема лекції – «Хвороби нирок. 

Методи профілактики». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції 

молодих вчених і любителів науки в рамках проекту «15х4 Od». Тема лекцій – 

«Морфогенез Гроші Кібератаки Алергія». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з психологом 

Наталією Родиною. Тема лекції – «Путь к совершенству». 
 

28 
 Заст. директора з внутрібібліотечної роботи Бакланова Н.М. була 

запрошена на урочистості з нагоди 85-річчя від дня утворення Одеської області, 

які відбулись в Одеському національному академічному театрі опери та балету. 

 

*   *   * 

 24 лютого відзначила ювілей завідувач науково-бібліографічного відділу 

Канєвська Т.А. 
 
 

Березень 
 
1 

 Зав. науково-методичного відділу Маловік Н.П. та зав. відділу обробки 

літератури та організації каталогів Маказюб Л.В. взяли участь у роботі VII 

Міжнародної конференції «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна 

освіта: європейські орієнтири», яка відбулась 1-4 березня 2017 р. у смт Славське 

Львівської обл. 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках муніципального проекту 

«Університет 3-го віку» до дня народження Кобзаря відбулась лекція Тараса 

Максим’юка на тему: «Тарас Шевченко та Одеса». 

 

2 
 Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

Діденко А.В. взяла участь у презентації 22-го випуску історико-краєзнавчого 

альманаху «Юго-Запад», яка відбулась у приміщенні прес-центру «Контекст-

Причерноморье». 

 

3 
 До 100-річчя Української революції у відділі соціокультурної діяльності 

відбувся історичний екскурс «1917 рік: як Україна зустріла Лютневу революцію». 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу 

«Глаs», обласного радіо, радіо «Гармония мира», а також на сторінках інтернет-

видань «Одесский вестник» та «Одеські вісті». 

*   *   * 

 В читальній залі відбулась лекція «Осягнення суті часу» канд. фіз.-мат. 

наук Гавриленка С.І. з циклу лекцій з теософії Одеського відділення «Перлисте 

намисто» Теософського товариства в Україні. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності за ініціативи «ФРІ-школи Одеса» 

відбувся тренінг «Adobe Photoshop. Як зробити афішу заходу». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Руслана 

Горового «40… або чому чуваки не святкують».  

 

4 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулось підсумкове заняття 

письменницького курсу «Письменники – 43». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги – 

першого детективного роману про Одесу видавництва «Фоліо» – Ірини Лобусової 

«Короли Молдаванки». 

 

5 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з поетом і 

художником Олександром Гаркавченком. 

*   *   * 

 До Року Японії в Україні у відділі літератури іноземними мовами 

відбулась презентація виставки творів малих форм «Рюноске Акутагава – 

неперевершений японський майстер новели» (до 125-річчя від дня народження 

письменника). 
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6 
 До Міжнародного Жіночого Дня 8 березня співробітниками відділу 

юридичної літератури підготовлено віртуальну виставку «Жінки в українській 

політиці». 

 

7 
 Діденко А.В., провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і 

бібліографії, взяла участь в презентації 68-го випуску альманаху «Дерибасовская-

Ришельевская», яка відбулась в Золотій залі Одеського літературного музею. 

Примірник видання було передано в дар бібліотеці. 

 

9 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулась лекція Ярослави Вітко на тему: «Деміфологізація 

Шевченка: ким був Кобзар?», присвячена дню народження Т.Г. Шевченка. В 

заході взяли участь учні старших класів ССШ № 10. 

*   *   * 

 В читальній залі до дня народження Т.Г. Шевченка відбулась презентація 

книжкової виставки «Україна поетичними стежками Кобзаря». 

 

10 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з одеським поетом 

Олексієм Палисаєвим та презентація його книг – поеми «Дар», фантастичної 

поеми «Они приходят с дождѐм» та збірки віршів «Звезды далѐкой яркий свет…». 

*   *   * 

 В читальній залі відбулась історична година «Український народний 

герой Устим Кармалюк» (до 230-річчя від дня народження). 

 

11 
 Співробітники бібліотеки (Полянко Т.М., Булгакова О.А., Морозова С.А., 

Ходіс О.В.) взяли участь в урочистостях, присвячених дню народження Тараса 

Григоровича Шевченка, які відбулись в ЦПКіВ ім. Т.Г. Шевченка. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулось чергове засідання – дискусія, присвячена особистості 

Тараса Григоровича Шевченка. 

 

12 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках заходів до 100-річчя 

Української революції відбулась презентація видання «Іван та Юрій Липи» Ігоря 

Стамбола – канд. іст. наук, молодшого наукового співробітника Інституту 

бібліографічних досліджень НБУВ – та Світлани Кучеренко – заступника голови 

правління Благодійного фонду імені Івана та Юрія Лип. 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч з циклу 

лекцій «Медицина розбірливим почерком». Тема лекції – «Хвороби печінки»». 

 

14 
 У відділі соціокультурної діяльності до Дня українського добровольця 

відбулась зустріч «Добровольці. Історія подвигу героїв». Вшанувати українських 

добровольців прийшли студенти ДНЗ «Одеський професійний ліцей в сфері 

послуг ПНПУ ім. К.Д. Ушинського», курсанти Одеського воєнно-морського 

ліцею, учні старших класів ЗОШ № 117 (класний керівник В.А. Кобзар). 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч «Стажування за 

кордоном» в рамках проекту ММО «AIESEC». 

 

15 
 У відділі краєзнавчої літератури відбулась презентація книги Валерія та 

Галини Левченків «Олександро-Невська церква Новоросійського університету: 

історія, персоналії, документи».  

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу 

«Глаs», обласного радіо, а також на сторінках інтернет-видання «Одесский 

вестник». 

*   *   * 

 У відділі юридичної літератури до Всесвітнього дня захисту прав 

споживачів відбулась година запитань і відповідей на тему: «Як себе захистити?». 

В заході взяла участь головний спеціаліст Другого місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги А.В. Перетятко. В рамках заходу 

відбулась презентація книжкової виставки «Споживач України: право на 

безпеку».  

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках муніципального проекту 

«Університету 3-го віку» відбулась зустріч «Одеса – толерантне місто різних 

релігій» за участю одеського журналіста І.С. Рябухіна та доцента ПНПУ ім. К.Д. 

Ушинського О.М. Яцького за темами: «Старообрядництво: міф та реальність» та 

«Святині православ’я». 

 

16 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч у «ФРІ-

школі Одеса». Тема зустрічі – «Ідеальний мотиваційний лист для міжнародних 

проектів». 

*   *   * 

 До 65-річчя від дня народження Юрія Винничука співробітниками 

читальної зали підготовлено віртуальну виставку «Львівські легенди та історії від 

«золотого письменника України». 
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17 
 Співробітники бібліотеки (Полянко Т.М., Булгакова О.А., Бурлак О.О., 

Меліховська М.В., Палащенко І.О., Волкова Т.Д.) взяли участь в урочистостях, 

присвячених 100-річчю від дня початку Української революції 1917 року. Захід 

відбувся в ЦПКіВ ім. Т.Г. Шевченка. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книг відомого 

одеського історика Віктора Савченка, присвячених революційним подіям 1917-

1921 років: «Симон Петлюра»; «12 війн за Україну»; «Діяльність анархістських 

організацій в Україні у 1903-1929 рр.: історичний аспект та політична практика». 

 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності перший командир полку особливого 

призначення «АЗОВ», позафракційний народний депутат та лідер партії 

«Національний Корпус» Андрій Білецький презентував книгу «День 

провокатора» – спогади учасників повстання 01.12.2013 року. 

 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч зі студентами 

Української Академії лідерства з міста Харків. 

 

18 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулась чергова зустріч з циклу «СУЛ через персоналії». Тема 

лекції – «Галицький лицар», присвячена ювілею «золотого письменника України» 

Юрія Винниченка. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулось відзначення Дня 

добровольця. Організатором заходу став Одеський обласний осередок спілки 

ветеранів «Легіон Свободи». 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу 

«Одеський кризовий медіа-центр», обласного радіо, радіо «Гармония мира», а 

також на сторінках інтернет-видань «Одесский вестник», «Одеські вісті» та 

«УСІ». 

*   *   * 

 У відділі літератури іноземними мовами оформлена книжково-

ілюстративна виставка «Поетична мова вражень, навіювань і натяків Стефана 

Малларме» до 175-річчя від дня народження французького поета. 

 

19 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч в рамках 

проекту «Медицина розбірливим почерком». Тема лекції – «Онкозахворювання». 
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20 
 У відділі соціокультурної діяльності до Всесвітнього дня водних ресурсів 

відбулась прес-конференція «Всесвітній день водних ресурсів і роль творчих 

конкурсів у їх збереженні» та церемонія нагородження переможців 8-го 

Міжнародного басейнового конкурсу «Барви Дністра-2016». 

 

21 
 Сесія обласної ради призначила директором КУ «Одеська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського» Євгенію Робертівну 

Петракову. 

 

22 
 До Всесвітнього дня поезії у відділі персонального абонементу відбулось 

літературно-поетичне свято «Поезія – це свято, як любов». 

 

*   *   * 

 До Всесвітнього дня водних ресурсів у відділі виробничої літератури для 

студентів екологічного факультету ОНАХТ відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «Вода – це саме життя» та лекція за участю завідувача 

кафедрою основ творення Народного Академічного університету «Еволюція 

розуму» Синеви Лариси Анатоліївни. 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу 

«Глаs», обласного радіо, а також на сторінках інтернет-видань «Одесский 

обозреватель» та «Одесский вестник». 

 

23 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з громадським та 

політичним діячем Миколою Томенком та презентація навчального посібника 

«Україна: історія Конституції». В рамках заходу співробітники відділу юридичної 

літератури підготовили книжково-документальну виставку «Минуле та майбутнє 

Основного Закону України». 

 Інформація про захід була висвітлена в новинах телевізійного каналу «7 

канал», обласного радіо, а також на сторінках інтернет-видань «Одесский 

обозреватель» та «Одесский вестник». 

*   *   * 

 На виконання розпорядження КМУ від 16.03.2016 р. «Про схвалення 

Стратегії подолання бідності» у відділі юридичної літератури відбулась 

інформаційна година «Бідність в Україні: сутність проблеми та шляхи її 

розв`язання». 

 

24 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч у «ФРІ-

школі Одеса» з циклу «Ковток». Тема зустрічі – «Ковток Італії». 
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*   *   * 

 24-25 березня зав. науково-методичного відділу Маловік Н.П. взяла 

участь у колегії управління культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини ОДА на тему: «Реформування галузі культури в 

умовах децентралізації», яка відбулась в ОЦНК м. Ізмаїл. 

*   *   * 

 Співробітниками читальної зали підготовлено буктрейлер «Веер леди 

Уиндермир» до 125-річчя п’єси Оскара Уайльда. 

*   *   * 

 До Національного свята Греції – Дня Відродження – в. о. директора 

Полянко Т.М. та зав. відділу літератури іноземними мовами Ліщинська С.Л. 

взяли участь у презентації книги Віцендзоса Корнароса «Еротокрит» у перекладі 

українського поета-еллініста Василя Степаненка. 

 

25 
 В читальній залі відбулась лекція «Божественний план – рослинне 

царство природи» з циклу лекцій з теософії Одеського відділення «Перлисте 

намисто» Теософського товариства в Україні. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір авторської пісні – 

«Михаїл Фурсов & Ольга Артеменко». 

*   *   * 

 25-26 березня завідувач відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк 

О.А. та бібліотекар відділу Сорокіна К.О. взяли участь в роботі семінару 

«Перспективи розвитку відкритих просторів на базі бібліотек та молодіжних 

центрів», який відбувся у м. Львів за ініціативи Громадського сектору 

Євромайдану спільно із Національною скаутською організацією «Пласт» за 

підтримки фонду «National Endowment for Democracy». 

 

26 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «11 ампер» 

відбулась зустріч з молодими поетами м. Одеси. 

 

28 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулось перше заняття розмовного 

клубу в рамках проекту «Одеса україномовна», які будуть відбуватися щосереди 

о 18.00. 

 

29 
Бібліотека зареєструвалась на платформі «Tech Soup Global Україна» для 

доступу до програм підтримки від світових лідерів програмного забезпечення: 

Microsoft, Bitdefender, Autodesk, Box.org, Tableau та Ushahidi та отримання 

пільгових технічних засобів та навчання. 
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*   *   * 

  У відділі юридичної літератури відбувся День інформації «Нові 

надходження з морського права». 

*   *   * 

 До Року Японії в Україні зав. відділу літератури іноземними мовами 

Ліщинська С.Л. виступила перед слухачами муніципальної програми 

«Університет 3-го віку» з доповіддю «Враження туристів від Японії».  

 Інформація про захід була висвітлена на сторінках інтернет-видання 

«Одесский вестник». 

*   *   * 

 Ліщинська С.Л.,зав. відділу літератури іноземними мовами, та Нагорнюк 

О.А., зав. відділу соціокультурної діяльності. взяли участь в офіційній презентації 

фестивалю «Французька весна в Одесі».  

 

31 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція канд. іст. наук 

Сергія Богана на тему: «Герої українського неба (доля авіаторів доби 

національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.)» з циклу заходів до 100-річчя 

Української революції. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір сучасної поезії «Le 

vers libre» – свято верлібру, найпоширенішого віршового жанру світової 

літератури. 

*   *   * 

 У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до Дня гумору відбулась 

презентація книжкової виставки «Українська усмішка весняної Одеси». 

 

 

Квітень 
 

1 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулось чергове засідання «СУЛ через персоналії». Тема лекції – 

«Український Пєлєвін», присвячене автору «дворівської» романтики, «секс-

символу СУЛ» та ін. – Сергію Жадану. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності до Міжнародного дня дитячої книги 

відбулась літературна зустріч за участю лауреатів Першого телевізійного 

конкурсу читців та декламаторів «Зоряна хвиля». 

 

2 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч з циклу 

«Медицина розбірливим почерком». Тема лекції – «Хвороби шкіри. Частина 

перша: інфекційні хвороби». 
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3 
В бібліотеці відбувся семінар-нарада директорів централізованих 

бібліотечних систем Одеської області за темою: «Бібліотеки Одещини: сучасні 

аспекти та напрямки діяльності в умовах децентралізації». В рамках заходу 

підведені підсумки ІІ етапу обласного огляду-конкурсу «Спільна просвітницька і 

популяризаторська діяльність бібліотек, клубних закладів і музеїв області як 

шлях патріотичного виховання», присвяченого 25-й річниці Незалежності 

України. 
 

4 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулось чергове засідання розмовного клубу за темою: 

«Відмінності між українським та російським алфавітом на фонетичному рівні». 

*   *   * 

 Для ЦРБ області в режимі Hangouts був проведений вебінар «Бібліотеки 

Одещини в українській Вікіпедії». 
 

5 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація видання 

«Донбас у вогні. Путівник зоною конфлікту». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках муніципального проекту 

«Університету 3-го віку» відбулась зустріч за темою: «Одеса – толерантне місто 

різних релігій». Пастор Денис (Благодійний Фонд «Добрий Самарянин») 

виступив з лекцією про протестантизм, соціальну роботу протестантських церков. 

В рамках заходу відбулась презентація костюмів з колекції 5-ти століть 

Реформації. 
 

6 
 В читальній залі відбулась презентація книг Н.В. Остроухової «Одесский 

оперный театр в историческом пространстве и времени» : Кн. 1: 1804-1873; Кн. 2: 

1873-1887. В рамках зустрічі співробітники відділу краєзнавчої літератури і 

бібліографії підготували книжкову виставку «Сторінки історії Одеського 

національного академічного театру опери та балету». 

  Інформацію про захід висвітлено обласним радіо, радіо «Гармония 

мира», інтернет-виданнями «Одесский вестник» та «Одесский обозреватель». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції 

молодих вчених і любителів науки в рамках проекту «15х4 Od» – «Бактеріофаг 

Рейдер Слайд 3dГрафіка». 

*   *   * 

 В. о. директора Полянко Т.М. взяла участь в роботі X Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Бібліотека і книга в контексті часу», яка 

відбулась 6-7 квітня в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого 

(м. Київ). 
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*   *   * 

 До Року Японії в Україні у відділі літератури іноземними мовами 

відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Японія – це приклад 

колоритної самобутності та сучасності». 

*   *   * 

 В читальній залі до 135-річчя до дня народження Дмитра Дорошенка 

відбулась презентація виставки-портрету «Історик з Божої ласки!». 

 

8 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся семінар за темою: «Їсти 

подано…, або Як підприємцю організувати діяльність кафе, ресторану» в рамках 

програми «Твій бізнес. Тренінги та консультації для підприємців». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулась лекція «Історія знищення української мови».  

 

9 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся Грузинсько-український 

патріотичний захід до Дня національної єдності, громадянської злагоди і пам’яті 

загиблих за Грузію – «В єдності сила!». 

 

10 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого 

столу» за темою: «Наслідки трагедії під Смоленськом для безпеки країн Балто-

Чорноморського простору». В заході взяли участь Сергій Герасименко – 

представник громадської ради при Одеській обласній прокуратурі; Сергій Боган – 

канд. іст. наук; Віктор Федосюк – військовий експерт, офіцер запасу та ін. 

 

11 
 У відділі юридичної літератури відбулась консультація начальника 

відділу Другого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги А.В. Перетятко за темою: «Безоплатне або пільгове забезпечення 

громадян лікарськими засобами». Захід присвячений Всесвітньому дню здоров’я. 

*   *   * 

 Фахівці читальної зали підготували віртуальну виставку «Театр, театр, 

театр…» з циклу «Книги – ювіляри року». 

*   *   * 

 До Великодня у відділі соціокультурної діяльності Димова Антоніна 

Іванівна – зав. відділу декоративно-прикладного мистецтва Одеського ОЦУК – 

для учнів Одеського центру патріотичного виховання дітей та молоді разом зі 

Школою Бойового гопака «ШТОРМ» провела майстер-клас з розпису писанок. 
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12 
 У відділі виробничої літератури відбулась святкова зустріч «Великдень: 

українські звичаї та традиції». В програмі заходу: 

- Великодні традиції у народному житті; 

- презентація книжкової виставки «До святкового столу»; 

- «Рецепти та прикраси до Великодня» – майстер-клас від учнів (поварів-

кондитерів) Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури. 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами «7 канал», 

ОДТРК «Факти», обласним радіо, інтернет-виданням «Одесский вестник». 

*   *   * 

  Співробітники відділу виробничої літератури підготовили книжкову 

виставку «Ракетно-космічна галузь України: в ім'я миру і прогресу», присвячену 

Всесвітньому дню авіації та космонавтики. 

*   *   * 

  У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжкової 

виставки нових надходжень до відділу «Відкрий для себе Україну: сучасна 

українська література». 

 

14 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація роману 

Євгена Стеблівського «Кіборги». 

 

18 
 До Року Японії в Україні співробітниками відділу літератури іноземними 

мовами підготовлено віртуальну виставку «Японский язык – окно в иную 

реальность…», яка містить підручники, навчальні посібники, словники, а також 

збірники японської класичної поезії і старовинних японських пісень японською і 

російською мовами. 

*   *   * 

 Співробітники читальної зали до Міжнародного дня пам'ятників і 

історичних місць підготовили віртуальну виставку «Мосты – выдающиеся 

памятники зодчества и инженерного искусства». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках кіноклубу відбувся 

перегляд і обговорення кінострічки «1+1» (реж. Олів’є Накаш, Ерік 

Толеданоисера). Організатор заходу – БФ «Caritas Odessa UGCC». 

 

19 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках муніципального проекту 

«Університету 3-го віку» відбулась зустріч з заслуженим художником України 

М.М. Вилкуном. 
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*   *   * 

 У відділ соціокультурної діяльності з метою обговорення актуальних 

питань життя міста відбулось засідання дискусійного клубу «Одеса-2050» за 

участю скульптора Михайла Реви. 

*   *   * 

 В читальній залі за ініціативи Одеської обласної організації інвалідів 

війни та Збройних Сил України відбулась презентація книги Володимира 

Єрьоменка «Виденье реформации Украины». 

 

20 
 В читальній залі відбулась презентація книг Георгія Олександровича 

Бербера – «Украина – от скифов до Сечи. Киевская Русь»; «Скифы. От Вавилона 

до Одессы»; «Украина в составе Литвы и Польши. Забытые войны». 

  Інформацію про захід висвітлено обласним радіо, інтернет-виданнями 

«Одесский вестник» та «Одесский обозреватель». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції 

молодих вчених і любителів науки в рамках проекту «15х4 Od» – «Механіка 

польоту Туберкульоз Промислова революція Астероїди». 

 

21 
 В рамках фестивалю «Французька весна в Одесі» у відділі 

соціокультурної діяльності відбулись конференція і презентація книги Бориса 

Чорного «Еврейские и украинские сказки и рассказы о гуцульском регионе». В 

рамках заходу співробітники відділу літератури іноземними мовами підготовили 

книжково-ілюстративну виставку «Фольклор гуцульського регіону мовами 

світу». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності у форматі «Живої бібліотеки» 

відбулась зустріч «Люди із особливими фізичними потребами». Організатор 

заходу – БФ «Caritas Odessa UGCC». 

 

22 
 22-23 квітня в читальній залі для студентів-медиків, інтернів та лікарів в 

межах проекту #INpractice відбулись денні курси Basic life support (BLS), які 

провели найкращі сертифіковані інструктори України. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках Міжнародного фестивалю 

«Odessa / Batumi Photo days» відбулась презентація нових фотобуків – авторських 

та колективних, які були видані або створені в період 2016-2017 рр. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулось чергове засідання «СУЛ через персоналії», вдруге 

присвячене творчості Сергія Жадана. 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Бориса 

Херсонського «Страстная седмица» (видавництво «Дух і літера», 2017). 

 

23 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась гра інтелектуально-

розважального клубу «CLEVER». Гра пройшла у форматі «Quiz'a», який об'єднує 

різноманітні вікторини – «Що? Де? Коли?», «Своя гра», брейн-ринг. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч з циклу 

лекцій «Медицина розбірливим почерком». Тема лекції – «Хвороби шкіри. 

Частина друга: меланома». 

 

24 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся конкурс дитячої творчості 

«Паняночка-весняночка» за участю учнів ЗОШ № 52 м. Одеси. 

 

25 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

видавництва «ВСЛ» «Голосно, тихо, пошепки» та зустріч з художниками-

ілюстраторами Романом Романишиним та Андрієм Лесівим. Зустріч відбулась в 

рамках миротворчого проекту «Я живу в Одесі» БФ «Caritas Odessa UGCC». 

 

26 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з народним 

депутатом України Світланою Залищук – головою підкомітету Верховної Ради 

України з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції, члена 

партії ДемАльянс. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулось нагородження переможців 

міського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт з 

правознавства за темою: «Сім’я як первинний та основний осередок суспільства». 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійним каналом ОДТРК «Факти», 

обласним радіо, інтернет-виданнями «Одесский вестник», «Одесский 

обозреватель» та «УСІ». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках муніципального проекту 

«Університету 3-го віку» співробітники відділу виробничої літератури провели 

годину пам’яті «Чорнобильська трагедія – невгасимий біль». 

*   *   * 

 У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась зустріч з 

Ханелісом Володимиром Зіновійовичем – автором книги «Родились и учились в 

Одессе». Бібліотека отримала в дар примірник видання. 
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27 
 В рамках фестивалю «Французька весна в Одесі» у відділі 

соціокультурної діяльності до 215-річчя від дня заснування Національного ордена 

Почесного легіону Франції відбулось засідання «круглого столу». В заході взяли 

участь:  

- Паскаль Фурно – директор організації «Альянс франсез» в Одесі; 

- Клаудія Вішан – керівник освітніх проектів Університетської Агенції 

франкофонії; 

- Віталій Орлов – старший викладач кафедри іноземних мов гуманітарних 

факультетів, член Національної спілки журналістів України; 

- викладачі та студенти Одеського національного університету ім. І.І. 

Мечникова. 

 Учасники заходу мали можливість ознайомитися з книжково-

ілюстративною виставкою «Французький Орден Почесного легіону». 

  Інформацію про захід висвітлено обласним радіо, інтернет-виданнями 

«Одесский вестник», «Одесский обозреватель» та «УСІ». 

*   *   * 

 З 27 по 30 квітня у відділі соціокультурної діяльності відбулась 

«Журналістська кузня» – курс майстер-класів, тренінгів та практичних завдань у 

сфері журналістики. Організатор – «ФРІ-школа Одеса». 

 В рамках заходу відбулась зустріч із Сергієм Назаровим – головою 

незалежного телебачення «Громадське ТБ Одеси», режисером, журналістом, 

документалістом. С. Назаров розповів про сучасні медіа та про шлях незалежної 

журналістики, поділився особливостями створення контенту для інтернет-ЗМІ, а 

також на власному прикладі розказав, як потрібно керувати журналістським 

проектом, щоб він не розвалився на початковому етапі. 

 

28 
 У відділ соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки Леоніда 

Мосендза «Відплата» (видавництво «УВС ім. Юрія Липи», 2017). 

*   *   * 

 У відділ соціокультурної діяльності відбувся семінар на тему: «Перевірки 

підприємців. Як не стати жертвою». Організатор – «Школа успішного 

підприємництва» (м. Київ). 

 

29 
 В читальній залі відбулась лекція Перевалова Віктора Володимировича 

«Людина епохи динозаврів» з циклу лекцій з теософії Одеського відділення 

«Перлисте намисто» Теософського товариства в Україні. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбувся семінар-тренінг на тему: 

«Ви зареєстрували бізнес. Що робити далі? Перші кроки». Організатор – «Школа 

успішного підприємництва» (м. Київ). 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулось чергове засідання «СУЛ через персоналії» за темою: 

«Андрій Любка», присвячене молодій українській поезії. 
 

30 
 У відділ соціокультурної діяльності відбулась презентація книги «Коли 

захиталось небо. Або «V» – означає «Вільні» активістки Всеукраїньської мережі 

"Вільні люди" Лілії Мусіхіної. 
 
 

Травень 
 

1 
 З 1 травня розпочато III етап обласного огляду-конкурсу «Спільна 

діяльність бібліотек, клубних закладів і краєзнавчих музеїв області як шлях 

патріотичного виховання». Термін закінчення – 31 грудня 2017 року. 

*   *   * 

 З 1 по 26 травня на базі відділу електронної бібліотечно-бібліографічної 

інформації проходили виробничу практику студенти IV-го курсу технікуму 

промислової автоматики ОНАПТ спеціальності «Обслуговування комп’ютерних 

систем і комплексів» Мезенов Ігор, Литвиненко Георгій та Хапчевський 

Владислав. 
 

3 
 Профком бібліотеки організував для співробітників відвідування 

концерту народного артиста України Василя Зінкевича, який відбувся в обласній 

філармонії. 
 

4 
 До 245-річчя від дня народження Ф.А. Брокгауза у науково-

бібліографічному відділі відбулась презентація виставки-огляду «Король 

словарей». 
 

5 
 До Дня пам’яті і примирення у відділах бібліотеки відбулись презентації 

виставок документальних матеріалів і художніх творів: в читальній залі – 

«Немеркнучі сторінки величі людського духу»; у відділі персонального 

абонементу – «Сплять солдати в степах під волошковим небом Європи…»; у 

відділі літератури іноземними мовами – «На хвилі пам’яті». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності до дня народження ідеолога 

українського націоналізму Юрія Липи відбувся вечір пам’яті «Маловідомі 

сторінки життя видатного одесита». В заході взяла участь Світлана Кучеренко – 

заступник голови правління Благодійного фонду імені Івана та Юрія Лип. 
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6 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч «Стежками 

пам’яті» з актором театру, журналістом, ведучим циклу авторських програм, 

народним артистом України Богданом Чуфусом. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулись читання української літератури. 

 

7 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова гра 

інтелектуально-розважального клубу «CLEVER». Гра пройшла у форматі 

«Quiz'a», який об'єднує різноманітні вікторини – «Що? Де? Коли?», «Своя гра», 

брейн-ринг. 

 

11 
  Для читачів обласної бібліотеки для дітей ім. В. Катаєва була 

організована скайп-конференція з Черкаською обласною бібліотекою для дітей, 

присвячена 80-річчю від дня народження одеського дитячого письменника, 

лауреата Шевченківської премії Рутківського В.Г. 

 

12 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція професора Тараса 

Гончарука «Одеське порто-франко 1819-1859 рр.: вигадки та історичні реалії (до 

200-річчя маніфесту про проголошення)» в рамках просвітницьких заходів до 

100-річчя Української революції. 

*   *   * 

  Зав. науково-методичного відділу Маловік Н.П. відвідала Березівську 

ЦРБ в складі оргкомітету XVIІІ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська 

книга на Одещині». 

*   *   * 

  У відділі юридичної літератури було презентовано книжково-

документальну виставку «Формула корупції. Чи дійсно є політична воля знищити 

корупцію?». 

 

13 
  Співробітниками читальної зали до 110-річчя від дня народження 

англійської письменниці Дафни дю Морьє підготовлено віртуальну виставку 

«Дафна дю Морье – мастер жанра психологического триллера: к 110-летию со 

дня рождения английской писательницы» та електронну презентацію «Віртуоз 

інтриги». 

*   *   * 

  Профком бібліотеки організував для співробітників відвідування 

прем’єри спектаклю «Белая акация», присвячену 70-річчю Одеського 

академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного. 
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14 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась перша лекція з циклу 

науково-просвітницьких заходів «ШрьодингерФест» проекту «Intellectuarium» 

про котів і для котів. В заході взяв участь Володимир Немерцалов – доцент 

кафедри ботаніки ОНУ ім. І.І. Мечникова. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась тренувальна гра перед XV 

Чемпіонатом світу з вікторини (WQC). Організатор – інтелектуально-

розважальний клуб «CLEVER». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч з циклу 

лекцій «Медицина розбірливим почерком». Тема лекції – «Діагностика 

захворювань». 

 

15 
  Амельченко Ю.С. стала до роботи на посаді директора бібліотеки. 

 

16 
  В читальній залі в рамках святкування Дня Європи в Україні відбулось 

засідання «круглого столу» на тему: «П’єр Ларусс – французький лексикограф та 

енциклопедист, упорядник знаменитого словника», присвяченого 200-річчю від 

дня народження вченого. 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «7 канал», обласним радіо, інтернет-виданнями «Одесский вестник» та 

«Одесский обозреватель». 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з Валерієм 

Макеєвим – автором книги «100 днів полону, або Позивний «911». Зустріч 

відбулась в рамках миротворчого проекту «Я живу в Одесі» БФ «Caritas Odessa 

UGCC». 

*   *   * 

  До Міжнародного дня сім`ї у відділі юридичної літератури було 

презентовано книжково-ілюстративну виставку «Міцна родина – міцна держава». 

*   *   * 

  В рамках Тижня безпеки дорожнього руху у відділі юридичної літератури 

стартував цикл заходів. Було презентовано книжкову виставку «Знай і вивчай 

правила дорожнього руху». 

 

17 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книг «Бабин 

яр: Історія і пам’ять» (під редакцією В. Гриневича та П. Р. Магочія, видавництво 

«Дух і Литера», 2016) та «Господи, Ти відкриєш уста мої…» Йосифа Зільса 

(видавництво «Дух і Литера», 2017). 
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*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулись семінар для підприємців 

«Перевірки підприємців. Як не стати жертвою» та майстер-клас «Кадровий облік 

у підприємців. Оформлення співробітників на роботу». Організатор – «Школа 

успішного підприємництва» (м. Київ). 

 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності в рамках муніципального проекту 

«Університету 3-го віку» відбулась зустріч з письменницею Іриною Пляченко. 

 

*   *   * 

В рамках Тижня безпеки дорожнього руху у відділі юридичної літератури 

відбулась інформаційна година «Дитина-пасажир». 

 

18 
 У відділі мистецтв до Дня вишиванки відбулась презентація книжкової 

виставки «Історичний шлях української вишиванки». В рамках заходу 

співробітники відділу підготували однойменну віртуальну виставку. 

 

*   *   * 

 У відділі юридичної літератури до Дня Європи в Україні відбулась 

інформаційна година «Європа та Україна в світі, що змінюється». Співробітники 

відділу підготували однойменну віртуальну виставку. 

 

*   *   * 

 До Міжнародного дня захисту рослин у відділі виробничої літератури 

відбулись презентації книжково-ілюстративних виставок «Кімнатні рослини: 

краса і натхнення» та «Квітковий сад: ідеї та фарби». 

 

*   *   * 

 В рамках відкритого plant-crossing(е) у відділі соціокультурної діяльності 

відбулась презентація книги «Деревья Одессы» одеських авторів Світлани 

Коваленко, Володимира Немерцалова і Тетяни Васильєвої (видавництво «Освіта 

України»). 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції 

молодих вчених і любителів науки в рамках проекту «15х4 Od» – «Датування 

Шрифти Меми Віртуальна реальність». 

 

19 
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого 

столу» в режимі «Питання - відповідь» на тему: «Відповіді на незручні запитання 

підприємців». Організатор – «Школа успішного підприємництва» (м. Київ). 
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*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулись лекції та презентація 

книжкової виставки «Японія: історія, традиції, культура», присвячені Року Японії 

в Україні: «Північні території Японії (Курильські острови). Досвід боротьби за 

повернення» (Олександр Беседков, заступник голови ГО «Фортеця Європи»); 

«Співпраця Організації Українських Націоналістів з урядовими та військовими 

структурами Японії в 30-40 рр. ХХ сторіччя» (Сергій Боган, старший науковий 

співробітник Одеського історико-краєзнавчого музею); «Короткий екскурс в 

культуру та традиції Японії на прикладі японської книги» (Світлана Ліщинська, 

зав. відділу літератури іноземними мовами ОУНБ ім. М. Грушевського. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності за ініціативи «ФРІ-школи Одеса» 

відбулась зустріч за темою «Табори: організація відпочинку». 

*   *   * 

  Відбулись загальні збори колективу щодо утвердження Колективного 

договору між адміністрацією та профкомом бібліотеки на 2017-2019 рр. 

*   *   * 

  В читальній залі до Дня пам'яті жертв політичних репресій відбулась 

презентація книжкової виставки «Передвісники незалежної України». 
 

23 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого 

столу» на тему: «Формування молодіжного жіночого лідерства: основні виклики 

та можливості» в рамках презентації програми конкурсу «Перший крок до 

успіху» в Південному регіоні. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого 

столу» за темою: «Проблеми та перспективи відновлення символів 

докатерининської епохи міста Одеси (Хаджибей)». 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «7 канал», «Южная волна», обласним радіо, інтернет-виданнями 

«Одесский вестник» та «Одесский обозреватель». 
 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч-подорож з Анною 

Богушенко (ММО «AIESEC Ukraine»). 

*   *   * 

  На виконання Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року у відділі юридичної літератури відбулась відеопрезентація «Як не стати 

жертвою торгівлі людьми». 

 

24 
  До Європейського дня парків фахівці бібліотеки підготували віртуальну 

виставку «Выдающиеся зодчие садово-паркового искусства XVII–XX столетий». 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в межах муніципального проекту 

«Університету 3-го віку» відбувся захід, присвячений перепохованню Тараса 

Шевченка. 

 

25 
  У відділі літератури іноземними мовами відбулась зустріч з діячами 

Німецького культурного центру «Баварський Дім, Одеса» на тему: «Німецька 

діаспора на півдні України: від історії заселення до сучасності». 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «7 канал», обласним радіо, інтернет-виданнями «Одесский вестник» та 

«Одесский обозреватель». 

 

27 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Культура 

мовлення» в рамках проекту «Одеса україномовна». 

 

28 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з циклу науково-

просвітницьких заходів «ШрьодингерФест» проекту «Intellectuarium» про котів і 

для котів. Лекцію «Animal Liberation: Біоетика і права тварин» прочитала 

д.філос.н., професор філософського факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова Інна 

Володимирівна Голубович. 
 

30 
  У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбувся літературний 

вечір «Костянтин Паустовський і Одеса». В рамках заходу відбулись: 

- демонстрація короткометражного художнього фільму за оповіданням 

К.Г. Паустовського «Ручьи, где плещется форель»; 

- презентація книжково-ілюстративної виставки «Костянтин Паустовський 

і Одеса». 

Фахівці відділу підготували однойменну віртуальну виставку. 

  Інформацію про захід висвітлено обласним радіо, радіо «Гармония 

мира», інтернет-виданнями «Одесский вестник» та «Одесский обозреватель». 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книжок: П.-Р. 

Маґочій, Й Петровський-Штерн «Євреї та українці: тисячоліття співіснування» 

(Ужгород, «Видавництво Валерія Падяка», 2016) та «Бабин Яр» за редакцією В. 

Гриневича та П.-Р. Маґочія (Київ, «Дух і літера», 2016). Організатор заходу – 

«Українсько-єврейська зустріч» (Ukrainian Jewish Encounter-UJE). 
 

31 
 У відділі мистецтв відбулась мистецтвознавча година «Патріотизм 

українського кіно: творчість С. Параджанова». 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в межах муніципального проекту 

«Університету 3-го віку» відбулась зустріч до дня народження Олександра 

Пушкіна. 

*   *   * 

  З 31 травня по 2 червня в рамках проекту «Громада, що навчається: 

трансформація конфліктів в Україні та Молдові через активну громадянську 

участь» зав. відділу соціокультурною діяльності Нагорнюк О.А. взяла участь в 

тренінгу «Розвиток громадянського суспільства». 

 

 

Червень 
 

1 
 До Міжнародного дня захисту дітей у відділі соціокультурної діяльності 

відбулось нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку «Я маю право», 

який відбувся в Одеській області в рамках Всеукраїнського конкурсу шкільних 

малюнків за ініціативи Головного управління юстиції в Одеській області. В 

рамках заходу у відділі юридичної літератури відбулась презентація 

інформаційно-документальної виставки «Міжнародний день захисту дітей». 

 

2 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з директором 

видавництва «Дух і літера» Костянтином Сіговим. 

*   *   * 

 В читальній залі до Дня Святої Трійці відбулась презентація книжкової 

виставки «Свята Трійця – символ віри». 
 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч «Подорож – це 

легко» для любителів подорожувати. 

*   *   * 

 До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища у відділі 

виробничої літератури відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки 

«Землі не вічна благодать». 

 

3 
 У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжкової 

виставки «Екологічне право – основа третього тисячоліття». 

 

6 
 До Дня працівників морського і річного флоту у відділі виробничої 

літератури відбулась презентація книжкової виставки «Морська галузь України: 

пошук нових резервів». 
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*   *   * 

 Діденко А.В., провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і 

бібліографії, взяла участь у презентації 69-го випуску альманаху «Дерибасовская-

Ришельевская», яка відбулась в Золотій залі Одеського літературного музею. 

Примірник видання було передано в дар бібліотеці. 

 

7 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся майстер-клас на тему: 

«Психологічна безпека в умовах інформаційної війни». Ведучий – Євген 

Бондаренко, досвідчений медіа-експерт, голова Школи Медіа-Патріотів. 

 

8 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з Вахтангом 

Кіпіані – журналістом, головним редактором сайту «Історична правда», ведучим 

однойменної програми на телеканалі ZIK. В рамках заходу відбулась презентація 

трьох нових книг з «Бібліотеки Історичної Правди»: «Українська канадіана» – 

наукове видання про перших українців-піонерів у Канаді (видавництво 

«Дуліби»), «ОУН і УПА. Зродились ми великої години…» та «Війна двох правд. 

Українці та поляки у кривавому ХХ столітті» (видавництво «Віват»). 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «Южная волна», обласним радіо, інтернет-виданнями «Одесский 

вестник» та «Одесский обозреватель». 

 

9 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках XVIІI Всеукраїнської 

виставки-форуму «Українська книга на Одещині» відбулась презентація 

чергових, 16-го та 17-го, підготовлених Інститутом енциклопедичних досліджень 

томів Енциклопедії Сучасної України (Київ, 2016). 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійним каналом ОДТРК «Факти», 

обласним радіо, інтернет-виданнями «Одесский вестник» та «УСІ». 

 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках XVIІI Всеукраїнської 

виставки-форуму «Українська книга на Одещині» відбулась презентація 

хрестоматії-довідника «Мистецтвознавство XX століття», що представляє праці 

теоретиків, істориків та практиків музичного, театрального образотворчого та 

кіномистецтва. Наукова робота не має аналогів серед вже існуючих навчальних 

посібників. 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійним каналом «7 канал», 

обласним радіо, інтернет-виданнями «Одесский вестник» та «УСІ». 
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10 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках XVIІI Всеукраїнської 

виставки-форуму «Українська книга на Одещині» відбулась презентація третього 

випуску видання «Человек в истории и культуре. Мемориальный сборник 

научных работ в память лауреата Государственной премии Украины, академика 

РАЕН, профессора, доктора исторических наук Владимира Никифоровича 

Станко» видавництва ТОВ РВА «Ірбіс» (2017). 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійним каналом «Град», обласним 

радіо, інтернет-виданнями «Одесский вестник» та «УСІ». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках XVIІI Всеукраїнської 

виставки-форуму «Українська книга на Одещині» відбулась зустріч з 

письменником, журналістом, лауреатом Національної премії ім. Тараса 

Шевченка, лауреатом премії Президента України «Українська книжка року» 

Мирославом Дочинцем. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулась зустріч з українським поетом, прозаїком, дитячим 

письменником Володимиром Рутківським. 

*   *   * 

  В рамках XVІІІ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на 

Одещині» директор Амельченко Ю.С., зав. науково-методичного відділу Маловік 

Н.П. та зав. відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації Булгакова 

О.А. відвідали місто Березівку, де відбувся круглий стіл «Шляхи співпраці та 

координація зусиль бібліотек і видавництв щодо популяризації української книги 

та читання серед молоді». В обговоренні питання читання як глобальної 

проблеми сучасного суспільства взяла участь директор Амельченко Ю.С. 

 

11 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся музикально-поетичний 

концерт «Федеріко Гарсіа Лорка – іспанський поет, драматург, фольклорист». 

 

12 
 З 12 по 14 червня директор Амельченко Ю.С. в складі бригади з 

комплексної перевірки діяльності бібліотек району відвідала Ананьївську ЦБС. 

 

13 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книжки «Сни 

неофіта» Павла Вольвача. 

*   *   * 

 Профком для співробітників бібліотеки організував екскурсію до Свято-

Успенського Одеського Патріаршого монастиря. 
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14 
 Зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяла участь в 

презентації книги «Історія гагаузів України», яка відбулась в Золотій залі 

Одеського літературного музею. Видання, яке було презентовано, передано в дар 

бібліотеці. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в межах муніципального проекту 

«Університету 3-го віку» відбулось останнє, підсумкове, заняття навчального 

року 2016-2017. 

 

15 
 На виконання Розпорядження КМУ від 11.05.2017 р. № 308-р «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 

рік» на блозі «Юридичний світ бібліотеки» щомісячно публікуватимуться 

інформаційні списки літератури щодо державної політики у сфері 

євроатлантичної інтеграції України. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції 

молодих вчених і любителів науки в рамках проекту «15х4 Od» – «Груповий 

відбір Поліфонія Модель OSI Анархізм». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого 

столу» представників «Групи 2-го травня» на тему: «Проблеми, пов’язані з 

притягненням до кримінальної відповідальності  за управління транспортними 

засобами в стані алкогольного сп’яніння та шляхи їх вирішення». 

 

16 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація-обговорення 

книги історій переселенців «Знедолені? Нездоланні!», що видана Інститутом 

демократії ім. Пилипа Орлика в рамках проекту Інтерньюзу за фінансової 

підтримки Уряду Канади через Міністерство міжнародних справ Канади. 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами «7 канал», 

ОДТРК «Факти», обласним радіо, інтернет-виданням «Одесский вестник». 

*   *   * 

 Фахівці науково-бібліографічного відділу до 125-річчя від дня 

народження українського бібліографа Меженка Ю.О. провели бібліографічний 

огляд праць «Служіння книзі як життєве кредо». 

 

17 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулось чергове засідання –  «Український фольклор в його 

різноманітті». 
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19 
 Одеська національна наукова бібліотека у 2017 р. проводить V 

Регіональний конкурс на краще методичне та бібліографічне видання публічних 

бібліотек Півдня України. Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського на конкурс 

представила наступні видання: бібліографічний покажчик «Енергозбереження та 

поновлювані джерела – життєва необхідність» та каталог «Юридическая книга 

XIX – начала XX века в фондах библиотеки (1847-1927)». 

*   *   * 

 Директор бібліотеки Амельченко ЮС. взяла участь в урочистому 

засіданні Вченої ради ОНУ ім. І.І. Мечникова, присвяченого 200-річчю Наукової 

бібліотеки ОНУ ім. І.І. Мечникова. 

*   *   * 

 З 19 по 23 червня зав. відділу обробки літератури та організації каталогів 

Маказюб Л.В. пройшла навчальний курс «Впровадження УДК в роботу наукових 

та публічних бібліотек», організованого Національною академією керівних кадрів 

культури і мистецтва (м. Київ). 

 

20 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулась «Година грамотності». 

*   *   * 

 Директор бібліотеки Амельченко ЮС. взяла участь у II Міжнародній 

науково-практичній конференції «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід 

та перспективи» (20-21 червня 2017 р.), присвяченій 200-річчю Наукової 

бібліотеці ОНУ ім. І.І. Мечникова. 

 

21 
 У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація виставки-

портрету «Стівен Кінг – американський письменник, автор бестселерів у жанрах 

літератури жахів, фентезі, трилера» (до 70-річчя від дня народження) та огляд 

творчості. 

*   *   * 

 У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки-портрету 

«Через терни – до зірок», присвяченої 120-річчю від дня народження 

українського творця теорії космічних польотів Ю.В. Кондратюка. 

 

23 
 У відділі юридичної літератури до 20-річчя встановлення Міжнародного 

дня на підтримку жертв тортур відбулась презентація інформаційно-

документальної виставки «Держави ООН проти нелюдських катувань». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності за підтримки ГО «Зірка» відбувся 

перегляд та обговорення художнього фільму «Бійцівській клуб». 
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24 
 В бібліотеці стартував Фестиваль Європейського Кіно. Проект 

реалізовується за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні. До 

програми Фестивалю увійшли кращі фільми останніх років, зняті в країнах 

Євросоюзу – призери Каннського кінофестивалю, хіти європейського прокату, 

номінанти на премію «Оскар» за кращий неангломовний фільм. 

*   *   * 

«Внутрішній безвіз: чому краще подорожувати Україною?» – тема заходу 

в рамках проекту «Одеса україномовна», який відбувся у відділі соціокультурної 

діяльності. 

 

25 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація видання 

переможця літературного конкурсу імені Григора Тютюнника – «Злочинний 

порятунок» авторства Ігоря Стамбола. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбувся майстер-клас Євгена 

Бондаренка – досвідченого медіа-експерта, голови Школи Медіа-Патріотів – на 

тему: «Психологічна безпека в умовах інформаційної війни». 

 

27 
 У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжкової 

виставки «Вимріяна поколіннями – Конституція моєї Батьківщини (до Дня 

Конституції України). 

 

29 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась закрита зустріч для HR-

фахівців, HR-менеджерів, HR-marketing фахівців і інших представників HR 

департаментів. 

*   *   * 

 У відділі мистецтв відбулась презентація рекомендаційного 

бібліографічного покажчика «Сонячне сяйво Тетяни Яблонської: до 100-річчя від 

дня народження художниці». 

*   *   * 

 У відділі виробничої літератури відбувся тренінг для представників 

фондів зайнятості. 

*   *   * 

 Зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. та бібліотекар 

відділу Сорокіна К.О. взяли участь у засіданні обласної робочої групи з реалізації 

Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту 

«Місця пам’яті Української революції 1917 – 1921 рр.». 
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30 
 У відділі соціокультурної діяльності за ініціативи ГО «Молодіжний 

центр ефективних комунікацій» відбувся тренінг з ефективних комунікацій, 

розрахований на представників громадських організацій та працівників 

соціокультурної сфери. Захід відбувся у рамках проекту «Відкритий університет» 

за підтримки DVVInternational. 

 

*   *   * 

 27 червня відзначила ювілей головний бібліотекар науково-методичного 

відділу, голова профкому бібліотеки Бойко Г.М. 

 

 

Липень 
 

1 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова лекція з циклу 

науково-просвітницьких заходів «ШрьодингерФест» проекту «Intellectuarium» 

про котів і для котів. Цього разу спікером виступила культуролог, науковий 

співробітник Музею західного і східного мистецтва Анастасія Фролкова з 

лекцією ««Поп-арт і 25 котів Енді Уорхола». 

*   *   * 

 Булгакова О.А. призначена на посаду заступника директора з наукової 

роботи. Чернявська С.О. призначена на посаду завідувача відділу електронної 

бібліотечно-бібліографічної інформації. 

 

2 
 У відділі соціокультурної діяльності подовжено зустрічі у форматі «15х4 

Od» – чотири міні-лекції по 15 хвилин кожна молодих вчених і любителів науки. 

Тема зустрічі – «Мітохондріальні захворювання Теорії змов Місцеві знання 

Контрацепція». 

*   *   * 

 Профком бібліотеки організував для співробітників відвідання прем’єри 

оновленого спектаклю «Спляча красуня» в Одеському національному 

академічному театрі опери та балету. 

 

4 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція-екскурсія «Одеські 

базари та ресторани: міфи та реальність» (автор – гід Катерина Курлап). 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «Групи 2-го 

травня» на тему: «Судова реформа в Україні та участь громадянського 

суспільства». 
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5 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з письменником 

Яковом Шехтером (Ізраїль). 

 

6 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з Володимиром 

Караташем – активним учасником визвольної боротьби, письменником, членом 

Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих. 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «Град», «Первый городской», обласним радіо, інтернет-виданням 

«Одесский вестник». 

*   *   * 

 У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година 

«Динаміка бідності в Україні»: на виконання розпорядження КМУ від 16.03. 2016 

р. №161-р « Про схвалення Стратегії подолання бідності». 

 

7 
 У відділі персонального абонементу до 135-річчя від дня народження 

класика білоруської літератури, поета, драматурга, публіциста, видатного діяча 

білоруського Відродження початку XX століття Янки Купала відбулась поетична 

година «В рядках віршів – душа народу», під час якої звучали вірші білоруською 

мовою. 

 

8 
 До 110-річчя від дня народження Олега Ольжича відділом періодичних 

видань підготовлено віртуальну виставку «Поет національного героїзму». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулась чергова зустріч, присвячена творчості письменника 

Василя Стефаника. 

*   *   * 

 Відділом періодичних видань підготовлено віртуальну виставку «Поет, 

учений, борець (до 110-річчя  від дня народження О.О. Ольжича). 

 

12 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція 

організаторів та партнерів міжнародного проекту «Відкритий університет», який 

реалізується ГО «Молодіжний центр ефективних комунікацій», Одеською 

обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Грушевського та 

факультетом журналістики НУ «Одеська юридична академія» за підтримки 

Інституту з міжнародного співробітництва німецької асоціації університетів 

(DVV International). 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності до дня народження кінорежисера 

Олега Сенцова відбувся перегляд та обговорення документального фільму 

Аскольда Курова «ПРОЦЕС: РОСІЙСЬКА ДЕРЖАВА ПРОТИ ОЛЕГА 

СЕНЦОВА». 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «7 канал», «Южная волна», обласним радіо, радіо «Гармония мира», 

інтернет-виданням «Одесский вестник». 

 

13 
 Фахівці бібліотеки Нагорнюк О.А., Сорокіна К.О., Булгакова О.А. та 

Чернявська С.О. взяли участь у презентації пересувної виставки «Нам пора для 

України жить!» до 100-річчя Української революції (1917-1921 рр.), яка відбулась 

в Одеському історико-краєзнавчому музеї. 

 

14 
 Головний бібліотекар науково-методичного відділу Усатюк Н.В. 

перебувала у відрядженні з метою вивчення досвіду роботи бібліотек 

Окнянського району Одеської області в умовах децентралізації. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності 14 та 16 липня відбулись вистави 

Форум-театру. 

 

15 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках безкоштовних курсів 

української мови проекту «Одеса україномовна» відбулась лекція аспіранта 

історичного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова Валентина Долгочуба на тему: 

«Між Купайлом та Іоаном: язичницьке та християнське в українському святі». 

 

16 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературно-музичний 

вечір «Невідома Іспанія» фолк групи «Medi Terra» (Одеса-Київ). 

 

18 
 У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

виставки періодичних видань «Чорноморським новинам» – 100 років». 

 

20 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературно-музичний 

вечір «Метагалактична Філософія Синтезу НФА» в рамках зустрічі з 

представниками «Метагалактичного центру Одеси». 
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21 
 На блозі «Бібліотечному фахівцю» науково-методичного відділу 

створено сторінку «УДК» щодо упровадження Універсальної десяткової 

класифікації, де відображатиметься актуальна інформація з цього питання. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературно-музичний 

вечір, присвячений презентації книги Делія Стейнберга Гусмана «Сьогодні я 

бачила…» за участю струнного квартету студентів ОНМА ім. А.В. Нежданової. 

*   *   * 

 У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація виставки-

огляду «Олександр Дюма – геній авантюрного роману» (до 215-річчя від дня 

народження французького письменника). 

 

22 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась авторська зустріч із 

лауреатом Шевченківської премії 2011 року Василем Шклярем – «Від «Чорного 

ворона» до «Чорного сонця». 

 

25 
 В читальній залі відбулась презентація виставки рідкісних видань 

«Хрещення Київської Русі-України: важлива віха в історії європейської 

цивілізації». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція та 

зустріч з Яною Зінкевич – легендарною українською добровольцем-медиком, 

начальником Медичного управління та реабілітації бійців Української 

Добровольчої Армії. 

 

27 
 У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

ілюстрованої виставки-огляду «За його проектом побудовані м. Одеса і Одеський 

порт» (до 265-річниці від дня народження Ф.П. де Волана). 

 

28 
 Співробітниками відділу мистецтв до 200-річчя від дня народження 

«співця моря» І. Айвазовського підготовлено книжково-ілюстративну виставку 

«Дев’ятий вал Івана Айвазовського», в т.ч. й віртуальну. 

*   *   * 

 Бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Сорокіна К.О на 

міжнародному фестивалі «Дунайська Січ 2017» представила експозицію Музею 

історії розвитку українського козацтва з фондів ОУНБ ім. М. Грушевського.  
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30 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась гра інтелектуально-

розважального клубу «CLEVER». Гра пройшла у форматі «Quiz'a», який об'єднує 

різноманітні вікторини – «Що? Де? Коли?», «Своя гра», брейн-ринг. 

 

 

Серпень 
 

1 
 З 31 липня по 8 серпня 2017 року в читальній залі відбулась презентація 

виставки-подорожі «Мрій! Читай! Мандруй!» проекту Молодіжної секції УБА 

«Display-кросинг», присвяченої Міжнародному року сталого розвитку туризму. 

 

2 
 У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжкової 

виставки «Морська галузь України: пошук нових резервів». 

 

4 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках ХХІ Міжнародного 

книжного фестивалю «Зелена хвиля / Зелѐная волна» за ініціативи проекту 

«Відкритий університет» відбулась зустріч в «Літературному кафе» з відомим 

російським письменником і журналістом Дмитром Биковим. 

 

5 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» відбулась зустріч з циклу «СУЛ через персоналії». Тема лекції – 

«Шляхетний українець Юрій Хорунжий». 

 

8 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з 

буковинськими письменниками Мар’яном та Мирославом Лазаруками. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з військовим ЗСУ, 

учасником бойових дій, отаманом Чорноморського Гайдамацького З’єднання 

Сергієм Гуцалюком. 

*   *   * 

 У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «Землі не вічна благодать». 

 

9 
 У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки, присвяченої 80-річчю від дня народження 

доктора історичних наук, професора ОНУ Гончарука Григорія Івановича. 
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10 
 У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книги одеської письменниці Юлії Верби «Молдаванское отродье». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності Управління з питань шукачів 

захисту та соціальної інтеграції Головного управління Державної міграційної 

служби в Одеській області провело інформаційну зустріч для біженців з різних 

країн,в т.ч. Ірану, Іраку, Сирії, з метою ознайомленнями з можливостями 

бібліотеки в наданні інформаційних ресурсів, відвіданні літературних заходів, 

участі в культурних проектах. 

 

14 
 У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «Відкрий для себе Україну: сучасна українська 

література», присвяченої Дню незалежності України. 

 

15 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання Координаційної 

ради з питань національно-патріотичного виховання при ОДА на тему: 

«Національно-патріотичне виховання молоді». 

 

17 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась робоча зустріч з 

керівниками громадських організацій учасників АТО Одеської області. 

 

18 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературний вечір, 

присвячений пам’яті письменника Івана Низового та презентація першої 

посмертної збірки його творів «Ніхто наді мною не пан». Представив видання 

Роман Смілка. 

*   *   * 

 У відділі літератури іноземними мовами до 170-річчя від дня народження 

Болеслава Пруса відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки 

«Реаліст з берегів Вісли». 

 

19 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки віршів 

«Війна у мирний час» Сергія Братчука. 

 

22 
 У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «На пасиці восени: поради до часу» до відзначення Дня 

пасічника. 
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*   *   * 

 У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «Джон Голсуорсі – літописець сімейної хроніки» до 150-

річчя від дня народження англійського письменника. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Метагалактична 

філософія синтезу. Індивідуальна позиція наглядача в пізнанні життя». 
 

23 
 У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжкової 

виставки «Українська державність: від УНР до незалежної України» до Дня 

проголошення незалежності України. 

*   *   * 

 В читальній залі до Дня незалежності України відбулась презентація 

книжкової виставки «Шануймо нашу державу». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з учасниками 

Самооборони Майдану Одеси, присвяченої Дню Державного Прапора та Дню 

незалежності України. 
 

25 
 Зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. та головний 

бібліотекар Ходіс О.А. взяли участь у тренінгу «Проектне навчання в 

гуманітарній професії», який відбувся в НУ «ОЮА». 
 

26 
 Вітаємо співробітника відділу соціокультурної діяльності Олександра 

Тарасенка з перемогою у непримиренному бою, де зійшлися кращі майстри пера, 

королі муз, знавці слів і лицарі рим – БІЙЦІВСЬКОМУ КЛУБІ ПОЕТІВ, який 

відбувся в рамках «Вишиванкового фестивалю». 
 

29 
 До Року Японії в України для осіб пенсійного віку, зареєстрованих в 

Територіальному центрі соціального захисту громадян Приморського р-ну м. 

Одеси, відбулась лекційна година «Японський шлях до процвітання», яку провела 

зав. відділу літератури іноземними мовами Ліщинська С.Л. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках муніципального проекту 

«Університету 3-го віку» відбулась лекція «Дмитро Донцов і національна ідея». 
 

30 
 Відділом періодичних видань до 95-річчя від дня народження 

українського поета-гумориста і сатирика Павла Глазового підготовлено 

віртуальну виставку «Патріарх українського гумору». 
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*   *   * 

 Фахівці відділу краєзнавчої літератури і бібліографії до 85-річчя від дня 

народження одеського скульптора Олександра Князика підготували віртуальну 

виставку «Знайдений світ Князика». 

 

31 
 Заст. директора з АХЧ Коваль В.Д. взяв участь в навчально-методичній 

нараді, визначеної «Планом основних заходів з підготовки цивільного захисту 

Приморського району на 2017 рік» щодо забезпечення цивільного захисту на 

території Приморського району м. Одеси, як у мирний час, так і в особливий 

період. 

*   *   * 

 02 серпня відзначила ювілей завідувач відділу краєзнавчої літератури і 

бібліографії Андросова Т.О. 

 

 

Вересень 
 

1 
 У відділі юридичної літератури в рамках Всеукраїнського 

просвітницького проекту «Я маю право», запровадженого Міністерством юстиції 

України у співпраці з системою БПД та за підтримки USAID «Нове правосуддя», 

стартував цикл інформаційних годин, перша з яких – «Право власності» за 

темами: 

 Я знаю про своє право власності; 

 Я вмію користуватись ним і знаю, що треба робити, коли мої права 

порушують; 

 Я захищаю себе згідно з законами, а держава захищає мене і мої права. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з письменником, 

дивознавцем, академіком УМА ОРД Володимиром Осипчуком-Сковородою та 

презентація книги «Родень». 
 

2 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція Б. Херсонського 

«Анатомія одеського міфу». 

*   *   * 

 В читальній залі відбулась зустріч учасників освітньої програми Фонду 

ім. Г. Бьолля за темою: «Політична ситуація в Україні». 

*   *   * 

 В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної 

виставки «Шість довгих літ великого протистояння: 1939 – 1945» (до дня 

закінчення Другої світової війни та Дня пам’яті жертв фашизму). 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась літературна лекція 

«Станіслав Виспнянський – знайомий та незнайомий» в рамках Національного 

читання знаних польських письменників. Цього року – Національне читання 

«Весілля» Станіслава Виспнянського. Організатор – Одеське відділення спілки 

поляків в Україні ім. А. Міцкевича. 

 

3 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація мистецьких 

проектів та дискусія щодо пошуку спільного шляху до соціальних змін в рамках 

проекту «Одіссея Донбас». 

*   *   * 

 У відділі виробничої літератури до Дня підприємця відбулась презентація 

інформаційної виставки-реклами «Господарство та господарі: світові уроки для 

України». 

*   *   * 

 Користувачі бібліотеки взяли участь у флешмобі «Я за український 

дитсадок в Одесі». 

 

4 
 З 4 по 13 вересня відділ обробки літератури та організації каталогів 

провів тренінги для бібліотекарів області з впровадження УДК. 

 

5 
 У відділі виробничої літератури відбулась лекційна година Ю.В. 

Кривенка, канд. юрид. наук, доцента кафедри цивільного права НУ «Одеська 

юридична академія» на тему: «Волонтерство: історія та законодавче закріплення» 

(до Дня волонтерства). 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбувся майстер-клас «Жіночі 

хитрощі, або Як зав'язати хустку, шарф і палантин» в рамках муніципального 

проекту «Університет 3-го віку».  

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація туристичної 

агенції «Advan Travel». 

 

6 
 Загальними зборами колективу бібліотеки було висунуто кандидатуру 

директора Амельченко Ю.С. для участі у конкурсі, оголошеного Міністерством 

культури України, до Наглядової ради Українського культурного фонду від 

закладів культури та громадських об'єднань. 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбувся брифінг на тему «Оцінка 

ходу досудового розслідування кримінальної справи №120141605000003700 від 

02.05.2014 р і судового процесу в Малиновському районному суді м. Одеси». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання Conversation 

Club в рамках проекту «Відкритий університет». 

 

7 
 В приміщенні Театрально-художнього училища до 85-річчя від дня 

народження одеського скульптора Князика О.В. відбулась творча зустріч 

«Професія – скульптор!». Організатори – відділи мистецтв та краєзнавчої 

літератури і бібліографії. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулись курси з фото- та відео 

майстерності в рамках проекту «Відкритий університет». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції 

молодих вчених і любителів науки в рамках проекту «15х4 Od». Тема лекцій – 

«Менструації Водії Потопаючі Стародавні філософи». 

 

8 
 У відділі літератури іноземними мовами до 155-річчя від дня народження 

американського письменника О. Генрі відбулась презентація книжкової виставки 

«О. Генрі – американський король сміху». В рамках заходу підготовлено 

віртуальну виставку «Привлекательное разнообразие американского рассказа от 

Ирвинга до О. Генри».  

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності фрілансер The New York Times і 

Politico Europe Юлія Мендель розповіла про нові тренди в зарубіжній 

журналістиці в рамках «Громадянського простору» проекту «Відкритий 

університет». 

 

9 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація оновленого 

проекту «Одеса україномовна» та лекція «Мовою. Не язиком». 

 

10 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках освітнього проекту 

«Intellectuаrium» відбулась перша зустріч нового академічного сезону на тему: 

«Стратегії "дон Жуанів пізнання": Ніцше, Фрейд, Лу Саломе». 
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13 
 В рамках Дня відкритих дверей для студентів-першокурсників 

юридичного факультету Одеського національного морського університету 

відбулась презентація відділу юридичної літератури та екскурсія по бібліотеці. 

 

14 
 Заст. директора з наукової роботи Булгакова О.А. взяла участь в роботі 

ювілейної 10-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна 

освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття». Вона виступила з 

доповіддю «Партнерство крізь десятиліття: співпраця кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності ОНПУ з Одеською ОУНБ ім. М. 

Грушевського». За багаторічну активну співпрацю, вагомий внесок у реалізацію 

освітньо-наукового проекту «Професійно-комунікативні технології ІІІ 

тисячоліття» та у зв’язку з проведенням ювілейної 10-ї міжнародної науково-

практичної конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні 

технології XXI століття» ректор Одеського національного політехнічного 

університету Г.О. Оборський нагородив колектив КУ «Одеська обласна 

універсальна наукова бібліотека імені Михайла Грушевського» Почесною 

Грамотою. 

 

16 
 У відділі соціокультурної діяльності стартував курс «Ораторське 

мистецтво і риторика» Школи Майстрів Альбіни Овчинникової. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбувся кінопоказ з циклу «Кіно від 

Гриця» в рамках проекту «Одеса україномовна». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулось відкриття грузинської 

недільної школи «Ана-Бана» Грузинського культурно-освітнього центру «Іверія». 

В рамках заходу відбулась презентація фотовиставки «Гостинна Аджарія». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекційна година «Жести і 

міміка у спілкуванні японців» (до Року Японії в Україні) в рамках 

муніципального проекту «Університет 3-го віку». 

 

21 
 21-22 вересня зав. відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

Андросова Т.О., зав. науково-бібліографічного відділу Канєвська Т.А., зав. 

сектору відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації                    

Ласкевич О.М, зав. відділу юридичної літератури Бондаровська З.П. взяли участь 

у Всеукраїнському семінарі «Сучасні тенденції розвитку краєзнавчої бібліографії 

в бібліотеках України», який відбувся в ОННБ. 
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23 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулись «Українські теревеньки» – 

засідання розмовного клубу в рамках проекту «Одеса україномовна». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулось знайомство з автором 

книги «Моя дорога птаха», з мамою Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна). 

 

24 
 Вільна школа філософії та літератури – «Школа вільної культури» – 

провела перше заняття в новому навчальному році на тему: «Знання - або 

мудрість?». Ведучий – поет і філософ Ілля Ісаакович Рейдерман. 

 

27 
 До Року Японії в Україні у відділі літератури іноземними мовами 

відбувся мега марафон «Віртуальна подорож Японрейдерманією». В програмі – 

презентація Японського клубу в Одесі, майстер-класи з орігамі, каліграфії, шашок 

Го, вірші в перекладі з японської Дмитра Шупти. та ін. В рамках заходів 

відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Туризм в Японії: 

туризм заради збереження культурної спадщини, всесвітнього миру, 

взаєморозуміння та співробітництва» (до Всесвітнього дня туризму). 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «7 канал», «Репортер», «G-news», обласним радіо, радіо «Гармония 

мира», інтернет-виданням «Одесский обозреватель». 

*   *   * 

 Співробітники відділу мистецтв до 185-річчя від дня народження 

композиторів П.І. Ніщинського та П.П. Сокальського підготували та провели 

музичний вечір в приміщенні Театрально-художнього училища. 

*   *   * 

 Бібліотекар книгосховища Медведкова А.О. взяла участь в презентація 

навчального фільму «Територія Голодомору: пам’ять невмируща», створеного 

Канадським Музеєм Прав Людини у співпраці з Національним музеєм «Меморіал 

жертв Голодомору», яка відбулась в Одеському історико-краєзнавчому музеї. 

 

28 
 28-29 вересня в бібліотеці відбувся ХХІ обласний фестиваль української 

книги пам’яті Михайла Грушевського «Відродження української державності: 

2017 рік – Рік Української революції 1917 – 1921 років». 

 В програмі: 

 Презентація виставки «Нам пора для України жить!»: події Української 

революції 1917-1921 рр. на Одещині» (Слюсар Ю.О., заступник 

директора з наукової роботи Одеського історико-краєзнавчого музею); 

 Історичні читання «Відродження української державності. 100-річчя 

Української революції та сьогодення держави Україна», в яких взяли 
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участь: Гончарук Т.Г. – доктор історичних наук, професор кафедри 

історії України ОНУ ім. І.І. Мечникова; Вінцковський Т. С. – доктор 

історичних наук, доцент кафедри історії України ОНУ ім. І.І. Мечникова; 

Савченко В.А. – кандидат історичних наук, письменник, краєзнавець; 

Боган С.М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри правових 

дисциплін МАУП; 

 Презентація книг «Человек с Преображенской» С.Д. Гавриленка та 

«Черноморский Яхт-клуб. История парусного спорта Одессы с 1875 

года» В. Болотникова; 

 Презентація виставок «Новітня історія України: від доби Центральної 

Ради до Верховної Ради України» та огляд творів «Михайло 

Грушевський – будівничий української державності»; 

 Презентація виставок періодичних видань-ювілярів: «Чорноморська 

комуна – Чорноморські новини» (до 100-річчя заснування видання) та 

«Літературній Україні» - 90»; 

 Перегляд документального фільму Марини Жуковської, Заслуженого 

журналіста України, телеведучої, авторки циклу фільмів «Серце, віддане 

людям» «Михайло Грушевський»; 

 Огляд видань, отриманих у 2016-2017 роках за програмою «Українська 

книга» та інформація про Всеукраїнську акцію «Бібліотека Українського 

воїна»; 

 Презентація бібліографічного покажчика «Видатні державні діячі і 

правники України»; 

 «Літературний сад»: поезії бібліотечної молоді – Лілії Криворучко та 

студенти гуманітарного факультету ОНПУ, а також виступ хору 

Одеського училища мистецтв і культури ім. К.Ф. Данькевича та концерт 

тріо бандуристок «Мальви» Одеської обласної філармонії «Українська 

пісня – душа народу». 

 Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «Град», «Глаs», «Южная волна», обласним радіо, радіо «Одесса-

мама», інтернет-виданнями «Одесский вестник», «Одесские известия» та в 

газеті «Чорноморські новини». 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з народним 

депутатом України Мустафою Найємом та презентація громадської кампанії 

«Ініціатива реальних дій». 

*   *   * 

  З 28 вересня по 13 жовтня на сервері бібліотеки була установлена нова 

АБІС «UniLib» ХНУВС, конвертовано електронний каталог та проведені 

навчальні заняття для співробітників бібліотеки з користування програмою. 

 

30 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Олени 

Герасим’юк «Розстрільний календар». 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності співробітник відділу Тарасенко О. 

провів огляд подій ІІІ Міжнародного літературного фестивалю. 

 

 

Жовтень 
 

1 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературно-музичний 

виступ фолк групи «Medi Terra» (до Всесвітнього дня бібліотек та Дня 

перекладача). 

 

3 
 З 3 по 8 жовтня у відділі юридичної літератури відбувся Тиждень права 

до Дня юриста України. В програмі заходів: 

 «Юристи сучасності. Імена, звершення, досягнення»: інформаційне 

досьє; 

 «Який юрист сьогодні потрібен суспільству?»: презентація книжково-

документальної виставки; 

 «У правові поринь світи»: презентація відділу юридичної літератури; 

 прийом громадян в центрі безоплатної правової допомоги. 

*   *   * 

 Зав. науково-методичного відділу Маловік Н.П. та головний методист 

відділу Усатюк Н.В. відвідали м. Чорноморськ з метою надання консультацій 

щодо впровадження системи УДК в роботу бібліотек. 

 

4 
 У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «Луі Буссенар – викрадач читацьких сердець» (до 170-

річчя від дня народження французького письменника). 

 

5 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Відкритий 

університет» відбувся семінар «Коротко про цифрову безпеку». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбувся майстер-клас «Публічні 

виступи в стилі дзен». 

 

6 
 У відділі персонального абонементу відбувся вечір поезії «Неповторне 

ім'я – Марина» (до 125-річчя поетеси Марини Цветаєвої). 
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7 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з молодим 

одеським поетом Андрієм Хаєцьким. «Дещо» – зустріч символічна і благодійна! 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Відкритий 

університет» відбулась зустріч у форматі «Жива бібліотека» за темою «No hate 

speech». 

 

8 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулась відкрита презентація 

«Вища освіта в Польщі». Організатор – UniverPl. 

 

10 
 У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація виставки 

підручників та навчальних посібників з японської мови «Філософська 

своєрідність японського ієрогліфа» (до Року Японії в Україні). 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова вистава Форум-

театру. 

 

11 
 У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого 

столу» на тему: «Як органи місцевого самоврядування і держава можуть 

відповісти на правові потреби громад?» за участю представників центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій. 

 

12 
 

  До Дня захисника України відбувся цикл заходів: 

 «Ми щит і меч твій, Україно!»: презентація книжково-журнальної 

виставки; 

 «Ми боремося за Україну»: огляд художньої прози про героїчну боротьбу 

воїнів УПА та АТО; 

 «Військові пісні України»: виставка нотних видань; 

 «Кошовий отаман Чорноморського козацтва А. А. Головатий» (до 285-

річчя від дня народження та до Дня українського козацтва): виставка-

портрет; 

 «Покрова Пресвятої Богородиці: українські традиції»: книжково-

ілюстративна виставка. 

  А також історичний екскурс: 

 «Від УПА до АТО: справжні долі героїв»: історії воїнів; 

 «Воля дорожча життя»: документальна розповідь про Кирила Осьмака; 
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 «Життя, боротьба та смерть за Україну»: відеопрезентація про старшого 

лейтенанта Збройних сил України Артема Абрамовича. 

 Інформацію про захід висвітлено телевізійним каналом «Круг», обласним 

радіо, інтернет-виданнями «Одесский вестник», «Одеские известия» та 

«Одесский обозреватель». 

*   *   * 

  Заст. директора з наукової роботи Булгакова О.А. та зав. відділу 

електронної бібліотечно-бібліографічної інформації Чернявська С.О. відвідали 

Одеський художній музей з метою огляду de visu експозиції К.К. Костанді для 

підготовки електронної презентації «Барви південного краю: до 165-річчя від дня 

народження Киріака Костянтиновича Костанді». Співробітниками відділу 

краєзнавчої літератури і бібліографії підготовлено однойменну книжково-

ілюстративну та віртуальну виставки. 

*   *   * 

  У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

виставки-портрету «Кошовий отаман Чорноморського козацтва А.А. Головатий» 

(до 285-річчя від дня народження та до Дня українського козацтва). 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з народним 

депутатом України Сергієм Лещенком. 

 

13 
  У відділі юридичної літератури відбулась чергова інформаційна година з 

циклу заходів Всеукраїнського просвітницького проекту «Я маю право». Тема 

зустрічі «Судова експертиза». 

*   *   * 

  У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «Якість продукції до вимог ЄС» (до Дня працівників 

харчової промисловості). 

 

17 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч «Осінні роздуми з 

ароматом кави» у Літературному кафе в рамках проекту «Відкритий 

університет». 

*   *   * 

  До Всесвітнього для туризму (27 вересня) співробітниками читальної 

зали та відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації підготовлено 

віртуальну виставку «Замки і фортеці: мандрівка історичними містами Європи та 

Азії», а також електронний сторітеллінг «Перлини фортифікаційного зодчества 

на мапі світу». 

*   *   * 

  У відділі юридичної літератури відбулась виставка-огляд «17 жовтня – 

Міжнародний день боротьби з бідністю» (на виконання розпорядження КМУ від 

16.03.2016 р. № 161-р «Про схвалення Стратегії подолання бідності»). 
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19 
  З 19-21 жовтня відбулось ІІ засідання обласної Народної академії 

творчості. Організатор заходу – Обласний центр української культури. 

  В програмі заходів: 

 вишивання рушника національної єдності Одещини (керівник Панасюк 

Маріанна Василівна); 

 майстер-клас «Гончарство» (керівник Домаскін Олександр 

Валентинович); 

 майстер-клас «Бісероплетіння» (керівник Аргатюк Тетяна Григорівна); 

 майстер-клас «Традиційна мальовка на папері» (керівник Ліптушенко 

Лілія Геннадіївна); 

 майстер-клас «Ліплення свищиків» (керівник Гаркавченко Олександр 

Іванович). 

  В рамках заходу відділом виробничої літератури підготовлені книжково-

ілюстративні виставки «Гончарне ремесло: уроки майстерності», «Бісер-феєрверк 

ідей». 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «Глаs». «Южная волна», обласним радіо, інтернет-виданнями 

«Одесский вестник» та «Одесский обозреватель». 

*   *   * 

  В рамках культурного обміну бібліотеку відвідали поважні гості – 

начальник управління культури, національностей та релігій Луганської обласної 

державної адміністрації Адамчук Аліна Олексіївна та начальник управління 

молоді та спорту Волохов Антон Михайлович. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація дослідження 

Асоціації жінок-юристок України «Юрфем» щодо проблем гендерної рівності в 

юридичній професії. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції 

молодих вчених і любителів науки в рамках проекту 15х4 Od – чотири лекції по 

15 хвилин кожна «Апендицит Нації Науковий метод Сирійська мова». 

 

20 
  До 70-х роковин операції «Захід» (19-21.10.1947) в читальній залі 

відбулись заходи: 

 «21 жовтня – роковини з дня масової депортації населення України до 

Сибіру»: історичні читання; 

 «Депортація до Сибіру мовою цифр»: інфографіка; 

 «Операція «Захід»: демонстрація документального фільму. 

*   *   * 

  У відділі юридичної літератури відбулась презентація виставки-портрету 

«Автору Першої Української Конституції Пилипу Орлику – 345 років». 
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21 
 У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Одеса 

україномовна» пройшли читання та інтерпретування творчості Ігоря Астапенка. 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з молодим поетом 

з Бессарабії Іваном Дерменжі, під час якої відбулись презентація нової збірки 

«Синие и чѐрные, как море…», яка вийшла друком у 2017 році, та автограф-сесія. 

*   *   * 

  В читальній залі за ініціативи ВМГО «ФРІ» відбувся цикл лекцій у «ФРІ-

школі Одеса»: «Вступ до громадської діяльності», «Проектний менеджмент», 

«Взаємодія з поліцією». 

 

23 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація благодійного 

просвітницького проекту «Книжкова навала», ініціатором і організатором якого є 

волонтерська група «Інформаційний спротив» (координатор групи – народний 

депутат України Дмитро Тимчук). 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами «Первый 

городской», «7 канал», обласним радіо, інтернет-виданнями «Одесский вестник», 

«Одесские известия» та «Одесский обозреватель». 

*   *   * 

  Для бібліотекарів професійно-технічних училищ та коледжів міст Одеса 

та Білгород-Дністровський відбувся тренінг з впровадження УДК. 

 

24 
 У відділі літератури іноземними мовами відбулась інформаційна година 

та огляд видань документальної виставки «ООН: її обов’язки і дії сьогодні». 

*   *   * 

 В читальній залі стартував новий навчальний рік для слухачів 

Всеукраїнського проекту з ІТ-навчання «Technology Nation» (за підтримки БФ 

«Brain Basket»). 

*   *   * 

 24-26 жовтня директор Амельченко Ю.С. в складі бригади з комплексної 

перевірки діяльності бібліотек району відвідала Ренійську ЦБС. 

 

25 
  У відділі соціокультурної діяльності відбувся інтерактивний семінар 

«Актуалізація реформи публічних закупівель для замовників» для бюджетних 

установ та органів місцевого самоврядування, працівників структурних 

підрозділів, комунальних підприємств м. Одеси. Організатор – ДП «Прозорро» за 

підтримки МФ «Відродження», проекту USAID, UK aid та Фонду Євразія 

«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» та Transparency 

International Україна. 
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*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з професором 

Павлом Гриценко і народним депутатом України Павлом Кишкарем («Народний 

Рух України»). 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійним каналом ОДТРК «Факти», 

обласним радіо, радіо «Одесса-мама», інтернет-виданнями «Одесский 

обозреватель» та «УСІ». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності для студентів Одеського технічного 

коледжу Одеської національної академії харчових технологій відбувся тренінг з 

економічної грамотності від Одеського обласного центру зайнятості. 

*   *   * 

 На запрошення дирекції Одеського академічного українського музично-

драматичного театру імені В. Василька заст. директора з внутрішньобібліотечної 

роботи Бакланова Н.М. відвідала прем’єру музично-пластичної вистави «Політ у 

ритмі танго». 

*   *   * 

 25-27 жовтня головний методист науково-методичного відділу Усатюк 

Н.В. в складі бригади з моніторингу бібліотек ОТГ Одеської області і надання 

методичної і консультативної допомоги відвідала Татарбунарську ЦБС та 

Тузлівську сільську ОТГ. 

*   *   * 

 Зав. науково-методичного відділу Маловік Н.П. відвідала Балтський 

район з метою вивчення роботи бібліотек в умовах децентралізації. 

 

26 
  У відділі соціокультурної діяльності під час заходу «Поезія винна» 

відбулись презентації збірок поезії «Зіґґі Фрейд&Ктулху» В. Крюґера, 

«Лихотомія» І. Астапенка та «Цукровик» О. Мимрука та автограф-сесія. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбувся інтерактивний семінар 

«Успіх публічних закупівель для бізнесу». Організатор – ДП «Прозорро» за 

підтримки МФ «Відродження», проекту USAID, UK aid та Фонду Євразія 

«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» та Transparency 

International Україна. 

*   *   * 

  Відбувся День інформації про нові надходження до фонду бібліотеки. 

*   *   * 

  Фахівцями читальної зали до 235-річчя від дня народження італійського 

скрипаля-віртуоза і композитора Нікколо Паганіні підготовлено віртуальну 

виставку ««Генуезький чарівник»». 
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27 
  У відділ соціокультурної діяльності відбулись презентація книги 

Людмили Калабухи «Почніть говорити «НІ»: коли, чому і як це робити!» та 

автограф-сесія. 

*   *   * 

  В читальній залі відбулась інформаційна година «Міжнародне 

викрадення дітей. Особливості застосування Гаазької конвенції в Україні». 

Організатор – Головне територіальне управління юстиції в Одеській області. 

 

28 
  У відділі соціокультурної діяльності поновлено серію зустрічей в рамках 

авторського проекту «Медицина розбірливим почерком» Святослава Лінникова – 

хірурга, викладача кафедри соціальної медицини, медичного права та 

менеджменту Одеського НМедУ. Тема лекції - «Медична реформа. Як врятувати 

українську медицину?» 

 

29 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація нових видань 

Яна Валєтова «1917» та «Лучший возраст для смерти». Організатор – 

видавництво «Фоліо». 

 

31 
  На виконання Указу Президента № 357/2016 від 26.08.2016 р. «Про 

відзначення в Україні 500-річчя Реформації» в читальній залі відбулась 

презентація книжкової виставки «Роль протестантів у ранньомодерній і сучасній 

Україні» та година духовної музики «500-річчя Реформації та релігійна свобода в 

сучасній Україні». 

*   *   * 

 Головний бібліотекар науково-методичного відділу Бойко Г.М. в складі 

бригади з моніторингу бібліотек ОТГ Одеської області і надання методичної і 

консультативної допомоги відвідала Біляївську міську ОТГ. 

 

 

Листопад 

 

1 
  У відділі соціокультурної діяльності відбувся семінар «Стратегії роботи з 

інакшістю: регіональна іудаїка в Одесі» (організатор – філософський факультет 

ОНУ ім. І.І. Мечникова). В рамках семінару директор бібліотеки Амельченко 

ЮС. виступила з доповіддю на тему «Від бібліотеки спілки євреїв-прикажчиків 

до сучасної бібліотеки в Одесі», а також зав. відділу краєзнавчої літератури і 

бібліографії презентувала книжково-ілюстративну виставку «Библиотека 

Общества Взаимного вспомоществования приказчиков-евреев в Одессе – 

культурный очаг города (1875-1920)». 
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  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «Круг», «Глаs», обласним радіо, інтернет-виданнями «Одесский 

обозреватель» та «УСІ». 

 

2 
  В бібліотеці для представників централізованих бібліотечних систем 

області, бібліотек об'єднаних територіальних громад відбувся тренінг-навчання з 

питань взаємодії зі ЗМІ та групами активних громадян об'єднаних територіальних 

громад на базі бібліотек. Організатор – Рада міжнародних наукових досліджень та 

обмінів (IREX/Україна). 

 

3 
  У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація книжкової 

виставки «Якуб Колас – основоположник сучасної білоруської літератури» (до 

135-річчя від дня народження). 

 

4 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекційна година 

«Медицина на захисті довголіття» (до Дня працівника соціальної сфери). 

 

5 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся тренінг для вчителів, 

педагогів, вихователів та осіб, які працюють з дітьми й проживають на території 

Одеської області, за ініціативи громадської організації «Офіс Регіонального 

Розвитку» за фінансової підтримки німецької громадської організації Дитячого 

Фонду Німеччини «Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland». 

 

8 
  У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставки-

огляду видань «Літописець долі рідного народу» (до 145-річчя Богдана Лепкого). 

*   *   * 

  У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжково-

документальної виставки «Українська мова - інститут державності» (до Дня 

української писемності та мови). 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з солістом 

гурту «Фіолет» Сергієм Мартинюком (Колос). Організатор – Одеський обласний 

центр патріотичного виховання дітей та молоді. 

 

9 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції 

молодих вчених і любителів науки в рамках проекту 15х4 Od – чотири лекції по 

15 хвилин кожна «Пріони Близнюки Коксакі Доказова медицина». 
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10 
  У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година «Зміни в 

пенсійному законодавстві України», яку провели спеціалісти Управління 

реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління юстиції в Одеський області в рамках 

Всеукраїнського просвітницького проекту «Я маю право». 

*   *   * 

  Зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяла участь у 

тренінгу «Громада, що навчається - трансформація конфліктів України та 

Молдови» (м. Київ). 

 

11 
  У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжкової 

виставки «Чиста енергія - чисте майбутнє» (до Міжнародного дня 

енергозбереження), а також акція «Година без світла». 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч «Як 

обрати сімейного лікаря?», присвячена запровадженню в Україні медичної 

реформи, з циклу лекцій «Медицина розбірливим почерком» Святослава 

Лінникова –хірурга, викладача кафедри соціальної медицини, медичного права та 

менеджменту Одеського національного медичного університету. 

 

12 
 У відділі соціокультурної діяльності відбувся День науки – всеукраїнська 

акція, присвячена Всесвітньому дню науки. В програмі лекції: 

 Оміксні технології (Александр Петренко); 

 Хімія кохання (Volodymyr Nemertsalov); 

 Масові психічні розлади (Віктор Пахмурний); 

 Про порушення толерантності (Ирина Кольцова); 

 Метагеноміка та «ДНК з довкілля» (Evgen Dykyj). 

 

14 
  14-15 листопада зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. 

взяла участь в дводенній міжнародній партнерській зустрічі (м. Київ). Метою 

зустрічі було підведення підсумків проекту «Громада, що навчається», в рамках 

реалізації проекту «Громада, що навчається – трансформація конфліктів в Україні 

та Молдові через активну громадську участь», шо виконується за підтримки 

Міністерства закордонних справ Німеччини, Представництво ПУУ Іпіешаїіопаї в 

Україні спільно з Інформаційно-дослідним центром «Інтеграція та розвиток». 

*   *   * 

  З 14 по 16 листопада директор бібліотеки Амельченко Ю.С. в складі 

бригади з моніторингу бібліотек ОТГ Одеської області і надання методичної і 

консультативної допомоги відвідала Коноплянську ОТГ Іванівського району. 
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16 
  16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв'язку. До цієї дати 

фахівці відділу інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з 

громадськістю підготували відеофільм «Четверта влада» (до Дня працівників 

радіо, телебачення і зв’язку України), фахівці відділу електронної бібліотечно-

бібліографічної інформації підготували експрес-консультацію зі створення прес-

релізу для ЗМІ.  

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності ELSA Odesa разом з Ukrainian 

Medical Students’ Association (UMSA-Odesa) провели захід «Law and reality: 

медична реформа під мікроскопом», направлений на ознайомлення зацікавлених 

людей з медичною реформою. 

 

17 
  В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстрованої виставки 

«ІІІ Універсал: Утворення УНР» (до 100-річчя Української революції 1917-              

1921 рр.). 

  

18 
  У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір поезії FRI POETRY. 

 

20 
  У відділі юридичної літератури відбулись інформаційні години в рамках 

Тижня безпеки дорожнього руху. 

*   *   * 

  Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в презентації 

першого тому «Енциклопедії Куяльницького лиману», який включає в себе 

інвентаризовану, узагальнену і ілюстровану інформацію про судинні рослини, що 

ростуть на узбережжі лиману в умовах мінливих екології та клімату. 

«Куяльницький лиман – інвестиція Бога», – саме таким твердженням в Будинку 

прийомів Одеської обласної ради відкрив презентацію громадський діяч Сергій 

Гриневецький. 

 

21 
  До Дня Гідності та Свободи (на виконання Указу Президента України від 

30 вересня 2017 року № 300/2017 «Про відзначення у 2017 року Дня Гідності та 

Свободи») в бібліотеці відбувся цикл заходів: 

 «Історія революції Гідності та Свободи»: презентація документальної 

виставки; 

 «Зима, що нас змінила»: перегляд документального фільму; 

 «Обличчя Майдану»: з циклу спогадів про Героїв Небесної Сотні; 

 «Поезія Майдану»: поетичний вечір; 

 «Майдан очима учасників»: зустріч з очевидцями подій. 
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  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «Круг», «Град», обласним радіо, інтернет-виданнями «Одесский 

обозреватель» та «УСІ». 

 

22 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація нового 

роману-трилера «Світи і лабіринти» («Видавництво 21») молодої письменниці 

Ірини Червінської. 

 

23 
  У відділі виробничої літератури до Всесвітнього дня науки відбулась 

творча зустріч з Миколою Олексійовичем Шалімовим – професором ОНПУ, д-

ром с.-г. наук. В програмі заходу: 

 авторська презентація монографії «Эколого-биологический олимп. 

Академик Вавилов. Трилогия. Часть 2 «Его при жизни называли гением» 

(Одесса, 2017); 

 презентація книжково-ілюстративної виставки «Творець світової науки», 

присвяченої 130-річчю від дня народження М.І. Вавілова. 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійним каналом «Глаs», обласним 

радіо, інтернет-виданнями «Одесский обозреватель» та «Вечерняя Одесса». 

*   *   * 

  У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година «Останні 

зміни в трудовому законодавстві України», яку провели фахівці Головного 

управління Держпраці в Одеській області в рамках Всеукраїнського 

просвітницького проекту «Я маю право». 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція 

«Захистимо Міський сад разом» за участі громадських активістів та депутатів 

Одеської міської ради. 

*   *   * 

  В мовному клубі Speaking Club розпочато щосуботи о 13.00 «Global 

Brunch: a cup of tea & so much more». 

*   *   * 

  Зав. сектору рідкісних і цінних видань Довганюк І.В. взяла участь в 

роботі семінару для працівників бібліотек Півдня України «Пам’ятки писемності 

та культури у фондах бібліотек: проблеми розкриття та доступу», який відбувся в 

ОННБ, за темою: «Робота з краєзнавчими виданнями у відділах рідкісних 

видань».  

 

24 
  В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстрованої виставки 

«Неспечений хліб, непрожиті долі: Голодомор в Україні 1932-1933 рр.» та акція 

«Запали свічку». 
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*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч в 

Літературному кафе в рамках проекту «Відкритий університет» - презентація 

антології сучасної української поезії «Галерея чуття. Частина ІІ» (Арт-

видавництво «Nebo Booklab Publishing»). Модератор – автор ідеї та упорядник 

Світлана Привалова. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч Оpen space з 

Тетяною Кузнєцовою – деканом факультету журналістики НУ «ОЮА», 

професором. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація нового 

авантюрного роману Богдана Коломійчука «Король болю» (видавництво 

«Фоліо»). 

 

25 
  У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація книжково-

ілюстрованої виставки «Літературний титан доби Відродження, «Фенікс Іспанії» 

Лопе де Вега» (до 455-річчя від дня народження іспанського драматурга). 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Відкритий 

Університет» відбулась лекція Валерія Балаяна – відомого кінорежисера, 

сценариста, переможця багатьох кінофестивалів – «Соціальний медіапростір. 

Рівні смислових рішень». 

*   *   * 

  В читальній залі відбулась публічна лекція «Вісім уважних кроків до 

щастя, вчення Будди про восьмьорочний шлях». 
 

26 
 У відділі соціокультурної діяльності до Дня Гідності та Свободи за 

підтримки Одеського обласного центру патріотичного виховання дітей та молоді 

відбулась презентація збірки поезій «Словом по війні» Злати-Зоряни Паламарчук. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч 

«Небезпечні антибіотики. Як не зробити гірше?» з циклу лекцій «Медицина 

розбірливим почерком» Святослава Лінникова – хірурга, викладача кафедри 

соціальної медицини, медичного права та менеджменту Одеського національного 

медичного університету. 
 

27 
  Зав. науково-методичного відділу Маловік Н.П. з 27 по 30 листопада 

взяла участь у роботі VI Всеукраїнської Школи методиста «Методична служба: 

індикатор та імпульс інноваційної культури в умовах децентралізації» з 

доповіддю «Бібліотеки Одеської області в умовах децентралізації». 
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28 
  У відділі соціокультурної діяльності відбувся благодійний аукціон 

«Допомога родинам заручників» в м. Одеса за ініціативи громадських організацій 

«Берегиня» і «Блакитний птах». 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «Град», «Южная волна», обласним радіо, інтернет-виданнями 

«Одесский обозреватель» та «Вечерняя Одесса». 

 

29 
  У відділі соціокультурної діяльності до Дня пам’яті жертв Голодоморів 

відбулась лекція Олександра Бабіча «Порівняння причин та обставин трьох 

великих голодів XX ст. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.». 

*   *   * 

  Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Літературний калейдоскоп: книги відзначають ювілей». 

 

30 
  У відділі періодичних видань відбулась інформаційна година «Про СНІД 

забувати не слід» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом), а в читальній залі – 

презентація однойменної книжково-ілюстративної виставки. 

*   *   * 

 В бібліотеці відбувся обласний конкурс творчих та дослідницьких робіт 

«Молодь досліджує світ». Організатори – департамент освіти і науки ОДА та 

Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції 

молодих вчених і любителів науки в рамках проекту 15х4 Od – чотири лекції по 

15 хвилин кожна ««Епідемії Іноземний Легіон Рим Фітоплазми». 

*   *   * 

 З 30 листопада по 1 грудня директор бібліотеки Амельченко Ю.С. в 

складі бригади з моніторингу бібліотек ОТГ Одеської області і надання 

методичної і консультативної допомоги відвідала Великомихайлівську ОТГ. 

 

*   *   * 

 В листопаді відзначили ювілейні дати провідний бібліотекар відділу 

інформації з питань культури, мистецтва та зв'язків з громадськістю Северина 

Г.Д. (12.11) та завідувач сектору відділу обробки літератури та організації 

каталогів Рябовол В.В. (12.11). 
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Грудень 
 

1 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з 

Володимиром Шовкошитним – відомим українським поетом, прозаїком, 

політичним та державним діячем, доктором філософії, ліквідатором наслідків 

аварії на ЧАЕС, одним із засновників Української екологічної асоціації «Зелений 

світ» та, в першу чергу, автором відомого вірша «Я – украинец, до седьмых 

колен». 

*   *   * 

  До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. на 2-му поверсі 

бібліотеки представлено розділ тематичної постійно діючої виставки «УНР після 

Берестейського миру». 
 

2 
  У відділі соціокультурної діяльності відбувся відкритий урок відомої 

одеської вчительки Раїси Краєвої (Будинок дитячої творчості «Світанок»). 
 

3 
  В читальній залі відбулась презентація книжкової виставки-портрету 

«Сковорода Г.С. – мандрівний філософ-мислитель» (до 295-річчя від дня 

народження). 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Олексія 

Аль-Ватара «Контент для бізнесу». 

*   *   * 

 У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація поетичної 

збірки «Дело духа» поета, філософа, культоролога Іллі Рейдермана. 
 

5 
  До Всеукраїнського тижня права співробітники відділу юридичної 

літератури підготували цикл заходів: 

 «Ідеали Загальної декларації прав людини і сучасна Україна»: 

інформаційна година; презентація книжкової виставки; 

 «Ідеали Загальної декларації прав людини і сучасна Україна»: лекція-

дискусія; 

 «Твої права і обов`язки»: брейн-ринг;  

 «Безоплатна правова допомога: стандарти Ради Європи та українська 

практика»: інформаційна година. 

*   *   * 

  До Всесвітнього дня волонтера у відділі соціокультурної діяльності 

відбувся тематичний вечір «Українські волонтери: відважні та героїчні», 

присвячений діяльності волонтерських організацій Одещини. 



 67 

 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «Южная волна», «7 канал», «Первый городской», обласним радіо, 

інтернет-виданнями «Одесский обозреватель», «Одесский вестник та «Вечерняя 

Одесса». 

*   *   * 

  З 5 по 8 грудня в бібліотеці відбулись курси підвищення кваліфікації 

завідувачів сільських бібліотек області на тему: «Організація діяльності бібліотек 

в сучасних умовах», перед якими виступили провідні фахівці бібліотеки – зав. 

відділами Маловік Н.П., Нагорнюк О.А, Бондарчук К.В., Андросова Т.О., 

Канєвська Т.А., Маказюб Л.В. 

 

6 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «Армія. Друге народження» (до Дня Збройних Сил 

України). 

*   *   * 

  В читальній залі напередодні Року Собаки і Всесвітнього дня домашніх 

тварин відбувся незвичайний вечір – «Вони полонили наші серця», присвячений 

собакам. 

  Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами ОДТРК 

«Факти», «Круг», «Глаs»,»Град», обласним радіо, інтернет-виданням «Одесский 

вестник». 

 

8 
  8-9 грудня зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяла 

участь у воркшопі «Освітні ресурси бібліотек та музеїв - для розвитку культури 

навчання дорослих» (м. Київ). 

 

9 
  У відділі соціокультурної діяльності в рамках міжнародної акції «16 днів 

проти насильства» відбувся Форум-театр, присвячений темі насильства та його 

протидії. 

 

10 
  У відділі соціокультурної діяльності за ініціативи ВМГО «ФРІ» відбулась 

зустріч у «ФРІ-школі Одеса» з циклу «Ковток». Тема зустрічі – «Ковток Іспанії». 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності в рамках авторського проекту 

«Медицина розбірливим почерком» Сергія Лінникова – хірурга, викладача 

кафедри соціальної медицини, медичного права та менеджменту Одеського 

НМедУ – відбулась чергова зустріч. Тема лекції – «Зимова епідемія. Наскільки 

небезпечний грип?». 
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13 
  У відділі виробничої літератури до Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС відбувся пам’ятний захід «Їх подвиг безсмертний». В 

програмі: 

 «Чорнобиль: наша біль і пам’ять»: демонстрація документального 

відеоряду про ліквідаторів-одеситів; 

 «Одеса–Чорнобиль–Одеса»: презентація книги К.А. Бондарчук – голови 

Приморського відділення Одеського обласного ГО «Асоціація вдов 

Чорнобиля»; 

 «Подвиг випробування»: презентація книжково-ілюстративної виставки. 

 Інформацію про захід висвітлено телевізійними каналами «Южная 

волна», «Глаs», обласним радіо, інтернет-виданнями «Одесский вестник» та 

«Вечерняя Одесса». 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Відкритий 

університет» відбулась чергова зустріч в Літературному кафе. Тема зустрічі – 

«Мистецтво маленьких кроків».  
 

15 
  ОУНБ спільно з обласними бібліотеками до Свята Миколи Чудотворця 

передали книги для учнів школи-інтернату № 91 м. Одеси. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція про 

старт XIV Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про 

права людини Docudays UA в Одеській області та розпочато демонстрацію 

фільмів в рамках програми тижневого фестивалю. 
 

19 
  Відділом періодичних видань підготовлено віртуальну виставку 

«Життєва і творча доля Миколи Куліша: до 125-річчя від дня народження». 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності громадський рух «Віра, Надія, 

Любов» разом з волонтерами провели дитяче свято до Дня Святого Миколая для 

дітей біженців та діток з багатодітних сімей. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературно-музичний 

вечір за участі  Олексія Семеніщева та Іллі Змеєва від ГО «Бабушки» на тему: 

«Моя мрія – Париж». 
 

20 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась інформаційна година 

«Післяродова депресія. Чи небезпечна вона для дитини і оточуючих?». Гостями 

зустрічі стали Брусс А.П. – психоаналітик, член Європейської Федерації 

психоаналітичної психотерапії та Панашенко Т.Н. – головний лікар дитячої 

клініки «KIND», к.м.н, лікар вищої категорії, акушер-гінеколог. 
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*   *   * 

До новорічних та різдвяних свят фахівці читальної зали гуманітарних 

наук підготували віртуальну виставку «Новорічний вогник від серця до серця: 

легенди та традиції святкування» 
 

21 
  В читальній залі відбувся концерт-лекція «М.Д. Леонтович – творець 

класичних зразків української хорової музики», присвячений 140-річчю від дня 

народження геніального ювеліра української пісні Миколи Дмитровича 

Леонтовича. 

  У концерті взяли участь: 

 хор старших класів ДМШ під керівництвом Іванченко Олени Юріївни. У 

їх виконанні пролунали колядка: «Ой сивая зозуленька»; 

 хор молодших класів «Сонечко» під керівництвом Савчук Олени 

Миколаївни. Діти заспівали колядку «Щедрик» – одну з 

найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, знану не тільки в 

Україні, але й у всьому світі під назвою «колядка дзвонів»; 

 ансамбль скрипалів «Перлинки». 

  Перед присутніми виступив письменник, журналіст, член Національної 

спілки письменників України Щербань Дмитро Іванович. Ведучою концерту була 

викладач ДМШ № 2 ім. О.К. Глазунова Анарійко Галина Василівна. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту 15х4 Od пройшли 

лекції у форматі More Knowledge «Їжа та старіння. Міжклітинна комунікація». 

*   *   * 

  Зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяла участь в 

засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду 

генерального директора Одеської національної наукової бібліотеки. 
 

22 
  У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація виставки 

плакатів про медіа «Довіряй, але перевіряй» – роботи українських художників із 

клубу ілюстраторів Pictoric, у яких розкрито теми цензури, пропаганди, свободи 

слова, фейкових новин, інформаційної війни, критичного аналізу медіа-

повідомлень, зв’язку влади і медіа, соціальних мереж і суспільного телебачення. 
 

23 
  У відділі соціокультурної діяльності відбувся благодійний концерт 

авторської пісні «Мы будем жить долго...» тріо «АКВАРЕЛЬ» (м. Дніпро) на 

підтримку виконавця авторської пісні Ігоря Лі. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності напередодні Різдва слухачі недільної 

школи «Ана Бана» Грузинського культурно-освітнього центру «Іверія» на честь 

дня народження центру познайомили з грузинськими різдвяними традиціями та 

піснями. 
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24 
  В читальній залі до 80 років від дня народження В. М. Чорновола 

відбулась презентація книжково-документальної виставки «В’ячеслав Чорновіл: 

людина, яка пробудила Україну». 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась новорічна EKO-

майстерня. У програмі заходу: майстер-класи з виготовлення новорічних прикрас 

та іграшок; пізнавальні лекції з екології; збір пластикових кришок; збір коштів до 

фонду «Таблеточки»; обмін книжками; знайомство з цікавими людьми. 

*   *   * 

  У відділі соціокультурної діяльності відбулась остання в цьому році 

зустріч в рамках проекту «Медицина розбірливим почерком». Тема лекції – 

«Здорова їжа. Міф чи правда?». 
 

26 
  Зав. відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т.О. взяла 

участь в презентаціях 8-го випуску наукового збірника «Дом князя Гагаріна» та 

71-випуску альманаху «Дерибасівська-Рішельєвська», які відбулись в Золотій залі 

Одеського літературного музею. 
 

28 
  Зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяла участь в 

засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду 

генерального директора Одеської національної наукової бібліотеки, яке відбулось 

в Міністерстві культури України (м. Київ). 
 

*   *   * 

 У грудні відзначили ювілейні дати провідний бібліотекар відділу 

виробничої літератури Довбишева А.П. (12.12) та провідний бібліотекар відділу 

інформації з питань культури, мистецтва та зв'язків з громадськістю                 

Карпінська Ж.О. (13.12). 

 

 

Протягом року: 
 

Щовівторка засідання Ради при директорі. 
 

*   *   * 

День інформації про нові надходження до відділів бібліотеки (26.10). 

 

*   *   * 

Надання безоплатної первинної правової допомоги малозабезпеченим 

громадянам фахівцями Головного управління юстиції в Одеській області в Пункті 

безоплатної правової допомоги (03.02, 03.03, 05.05, 07.07, 04.08, 06.10). 



 71 

 

*   *   * 

 Скайп-консультації фахівців одеських місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної допомоги (щоденно, на вимогу користувачів). 
 

*   *   * 

 Інформаційні години в рамках Всеукраїнського просвітницького проекту 

«Я маю право», запровадженого Міністерством юстиції України у співпраці з 

системою БПД та за підтримки USAID «Нове правосуддя»: 

01.09 – «Право власності»; 

15.09 – «Стягнення аліментів»; 

13.10 – «Судова експертиза»; 

10.11 – «Пенсійна реформа»; 

23.11 – «Останні зміни в трудовому законодавстві України»; 

15.12 – «Вирішення правових питань переселенців». 
 

*   *   * 

 Щосереди зустрічі в рамках муніципального проекту «Університету 3-го 

віку» для осіб пенсійного віку, зареєстрованих в Територіальному центрі 

соціального захисту громадян Приморського р-ну м. Одеси, за програмою 

«Українська платформа багатонаціональної Одещини». 
 

*   *   * 

 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; Петрик А.В. – бібліотекар 

відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації. 
 

*   *   * 

 Щонеділі безкоштовні курси англійської мови «Speaking Club» з 

викладачем школи «Green Forest». 
 

*   *   * 

 Засідання англомовного гуртка для пенсіонерів Територіального центру 

соціальної адаптації Малиновського району м. Одеси (05. 12, 19, 26, 28.02; 14, 

19,21,28.03; 04.04, 23.05). 
 

*   *   * 

 В рамках безкоштовних курсів української мови «Одеса україномовна» за 

підтримки ВГО «Рух захисту української мови» – щосуботи лекції, літературні 

години, в т.ч. «Сучасна українська література (СУЛ) через персоналії»; 

щовівторка – розмовний клуб, Година грамотності. 
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*   *   * 

  Створення подкастів – аудіорозповіді про книги та їх авторів з циклу 

«Желаем быть прочитанными»: Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза». 

*   *   * 

 Видання електронної інформаційної бібліотечної газети «БібліоПульс» 

(25.01, 28.02, 28.03, 15.04, 15, 28.05, 10, 30.06, 15, 31.07, 15.08, 15.10, 15.12, 30.12). 
 

*   *   * 

 Два рази на місяць зустрічі у «Вільній Школі Культури» з Іллею 

Рейдерманом в рамках ініціативи ГО «Маніфест Миру». 
 

*   *   * 

 Щонеділі лекції з циклу «Медицина розбірливим почерком» Святослава 

Лінникова – хірурга, викладача кафедри соціальної медицини, медичного права 

та менеджменту Одеського національного медичного університету: 

21.01 – «Апендицит. Причини та принципи лікування»; 

28.01 – «Грижа живота. Причини та методи лікування»; 

05.02 – «Хвороби шлунку. Причини і методи профілактики»; 

12.02 – «Хвороби печінки»; 

19.02 – «Хвороби кишківника»; 

26.02 – «Хвороби нирок»; 

05.03 – «Хвороби легенів»; 

12.03 – «Профілактика туберкульозу»; 

19.03 – «Онкологічні захворювання»; 

02.04 – «Хвороби шкіри. Ч. І: інфекційні хвороби»; 

23.04 – «Хвороби шкіри. Ч. ІІ: меланома»; 

14.05 – «Діагностика»; 

28.10 – «Медична реформа. Як врятувати українську медицину?»; 

11.11 – «Як обрати сімейного лікаря?»; 

26.11 – «Небезпечні антибіотики. Як не зробити гірше?»; 

10.12 – «Зимова епідемія. Наскільки небезпечний грип?»; 

24.12 – «Здорова їжа. Міф чи правда?». 
 

*   *   * 

 Лекції молодих вчених і любителів науки у форматі «15х4 Od»: 

09.02 – «Стовбурові клітини Космічне сміття Біль Права споживачів»; 

26.02 – «Морфогенез Гроші Кібератаки Алергія»; 

20.04 – «Механіка польоту Туберкульоз Промислова революція Астероїди»; 

18.05 – «Датування Шрифти Меми Віртуальна реальність»; 

15.06 – «Груповий відбір Поліфонія Модель OSI Анархізм». 

02.07 – «Мітохондріальні захворювання Теорії змов Місцеві знання 

Контрацепція»; 

07.09 – «Менструації Водії Потопаючі Стародавні філософи»; 

16.10 – «Апендицит Нації Науковий метод Сирійська мова»; 

09.11 – «Пріони Близнюки Коксакі Доказова медицина»; 

30.11 – «Епідемії Іноземний Легіон Рим Фітоплазми». 
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*   *   * 

 За підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні відбувся 

Фестиваль Європейського Кіно. Фільми до перегляду: 

24.06 – «Одіссея»; 

25.06 – «Тоні Ердман»; 

02.07 – «Казка казок»; 

05.06 – «Джульєтта». 
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М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір                        

Н. П. Маловік ; верстка та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                                   

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 24 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 9(11)). 
 

МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / 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. Маловік ; комп’ют. набір                    

Н. П. Маловік ; верстка та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                                

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 20 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 10(12)). 
 

МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / 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. Маловік ; комп’ют. набір                            

Н. П. Маловік ; верстка та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                                 

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 22 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 11(13). 
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НОВИЙ простір бібліотеки: популярність, репутація, бренд [Текст] : з 

досвіду роботи / 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. Ю. С. Амельченко ; комп’ют. набір 

Ю. С. Амельченко]. – Одеса, 2017. – 11 с. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ роботи бібліотек з фондами в умовах децентралізації 

[Текст] : метод. поради / 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. Г. М. Бойко, Н. В. Усатюк ; 

комп’ют. набір Г. М. Бойко, Н. В. Усатюк ; оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ]. – 

Одеса, 2017. – 20 с. 
 

РОБОТА бібліотек в рік 100-річчя Української революції: формування 

громадської свідомості і демократичних ціннісних орієнтирів [Текст] : інструкт.-

метод. лист / 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 ; оформл. та редагув. О.М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. 

– Одеса, 2017. – 4 с. 
 

СОЗДАНИЕ статьи в Википедии : экспресс-консультация / Одес. обл. 

универс. науч. б-ка им. М. Грушевского ; отд. электрон. библ.-библиогр. инф. ; 

[подгот. О. А. Булгакова ; комп. набор О. А. Булгакова ; отв. за вып.                             

Т. Н. Полянко]. – Одесса, 2017. – 9 с. ; 15х21. – 45 прим. : б. ц. 

 

Бібліографічні матеріали: 
ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2016 рік : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / Упр. культури, національностей, религій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                             

М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. ; [підгот. Т. О. Андросова; бібліогр. 

матеріали підгот.: Т. С. Ступаченко, А. В. Діденко ; комп’ют. набір А. В. Діденко, 

Т. С. Ступаченко ; ред. Т. О. Андросова. ; верстка та заг. редагування                          

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова. – Одеса, 2017. – 400 с. 
 

НОВІ книги про Одещину за 2015-2016 роки [Текст] : бібліогр. покажч.                   

/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини 

Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ; комп'ют. набір                              

А. В. Діденко ; верстка, худож. оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. 

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. – 24 с. ; 15×21. – (Що читати про край ; вип. 12-

13). – 40 прим. : б. ц. 
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НОВІ находження сільськогосподарської літературі за 2016 рік [Текст] : 

[щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за 2016 р.]                 

/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                         

М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. 

набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформл. та редагув. О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. – 32 с.; 15х21. – 45 прим. : б.ц. 
 

ОРГАНІЧНЕ землеробство – запорука продовольчої безпеки [Текст] : 

бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-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. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 44 с. ; 15×21. – 40 прим. : б. ц. 
 

СОНЯЧНЕ сяйво Тетяни Яблонської : (до 100-річчя з дня народження) 

[Текст] : рек. бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. мистецтв ; [підгот. Т. К. Храмцова ; 

консультант-бібліогр. Н. Б. Слюсаренко ; техн. ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. 

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. – 176 с. 

 
 
Інформаційні матеріали: 

БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси : дайджест / Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури і 

мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. 

набір. О. А. Булгакова ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – 

Одеса , 2017. –  

Вип. 4 (56). – 2017. – 12 с. ; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). –                       

40 прим. : б.ц. 

Вип. 1 (57). – 2017. – 7 с. ; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). –                           

40 прим. : б.ц. 

Вип. 2 (58). – 2017. – 7 с. ; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). –                 

40 прим. : б.ц. 

Вип. 3(59). – 2017. – 7 с. – (На допомогу бібліотекарям); 15×21. –                     

40 прим.: б. ц. 
 

ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати Одещини. 2018 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                      

Н. Р. Магла ; худож. оформ. та заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                 

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 40 с. ; 15х21. – 10 прим. : б. ц. 
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КУЛЬТУРНЕ життя Одещини на сторінках преси : бібліогр. список                         

/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань 

культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю; підгот., ред. та комп’ют. набір 

Ж. О. Карпінська ; техн. ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова. – Одеса, 

2016. –  

Вип.23-24 (1-31 грудня 2016р.). – 2017. – 9 с .; 15х21. – 10 прим. : б.ц. 

Вип.1-2 (1-31 січ. 2017р.). – 2017. – 12 с.; 15х21. – 10 прим. : б.ц. 

Вип. 3-4 (1-28 лютого 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

Вип. 5-6 (1-31березня 2017 р.). – 2017. – 12 с.; 15х21. – 10 прим. : б.ц. 

Вип. 7-8 (1-30 квітня 2017 р.). – 2017. – 8 с.; 15х21. - 10 прим.: б.ц. 

Вип. 9-10 (1-31 травня 2017 р.). – 2017. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

Вип. 11-12 (1-30 червня 2017 р.). – 2017. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

Вип. 13-14 (1-31 липня 2017 р.). – 2017. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

Вип. 15-16 (1-31 серпня 2017 р.). – 2017. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

Вип. 17-18 (1-30 вересня 2017 р.). – 2017. – 4 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

Вип. 19-20 (1-31 жовтня 2017 р.). – 2017. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

Вип. 21-22 (1-30 листопада 2017 р.). – 2017. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
 

ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти, прем'єри, рецензії на 

вистави, глядацькі відгуки : бібліогр. інф. / Упр. культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. 

обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, 

мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. Г. Д. Северина, Ж. О. Карпінська ; 

комп’ют. набір, верстка, худож. оформ. О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. – 

Вип. 4(16) (1 жовтня – 31 грудня 2016 р.). – 2017. – 12 с. ; 15х21. –                  

10 прим. : б.ц. 

Вип. 1(17) (1 січня – 31 березня 2017 р.). – 2017. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим. 

: б.ц. 

Вип. 2(18) (1 квітня – 30 червня 2017 р.). – 2017. – 12 с. ; 15х21. –                     

10 прим. : б. ц. 

Вип. 3(19) (1 липня – 30 вересня 2017 р.). – 2017. – 12 с. ; 15х21. –                                   

10 прим. : б. ц. 
 

ХРОНІКА культурного життя Одещини. Інформаційний огляд за 

матеріалами преси : грудень 2016 : інформ. огляд за матеріалами преси, Інтернету 

та неопублік. док. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

інформації з питань культури і мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. Ж. 

О. Карпінська ; комп’ют. набір та ред. Ж. О. Карпінська ; коректор                            

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2017. –  

Вип. 12 (грудень 2016 р.). – 7 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц. 

Вип. 1 (січень 2017). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц. 

Вип. 2 (лютий 2017). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц. 

Вип. 3 (березень 2017). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц. 

Вип. 4 (квітень 2017). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц. 
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Вип. 5 (травень 2017). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц. 

Вип. 6 (червень 2017). – 11 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц. 

Вип. 7 (липень 2017). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц. 

Вип. 8 (серпень 2017). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц. 

Вип. 9 (вересень 2017). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц. 

Вип. 10 (жовтень 2017). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц. 

Вип. 11 (листопад 2017). – 7 с. ; 15х21. – 10 прим. :  б.ц. 

 

ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                        

М. Грушевського. 2016 рік : 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. 

 

 

ПРО НАС У ПРЕСІ
1
 

 
Газети: 

КРАКАЛІЯ, Р. Завжди знайдеться свій читач: в ОУНБ ім.                                   

М. Грушевського пройшла зустріч читачів з письменником зі Львова                                

Б. Коломійчуком та презентація його книжок // Чорномор. новини. – 2017. –                        

2 груд. – С. 4. 
 

БЕРДИЧЕВСЬКА, А. Перші сторінки державності: в ОУНБ ім.                         

М. Грушевського пройшов ХХ обл. фестиваль укр. кн. пам’яті М. Грушевського 

за темою «Відродження української державності: 2017 рік – рік Української 

революції 1917-1921 років» // Одес. вісті. – 2017. – 7 жовт. – С.5. 
 

ПАМ’ЯТІ Михайла Грушевського: програма ХХІ фестивалю української 

книги: презентація вист., історич. читання; презентація нових видань // Веч. 

Одеса. – 2017. – 28.сент. – С. 8. 
 

МЕЛЬНИК, І. Лицарі українського чину : [два дні, 28 і 29 вересня, в 

Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського проходив ХХІ фестиваль української книги 

памяті видатного історик і державного діяча Михаййла Грушевського]                          

// Чорномор. новини. – 2017. – 30 верес. – С. 1. 
 

ЗНЕДОЛЕНІ? Нездоланні! : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась презентація-обговорення кн. історій переселенців «Знедолені? 

Нездоланні!» Захід проводився ін-том демократії ім. П. Орлика (Київ) в рамках 

проекту «Інтерньюз» за фін. підтримки уряду Канади] // Чорномор. новини. – 

2017. – 15 черв. – С. 1. 

                                                 
1
Інформація надана в зворотній хронології 
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ГАЛИН, О. Иллюстрированная история перемен : [в ОУНБ им.                       

М. Грушевского состоялась презентация фотоальбома «RAW: історія змін 

українців та армії». В фотоальбоме представлены 137 фотографий 33 авторов 

(фронт, тыл, создание нового государства и армии). Выпуск фотоальбома 

осуществлен в рамках проекта «Армия. Второе рождение». Соавторы альбома – 

фотокоры Украины, России, Беларуси и США] // Веч. Одесса. – 2017. – 25 апр. – 

С. 2. 

КРАКАЛІЯ, Р. «Наговорюся з добрими людьми» : [в ОУНБ ім.                      

М. Грушевського пройшов творч. вечір Б. Чуфуса – артиста, співака, 

телеведучого, патріота України] // Чорномор. новини. – 11 трав. – с. 3. 

КРАКАЛІЯ, Р. З іменем Івана та Юрія Лип : [в ОУНБ ім.                             

М. Грушевського було презентовано кн. С. Кучеренко та І. Стамбола «Іван Липа. 

Юрій Липа» – біографіч. дослідження двох великих українців, чий життєв. і 

творч. шлях тісно поєднався з Одесою] // Чорномор. новини. – 2017. – 15 квіт. – 

С. 5. 

КУДЛАЧ, В. Адреси і долі : [презентація першого і другого комплектів 

кишенькових календарів на честь 100-річчя Укр. революції відбулась в ОННБ. 

Перший вип. календарів раніше був презентов. в ОУНБ ім. М. Грушевського]                     

// Чорномор. новини. – 2017. – 6 квіт. – 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. 

СЛЮСАРЕНКО, М. Добрым словом о великом поэте : [в ОУНБ им.                     

М. Грушевского прошло чествование памяти Великого Кобзаря учѐными, худож., 

деятелями культуры и искусства, преподавателями и студентами] // Веч. Одесса. 

– 2017. – 16 марта. – С. 7. 

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

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

презентація кн. «Путівник по Одесі» історика, письменника, краєзнавця та 

екскурсовода О. Бабіча. Кн. видано двома мовами – укр. та рос.] // Чорномор. 

новини. – 2017. – 16 лют. – с. 1. 

О ЛЕОНАРДО цифровой епохи : [в ОУНБ им. М. Грушевского 

состоялась творч. встреча с д-ром с-х. наук, проф. каф. прикладн. экологии и 

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

дня рождения выдающ. биофизика, основателя гелиобиологии А.Л. Чижевского] 

// Веч. Одесса. – 2017. – 7 февр. – С. 4. 
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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. 

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. 

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

соціокультурн. діяльності було прочитано лекцію  з циклу «Масони і революція». 

З нею виступив відом. одес. історик і письменник В. Савченко ] // Чорномор. 

новини. – 2017. – 19 січ. – С.1. 

СТОРІЧЧЯ Української революції : [на вшанування сторіччя Української 

революції в ОУНБ ім. М. Грушевського спільно з ГО «Одесі – 600» запустили 

просвітницький проект у форматі історичних лекцій] / фот. Н. Железогло                       

// Чорномор. новини. – 2017. – 5 січ. – С. 4. 

 

 

Інтернет-видання:  
15 МИНУТ на науку: в Одессе пройдет серия коротких лекций от 

молодых ученых [Электрон. ресурс] : [30 ноября в библиотеке Грушевского 

одесские ученые кратко расскажут о нашем мире – 4 темы, 4 лекции по 15 минут] 

// Маяк. – 2017. – 29 нояб. – Режим доступа: http://mayak.org.ua/news/15-minutes-

on-science-in-odessa-will-host-a-series-of-short-lectures-by-young-scientists/ 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ збірки «Словом по війні» [Електрон. ресурс] : [в ООУНБ 

ім. М. Грушевського відбулась презентація збірки віршів Злати-Зоряни 

Паламарчук «Словом по війні». Тексти переповнені потужними почуттями та 

емоціями. Спеціальний гість – Max Troobnikov, лідер гурту «Друже Музико»]                           

// Одес. обл. центр патріотич. виховання дітей і молоді. – 2017. – 27 листоп. – 

Режим доступу: http://www.patr1ot.od.ua/prezentaciya-zbirki-slovom-po-vijni/ 
 

ПРО зміни, які чекають українців із запровадженням пенсійної реформи, 

роз’яснили фахівці системи безоплатної правової допомоги, юстиції та 

пенсійного фонду [Електрон. ресурс] : [10 листопада 2017 року на базі Одеської 

ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася презентація пенсійної реформи в Україні. 

Серед слухачів заходу були переважно пенсіонери та працівники соціальної 

сфери] // Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

в Одеській області. Офіційний сайт. – 2017. – 13 листоп. – Режим доступу: 

http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/holovna/pro-zminy-iaki-chekaiut-ukraintsiv-iz-

zaprovadzhenniam-pensiinoi-reformy-roz-iasnyly-fakhivtsi-systemy-bezoplatnoi-

pravovoi-dopomohy-iustytsii-ta-pensiinoho-fondu 

http://mayak.org.ua/news/15-minutes-on-science-in-odessa-will-host-a-series-of-short-lectures-by-young-scientists/
http://mayak.org.ua/news/15-minutes-on-science-in-odessa-will-host-a-series-of-short-lectures-by-young-scientists/
http://www.patr1ot.od.ua/prezentaciya-zbirki-slovom-po-vijni/
http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/holovna/pro-zminy-iaki-chekaiut-ukraintsiv-iz-zaprovadzhenniam-pensiinoi-reformy-roz-iasnyly-fakhivtsi-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-iustytsii-ta-pensiinoho-fondu
http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/holovna/pro-zminy-iaki-chekaiut-ukraintsiv-iz-zaprovadzhenniam-pensiinoi-reformy-roz-iasnyly-fakhivtsi-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-iustytsii-ta-pensiinoho-fondu
http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/holovna/pro-zminy-iaki-chekaiut-ukraintsiv-iz-zaprovadzhenniam-pensiinoi-reformy-roz-iasnyly-fakhivtsi-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-iustytsii-ta-pensiinoho-fondu
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23 ЖОВТНЯ 2017 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась 

презентація проекту «Книжкова навала» [Електрон. ресурс] : [«Книжкова навала» 

– благодійний проект, ініціатором і організатором якого є волонтерська група 

«Інформаційний супротив». Новини ТК «7 канал» від 23.10.2017 р.] // 7 канал. – 

2017. – 23 жовт. – Режим доступу: http://7kanal.com.ua/2017/10/v-odesse-dadut-

otvet-antiukrainskoy-propagande/ 

БІБЛІОТЕКИ не втрачають актуальності і в ХХI столітті [Електрон. 

ресурс] : [про роботу обласних бібліотек Одещини] // Одеська обласна рада. – 

2017. – 9 жовт. – Режим доступу: http://oblrada.odessa.gov.ua/blog/biblioteky-ne-

vtrachayut-aktualnosti-i-v-hhi-stolitti/ 

СЕГОДНЯ в Украине празднуют День библиотек [Электрон. ресурс] : 

[этот праздник отмечают в Украине 30 сентября уже на протяжении 19 лет. В 

Одессе эта дата является праздничной для нескольких десятков библиотек, в т.ч. 

и для Одесской ОУНБ] / Первый городской. – 2017. – 30 сент. – Режим доступа: 

http://1tv.od.ua/news/23010%20(30.09) 

НА фестивале украинской книги почтили память Михаила Грушевского 

[Электрон. ресурс] : [ХХІ областной фестиваль украинской книги памяти 

Михаила Грушевского торжественно открылся в Одесской ОУНБ им.                               

М. Грушевского. В течении 2-х дней одесситов и гостей города ждут различные 

мероприятия: литературные чтения, концерты, а также презентации книг и 

выставок. Новости ТРК «Южная волна» от 28.09.2017 г.] // Южная волна. – 2017. 

– 28 сент. – Режим доступа: http://volnatv.com/novosti/odessa/9762-odessa-na-

festivale-ukrainskoy-knigi-pochtili-pamyat-mihaila-grushevskogo.html 

ПАМ’ЯТI Михайла Грушевського [Електрон. ресурс] : [в Одеській ОУНБ 

ім. М. Грушевського 28-29 вересня 2017 р. відбудеться ХХІ обласний фестиваль 

української книги пам'яті Михайла Грушевського «Відродження української 

державності: 2017 рік – рік Української революції 1917-1921 рр.»] / Культура                        

// Вечерняя Одесса. – 2017. – 28 сент. – №107-108 (10517-10518). – Режим 

доступу: http://vo.od.ua/rubrics/kultura/38953.php 

ПАМ'ЯТІ Михайла Грушевського [Електрон. ресурс] : [в Одеській ОУНБ 

ім. М. Грушевського 28-29 вересня 2017 р. відбудеться ХХІ обласний фестиваль 

української книги пам'яті Михайла Грушевського «Відродження української 

державності: 2017 рік – рік Української революції 1917-1921 рр.»] / Культура                            

// Новини Одеси. – 2017. – 27 верес. – Режим доступу: 

http://uanews.odessa.ua/culture/2017/09/27/139690.html 

«ВІДРОДЖЕННЯ української державності: 2017 рік – Рік Української 

революції 1917-1921 років» [Електрон. ресурс] : [в Одеській ОУНБ ім.                           

М. Грушевського 28-29 вересня 2017 р. відбудеться ХХІ обласний фестиваль 

української книги пам'яті Михайла Грушевського «Відродження української 

державності: 2017 рік – рік Української революції 1917-1921 рр.»] / Одеса                                    

// Сarpe Diem! – 2017. – 27 верес. – Режим доступу: 

http://odessa.carpediem.cd/events/4679665-vidrodzhennya-ukrainskoi-derzhavnosti-

2017-rik-rik-ukrainskoi-at-odeska-oblasna-universalna-naukova-biblioteka-im-m-

grushevskogo/ 

http://oblrada.odessa.gov.ua/blog/biblioteky-ne-vtrachayut-aktualnosti-i-v-hhi-stolitti/
http://oblrada.odessa.gov.ua/blog/biblioteky-ne-vtrachayut-aktualnosti-i-v-hhi-stolitti/
http://1tv.od.ua/news/23010%20(30.09)
http://volnatv.com/novosti/odessa/9762-odessa-na-festivale-ukrainskoy-knigi-pochtili-pamyat-mihaila-grushevskogo.html
http://volnatv.com/novosti/odessa/9762-odessa-na-festivale-ukrainskoy-knigi-pochtili-pamyat-mihaila-grushevskogo.html
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/38953.php
http://uanews.odessa.ua/culture/2017/09/27/139690.html
http://odessa.carpediem.cd/events/4679665-vidrodzhennya-ukrainskoi-derzhavnosti-2017-rik-rik-ukrainskoi-at-odeska-oblasna-universalna-naukova-biblioteka-im-m-grushevskogo/
http://odessa.carpediem.cd/events/4679665-vidrodzhennya-ukrainskoi-derzhavnosti-2017-rik-rik-ukrainskoi-at-odeska-oblasna-universalna-naukova-biblioteka-im-m-grushevskogo/
http://odessa.carpediem.cd/events/4679665-vidrodzhennya-ukrainskoi-derzhavnosti-2017-rik-rik-ukrainskoi-at-odeska-oblasna-universalna-naukova-biblioteka-im-m-grushevskogo/
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ХХІ обласний фестиваль української книги пам'яті Михайла 

Грушевського. Анонс. [Електрон. ресурс] : [28-29 вересня 2017 р. в Одеській 

ОУНБ ім. М. Грушевського відбудеться ХХІ обласний фестиваль української 

книги пам'яті Михайла Грушевського «Відродження української державності: 

2017 рік – Рік Української революції 1917-1921 років». Програма фестивалю]                    

// Одесский вестник. – 2017. – 23 верес. – № 38. – Режим доступу: 

http://odvestnik.com.ua/news/2621/ 

ПЕНСИОНЕРАМ Приморского района в библиотеке им. 

М.С.Грушевского рассказали о Японии [Электрон. ресурс] : [пенсионерам 

Приморского района, являющимся слушателями муниципальной программы 

«Университет третьего возраста», заведующая отделом литературы иностранных 

языков Одесской ОУНБ им. М.С. Грушевского Лищинская С. Л. в рамках Года 

Японии в Украине рассказала об особенностях коммуникации представителей 

Страны восходящего солнца] // Одес. вестник. – 2017. – 16 сент. – № 36. – Режим 

доступа: http://odvestnik.com.ua/news/2600/ 

«ВОЛОНТЕРСЬКА діяльність як спосіб життя» [Електрон. ресурс] : [5 

вересня 2017 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського лекцію про 

волонтерство як спосіб життя прочитала для пенсіонерів Кривенко Юлія 

Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права 

національного університету «Одеська юридична академія»] // Одесский вестник. 

– 2017. – 9 сент. – № 36. – Режим доступу: http://odvestnik.com.ua/news/2541/ 

ДЛЯ пенсионеров Приморского района в библиотеке им.                              

М.С. Грушевского провели мастер-класс по завязыванию шарфиков [Электрон. 

ресурс] : [провела зав. сектором Ходис О.В.] // Одес. вестник. – 2017. – 5 сент. – 

№ 35. – Режим доступа : http://odvestnik.com.ua/news/2525/ 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги Сергія Братчука «Війна у мирний час» [Електрон. 

ресурс] : [в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація книги 

волонтера гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Сергія Братчука. 

ФОТОРЕПОРТАЖ] // Громадська організація «Рада громадської безпеки». – 

2017. – 18 серп. – Режим доступу: https://rgb-ua.com/novyny/prezentatsiya-knygy-

sergiya-bratchuka-vijna-u-myrnyj-chas-fotoreportazh/ 

КОВАЛЕНКО, А. «Книги для фронту»: в Одесі збирають літературу для 

бійців АТО / Анна Коваленко [Електрон. ресурс] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась презентація проекту «Книги для фронту»] // Forshmag.me. – 2017. –                           

17 серп. – Режим доступу: http://forshmag.me/2017/08/17/knigi-dlya-frontu-v-odesi-

zbirayut-literaturu-dlya-bijtsiv-ato/ 

ВОЛОНТЕРЫ медицинского батальона «Госпитальеры» помогут 

добровольцам из Одессы, прошедшим службу в зоне АТО [Электрон. ресурс] : 

[они планируют договариваться с больницами о бесплатном лечении военных, а 

также обеспечивать реабилитацию и защиту права на статус участника боевых 

действий и льготы. Сами «Госпитальеры» сейчас обучают санитаров на 

передовой. На счету медицинского батальона почти 2500 спасенных жизней. 

Новости ТК «Первый городской» от 26.07.2017] // ТК «Первый городской». – 

2017. – 26 июля. – Режим доступа: http://1tv.od.ua/news/22126 

http://odvestnik.com.ua/news/2621/
http://odvestnik.com.ua/news/2600/
http://odvestnik.com.ua/news/2541/
http://odvestnik.com.ua/news/2525/
https://rgb-ua.com/novyny/prezentatsiya-knygy-sergiya-bratchuka-vijna-u-myrnyj-chas-fotoreportazh/
https://rgb-ua.com/novyny/prezentatsiya-knygy-sergiya-bratchuka-vijna-u-myrnyj-chas-fotoreportazh/
http://forshmag.me/2017/08/17/knigi-dlya-frontu-v-odesi-zbirayut-literaturu-dlya-bijtsiv-ato/
http://forshmag.me/2017/08/17/knigi-dlya-frontu-v-odesi-zbirayut-literaturu-dlya-bijtsiv-ato/
http://1tv.od.ua/news/22126
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ПРОЕКТ «Открытый университет» реализовывается в Одессе [Электрон. 

ресурс] : [инновационный проект под названием «Открытый университет» 

стартовал в Одессе при организации и содействии факультета журналистики 

Национального университета «Одесская юридическая академия», Института по 

международному сотрудничеству немецкой ассоциации университетов ОО 

«Молодежный центр эффективных коммуникаций», Одесской областной 

универсальной библиотеки им. М.С. Грушевского] // Слово. – 2017. – 24 июля. –

Режим доступа: http://slovo.odessa.ua/main/20942-proekt-otkrytyy-universitet-

realizovyvaetsya-v-odesse.html 

КНИГИ-ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ – из Одессы в зону АТО: волонтеры 

собрали тысячи изданий для бойцов [Электрон. ресурс] : [акция «Тысяча книг для 

бойцов», стартовав в Одессе, стала всеукраинской] // 048.ua. Сайт города Одессы. 

– 2017. – 17 июля. – Режим доступа: https://www.048.ua/news/1728972 
 

ФЕТИСОВА, М. Пушкин в Одессе и нашей памяти [Электрон. ресурс] : 

[пенсионеры, которые находятся на учѐте КУ «Территориальный центр 

социального обслуживания (оказания социальных услуг) Приморского района г. 

Одессы» и являются слушателями муниципального проекта «Университет 

третьего возраста», посещая  факультет «Украинская платформа 

многонациональной Одесчины» в Одесской областной научной библиотеке им. 

М.С. Грушевского, почтили память поэта Александра Сергеевича Пушкина в 

связи с годовщиной его рождения, вспоминая его творчество] // Одес. вестник. – 

2017. – № 21 (27 мая). – Режим доступа: http://odvestnik.com.ua/news/2147/ 

ФЕТИСОВА, М. Пенсіонери Приморського району вшанували пам'ять 

поета Тараса Шевченка [Электрон. ресурс] : [пенсіонери, що знаходяться на 

обліку КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Приморського району м. Одеси» та є слухачами 

муніципального проекту «Університет третього віку» і відвідують  факультет 

«Українська платформа багатонаціональної Одещини» в Одеській обласній 

науковій бібліотеці ім. М.С. Грушевського, вшанували пам'ять українського поета 

Тараса Шевченка з нагоди річниці з дня перепоховання тіла Кобзаря на Чернечій 

горі й споминали творчість Тараса Шевченко] // Одес. вестник. – 2017. – № 21 (27 

мая). – Режим доступу: http://odvestnik.com.ua/news/2136/ 

ФЕТИСОВА, М. Встреча с автором книги «Родились и учились в 

Одессе» [Электрон. ресурс] // Одес. вестник. – 2017. – № 19 (13 мая). – Режим 

доступа: http://odvestnik.com.ua/news/1941/ 

КРАКАЛІЯ, Р. «Наговорюся з добрими людьми...» [Електрон. ресурс]                                

// Чорномор. новини. – 2017. – 11 трав. – Режим доступу: 

http://chornomorka.com/archive/a-9309.html 

ЧАС памяти «Эхо тревожных дней: Чернобыль-Одесса» [Электрон. 

ресурс] : [пенсионеры Приморского района в библиотеке им. Грушевского 

провели час памяти «Эхо тревожных дней: Чернобыль -Одесса»] // Одес. вестник. 

– 2016. – № 16. – 22 апр. – Режим доступа: http://odvestnik.com.ua/news/1925/ 

http://slovo.odessa.ua/main/20942-proekt-otkrytyy-universitet-realizovyvaetsya-v-odesse.html
http://slovo.odessa.ua/main/20942-proekt-otkrytyy-universitet-realizovyvaetsya-v-odesse.html
https://www.048.ua/news/1728972
http://odvestnik.com.ua/news/2147/
http://odvestnik.com.ua/news/2136/
http://odvestnik.com.ua/news/1941/
http://chornomorka.com/archive/a-9309.html
http://odvestnik.com.ua/news/1925/
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ФЕТІСОВА, М. Пенсіонерам Приморського району проведено захід, 

присвячений вшануванню пам'яті Олекси Шеренгового [Електрон. ресурс] : 

[пенсіонери Приморського району, які є слухачами муніципального проекту 

«Університет третього віку», відвідують факультет «Українська платформа 

багатонаціональної Одещини» в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. 

М.С. Грушевського. Цього разу захід був присвячений вшануванню пам'яті 

Олекси Шеренгового] // Одес. вестник. – 2017. – 1 апр. (№ 13). – Режим доступу: 

http://odvestnik.com.ua/news/1794/ 
 

ФЕТИСОВА, М. Пенсионеры Приморского района познакомились с 

культурой Японии [Электрон. ресурс] : [пенсионерам Приморского района, 

являющимся слушателями муниципальной программы «Университет третьего 

возраста», заведующая отдела литературы иностранными языками Одесской 

областной научной библиотеки им. М.С. Грушевского Лищинская Светлана 

Леонидовна провела информационное сообщение о культурных особенностях 

Страны восходящего солнца в рамках «Года Японии в Украине»] // Одес. вестник. 

– 2017. – 29 марта. – Режим доступа: 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15b230838bdde127 
 

В ДЕНЬ добровольца в библиотеке Грушевского участники АТО 

встретились со школьниками и студентами [Электрон. ресурс] : [одесские 

добровольцы рассказали свои фронтовые истории, а работники библиотеки 

продемонстрировали посетителям видеоролики с Востока Украины] // Первый 

городской. – 2017. – 14 марта. – Режим доступа: http://1tv.od.ua/news/20286 
 

РОШЕЮК, А. В Одессе состоялась презентация книги Ирины Лобусовой 

/ Анжела Рошеюк [Электрон. ресурс] : [феерическая и захватывающая 

презентация прошла в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского, которая 

превратилась в беседу автора и посетителей] // CITY CARD Одесса. – 2017. –                

8 марта. – Режим доступа: https://citycard.travel/odessa-

ru/news/v_gorode/people/prezentatsiya-knigi-koroli-moldavanki/ 
 

КРИЖАНОВСКАЯ, О. Ирина Лобусова презентовала одесситам книгу 

«Короли Молдаванки» / Оксана Крижановская ; фото О. Крижановской 

[Электрон. ресурс] : [в б-ке им. М. Грушевского прошла презентация книги»]                    

// Одес. обозреватель. – 2017. – 7 марта. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/irina-lobusova-prezentovala-odessitam-knigu-koroli-

moldavanki/ 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ одесского романа «Короли Молдаванки» [Электрон. 

ресурс] : [в совр. литературе появился первый настоящий одесский роман Ирины 

Лобусовой «Короли Молдаванки». Серию одесских ретророманов Ирины 

Лобусовой представляет харьковское издательство «Фолио». Презентация первой 

книги из серии состоится 4 марта в 17.00 в библиотеке Грушевского] // Odessa 

Daily. – 2017. – 28 февр. – Режим доступа: http://odessa-

daily.com.ua/news/prezentaciya-odesskogo-romana-koroli-moldavanki-id89213.html 

http://odvestnik.com.ua/news/1794/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15b230838bdde127
http://1tv.od.ua/news/20286
https://citycard.travel/odessa-ru/news/v_gorode/people/prezentatsiya-knigi-koroli-moldavanki/
https://citycard.travel/odessa-ru/news/v_gorode/people/prezentatsiya-knigi-koroli-moldavanki/
http://www.odessapost.com/irina-lobusova-prezentovala-odessitam-knigu-koroli-moldavanki/
http://www.odessapost.com/irina-lobusova-prezentovala-odessitam-knigu-koroli-moldavanki/
http://odessa-daily.com.ua/news/prezentaciya-odesskogo-romana-koroli-moldavanki-id89213.html
http://odessa-daily.com.ua/news/prezentaciya-odesskogo-romana-koroli-moldavanki-id89213.html
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ДЕРЕВ’ЯНКО, І. Нам є куди рости... [Електрон. ресурс] : [«Янголи 

України: доля Героїв Майдану очима сучасників». 16 лютого в Одеській ОУНБ 

ім. М. Грушевського годиною пам’яті вшанували Героїв Небесної Сотні. На захід 

запросили учнівську та студентську молодь, користувачів книгозбірні, учасників 

тих подій] // Чорномор. новини. – 2017. – 18 лют. – № 016-017. – Режим доступу: 

http://chornomorka.com/archive/a-8964.html 
 

МЯЧИНА, А. Интересная наука бесплатно: одесситов приглашают на 

лекции о деньгах и аллергии [Электрон. ресурс] : [в библиотеке Грушевского 26 

февр. состоится лекторий в формате «15×4»] // Одес. жизнь. – 2016. – 25 февр. – 

Режим доступа: http://odessa-life.od.ua/news/40392-Interesnaya-nauka-besplatno-

odessitov-priglashayut-na-lekcii-o-dengah-i-allergii 
 

ПЕНСИОНЕРЫ Приморского района посетили презентацию новой книги 

Александра Бабича «Путеводитель по Одессе» [Электрон. ресурс] : [Александр 

Бабич,  одесский историк, писатель, краевед, экскурсовод,  учредитель и автор 

проекта «Тудой-сюдой» в  одесской универсальной научной библиотеке им.                      

М. Грушевского провѐл презентацию книги «Путеводитель по Одессе», в которой 

приняли участие пенсионеры Приморского района] // Одес. вестник. – 2017. –                 

18 февр. – Режим доступа: http://odvestnik.com.ua/news/1598/ 
 

В ОДЕССЕ презентовали книгу-фотоальбом о Широкинском 

наступлении [Электрон. ресурс] : [книга состоит из воспоминаний 30 

непосредственных участников операции, документальных фотографий и 

братского некролога из 9 имѐн воинов полка «Азов», которые отдали свои жизни 

за успешное выполнение операции. Трое из погибших бойцов с позывными 

"Акела", "Кутуз" и "Козак" были одесситами] // Первый городской. – 2017. –                   

15 февр. – Режим доступа: http://1tv.od.ua/news/19865 
 

ВЕТЕРАНЫ «Азова» в Одессе презентовали книгу про Широкинскую 

операцию [Электрон. ресурс] : [15 февраля  в одесской библиотеке имени 

Грушевского ветераны полка «Азов» презентовали книгу «Широкинская 

операция»] // Информационная волна. – 2017. – 15 февр. – Режим доступа: 

http://volna.od.ua/veterany-azova-v-odesse-prezentovali-knigu-pro-shirokinskuyu-

operaciyu-foto/ 
 

БІБЛІОТЕКА ім. М. Грушевського запрошує на презентацію [Електрон. 

ресурс] : [12 лютого 2016 року о 17.00 в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського 

(відділ соціокультурної діяльності, 1-й поверх) відбудеться презентація роману 

письменника із Чернівців Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого 

саду», що вийшов у «Видавництві 21»] // Одес. вестник. – 2017. – 11 лют. – Режим 

доступу: http://odvestnik.com.ua/news/1532/ 

http://chornomorka.com/archive/a-8964.html
http://odessa-life.od.ua/news/40392-Interesnaya-nauka-besplatno-odessitov-priglashayut-na-lekcii-o-dengah-i-allergii
http://odessa-life.od.ua/news/40392-Interesnaya-nauka-besplatno-odessitov-priglashayut-na-lekcii-o-dengah-i-allergii
http://odvestnik.com.ua/news/1598/
http://1tv.od.ua/news/19865
http://volna.od.ua/veterany-azova-v-odesse-prezentovali-knigu-pro-shirokinskuyu-operaciyu-foto/
http://volna.od.ua/veterany-azova-v-odesse-prezentovali-knigu-pro-shirokinskuyu-operaciyu-foto/
http://odvestnik.com.ua/news/1532/
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ФЕТІСОВА, М. Пенсіонери Приморського району в бібліотеці ім.                    

М. Грушевського вивчають українську мову [Електрон. ресурс] : [кожної середи 

об 10-00 в бібліотеці Грушевського збираються пенсіонери Приморського району, 

які є слухачами факультету «Українська платформа багатонаціональної 

Одещини» муніципального проекту «Університет третього віку», метою яких є 

вивчення української мови, знайомство з книжними новинками та біографіями 

письменників] // Одес. вестник. – 2017. – 10 лют. – Режим доступу: 

http://odvestnik.com.ua/news/1553/ 
 

В ОДЕСІ згадували Олександра Чижевського [Електрон. ресурс]: [в 

Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася зустріч з доктором 

сільськогосподарських наук, професором кафедри прикладної екології та 

гідродинаміки Одеського національного політехнічного університету Миколою 

Шалімовим. В рамках заходу відбулась презентація книжкової виставки 

«Чижевський – Леонардо да Вінчі ХХ століття». Новини ТК «Южная волна» від 

07.02.2017] // Южная волна. – 2017. – 7 лют. – Режим доступу: 

http://volnatv.com/speednews/5453-v-odesse-vspominali-aleksandra-

chizhevskogo.html 
 

ОДЕССИТОВ приглашают на бесплатные научные лекции [Электрон. 

ресурс] : [новый образоват. формат популяризации науки под названием «15×4» 

приглашает одесситов на бесплатные лекции. В рамках одного события 

профильные специалисты читают 4 лекции по 15 минут. 9 февраля – «Стволовые 

клетки», «Космический мусор», «Боль», «Права потребителей»] // Культурометр. 

– 2017. – 7 февр. – Режим доступа: http://culturemeter.od.ua/odessitov-priglashajut-

na-besplatnye-nauchnye-lekcii-29218-2/ 
 

«ВАТНАЯ Азбука Алеши Ступина»: эти рисунки поддерживали 

киборгов в ДАПе [Электрон. ресурс] : [1 февраля 2017 года в Одессе в 

библиотеке Грушевского состоялась презентация книги художника Игоря 

Поночевного «Ватная Азбука Алеши Ступина»] // Odessa Crisis Media Center. – 

2017. – 2 февр. – Режим доступа: http://www.odcrisis.org/vatnaya-azbuka-aleshi-

stupina-v-odesse/ 
 

120 ЛЕТ со дня рождения писателя Валентина Катаева [Электрон. 

ресурс] : [к юбилею писателя, поэта, журналиста и киносценариста Валентина 

Катаева в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского прошѐл литературный вечер 

"Співець романтики". Для всех присутствующих, среди которых учащиеся 

Одесского лицея строительства и архитектуры, была проведена лекция о жизни и 

творчестве Катаева] // Южная волна. – 2017. – 27 янв. – Режим доступа: 

http://volnatv.com/speednews/5184-120-let-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya-valentina-

kataeva.html 

http://odvestnik.com.ua/news/1553/
http://volnatv.com/speednews/5453-v-odesse-vspominali-aleksandra-chizhevskogo.html
http://volnatv.com/speednews/5453-v-odesse-vspominali-aleksandra-chizhevskogo.html
http://culturemeter.od.ua/odessitov-priglashajut-na-besplatnye-nauchnye-lekcii-29218-2/
http://culturemeter.od.ua/odessitov-priglashajut-na-besplatnye-nauchnye-lekcii-29218-2/
http://www.odcrisis.org/vatnaya-azbuka-aleshi-stupina-v-odesse/
http://www.odcrisis.org/vatnaya-azbuka-aleshi-stupina-v-odesse/
http://volnatv.com/speednews/5184-120-let-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya-valentina-kataeva.html
http://volnatv.com/speednews/5184-120-let-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya-valentina-kataeva.html
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В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского проходит вечер памяти Святослава 

Караванского [Электрон. ресурс] : [в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского 

проходит вечер памяти языковеда, писателя, диссидента Святослава 

Караванского. Почтить его память пришли одесские писатели, искусствоведы, 

коллекционеры, друзья и поклонники творчества] // Южная волна. – 2017. –                   

26 янв. – Режим доступа: http://volnatv.com/speednews/5157-v-biblioteke-im-m-

grushevskogo-prohodit-vecher-pamyati-svyatoslava-karavanskogo.html 
 

В ОДЕСІ впродовж року відзначатимуть сторіччя Української революції 

(фото) : [Електрон. ресурс] : [у форматі лекцій науковці розкажуть одеситам, 

яким цікава українська історія, про різні історичні періоди в минулому України]                        

// Depo.Одеса. – 2016. – 11 січ. – Режим доступу: http://odesa.depo.ua/ukr/odesa/v-

odesi-vprodovzh-roku-vidznachatimut-storichchya-ukrayinskoyi-11012017155800 
 

В ОДЕСІ прочитають цикл лекцій до 100-річчя Української революції і 

випустять тематичні календарі [Електрон. ресурс] : [просвітницький проект, що 

розпочався у грудні 2016-го й триватиме впродовж року, спільно реалізують 

відділ соціокультурної діяльності Одеської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М. Грушевського та громадська організація «Одесі-600»] // Укр. ін-

т нац. пам’яті. – 2017. – 10 січ. – Режим доступу: 

http://www.memory.gov.ua/news/v-odesi-prochitayut-tsikl-lektsii-do-100-richchya-

ukrainskoi-revolyutsii-i-vipustyat-tematichni 

 

 

Телевізійні канали: 
8 РОКІВ з дня народження недільної школи «Ана-Бана» Грузинського 

культурно-освітнього центру «Іверія» [Електрон. ресурс] : [23 грудня 2017 року в 

ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся святковий захід з нагоди дня народження 

Грузинського культурно-освітнього центру «Іверія» і недільної школи «Ана-

Бана», в якому взяв участь консул Грузії в Одесі пан Торніке Берекашвілі. Уривок 

з новин ТК «Град» від 23.12.2017 р.] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная 

страница YouTube. – 2017. – 23 груд. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=k-M9D4oDgwU&feature=youtu.be 
 

ДІТЯМ – від Святого Миколая [Електрон. ресурс] [День Святого 

Миколая - свято для всіх добрих людей. Але серед них є ті, кому тепло і 

підтримка необхідні більше. Громадський рух «Віра, Надія, Любов» і бібліотека 

імені Михайла Грушевського провели святковий дитячий вечір. Новини ТК 

«Круг» від 19.12.2017] // Круг. – 2017. – 19 груд. – Режим доступу : 

http://www.krug.com.ua/news/29839 

http://volnatv.com/speednews/5157-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-prohodit-vecher-pamyati-svyatoslava-karavanskogo.html
http://volnatv.com/speednews/5157-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-prohodit-vecher-pamyati-svyatoslava-karavanskogo.html
http://odesa.depo.ua/ukr/odesa/v-odesi-vprodovzh-roku-vidznachatimut-storichchya-ukrayinskoyi-11012017155800
http://odesa.depo.ua/ukr/odesa/v-odesi-vprodovzh-roku-vidznachatimut-storichchya-ukrayinskoyi-11012017155800
http://www.memory.gov.ua/news/v-odesi-prochitayut-tsikl-lektsii-do-100-richchya-ukrainskoi-revolyutsii-i-vipustyat-tematichni
http://www.memory.gov.ua/news/v-odesi-prochitayut-tsikl-lektsii-do-100-richchya-ukrainskoi-revolyutsii-i-vipustyat-tematichni
https://www.youtube.com/watch?v=k-M9D4oDgwU&feature=youtu.be
http://www.krug.com.ua/news/29839
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В ОУНБ ім. Грушевського презентували книгу про одеситів-

чорнобильців [Електрон. ресурс] : [13 грудня в Одеській ОУНБ ім. М. 

Грушевського відбувся пам’ятний захід «Їх подвиг безсмертний» до Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Серед 

десятків тисяч ліквідаторів, що пожертвували своїм життям, аби ця катастрофа не 

стала ще більш глобальною, були і одесити. Новини ТК «Глаs» від 13.12.2017]                   

// Глаs. – 2017. – 13 груд. – режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP5v2TNuDMc 
 

5 ГРУДНЯ – Всесвітній день волонтера [Електрон. ресурс] : [в ОУНБ ім. 

М. Грушевського відбувся захід, присвячений Всесвітньому дня волонтера. 

Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 6.12.2017 р.] / ООУНБ им. М.Грушевского                       

// Главная страница YouTube.. – 2017. – 7 груд. – Режим доступу: 

https://youtu.be/_R4stKNp53M 
 

«ОНИ пленили наши сердца» [Электрон. ресурс] : [литературно-

творческий вечер «Они пленили наши сердца», посвященный защите прав 

животных, прошел в ОУНБ им. М. Грушевского. Новости ТК «Круг» от 

06.12.2017 г.] // Круг. – 2017. – 6 дек. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ngMDSVEZ_PE 
 

«ВОНИ полонили наші серця» [Електрон. ресурс] : [в ОУНБ ім.                        

М. Грушевського напередодні Року Собаки і Всесвітнього дня домашніх тварин 

провели незвичайний вечір – «Вони полонили наші серця». Головними героями 

заходу виступили чотирилапі друзі. На вечері в буквальному сенсі все було 

присвячено собакам - тут поставили і вироби Центру української культури і 

провели лекції про місце собак в літературі. В першому ряду розташувалися два 

мовчазних і уважних слухача, сім'я вівчарок - Альфа і її дочка Глорі. Господар 

тварин, кінолог Руслан, розповів нам про те, як займається з вихованцями і 

запевнив - командам можна навчити навіть маленького тер'єра. Репортаж ТК 

«Глаs» від 06.12.2017 р.] // Глаs. – 2017. – 6 груд. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gs37DgoGz38 
 

ЗУСТРІЧ з Володимиром Шовкошитним [Електрон. ресурс] : [на зустрічі 

в ОУНБ ім. М. Грушевського Шовкошитний В. – поет, видавець, громадський 

діяч – розповів присутнім про книги Галини Могильницької, книгу «Психопат» 

Наіля Муратова, книгу «Жінка в лахмітті правди» Арсенії Великої, «Гартування 

води» Олександра Косенка та інші книги. Презентував видавець авторів в 

самобутній творчій манері. Новини ТК «Глаs» від 5.12.2017 р.] // Глаs. – 2017. –                 

5 груд. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=CSMERDLbo6M 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ збірки «Словом по війні» [Електрон. ресурс] : [27 листоп. 

2017 р. в ООУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація збірки віршів Злати-

Зоряни Паламарчук «Словом по війні». Тексти переповнені потужними 

почуттями та емоціями. Спеціальний гість – Max Troobnikov, лідер гурту «Друже 

Музико»] // КУ «Патріот». – 2017. – 27 листоп. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=kw1DSWCvnVM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP5v2TNuDMc
https://youtu.be/_R4stKNp53M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ngMDSVEZ_PE
https://www.youtube.com/watch?v=Gs37DgoGz38
https://www.youtube.com/watch?v=CSMERDLbo6M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=kw1DSWCvnVM
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МОЛОДАЯ писательница из Прикарпатья презентовала свою книгу в 

ООУНБ им. М.С. Грушевского [Электрон. ресурс] : [молодая писательница из 

Прикарпатья Ирина Червинская презентовала свою книгу «Світи і лабіринти». 

Книга содержит элементы фантастики сюрреализма, антиутопии, есть 

детективная линия, что создает определенный лабиринт из которого должен 

найти выход не только главный герой книги но и читатель сам для себя должен 

определиться где реальность, а где вымысел] // Общественный прибой. – 2017. – 

26 нояб. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=SCCpXWsqi2E&feature=youtu.be 
 

ДО 130-річчя М. Вавилова [Електрон. ресурс] : [25 листопада 2017 року 

світ відзначає 130-ту річницю від дня народження Миколи Вавилова, великого 

вченого-генетика. Вавилов присвятив своє життя вивченню і удосконаленню 

сортів пшениці, зернових та інших хлібних культур, які годують населення всього 

світу. До знаменної дати в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулись 

презентація монографії та відкриття книжкової виставки про відомого вченого. 

Новини ТК «Глаs» від 25.11.2017 р.] // Глаs. – 2017. – 25 листоп. – Режим                     

доступу: http://glasweb.com/nikolay-vavilov-geniy-pri-zhizni/ 
 

ПОЭЗИЯ Майдана [Электрон. ресурс] : [ко Дню Достоинства и Свободы 

в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского состоялся литературный вечер «Поэзия 

Майдана». Новости ТК «Круг» от 21.11.2017 г.] / ООУНБ им. М. Грушевского               

// Главная страница YouTube. – 2017. – 21 нояб. – Режим доступа: 

https://youtu.be/uEFvptosz2c 
 

23 ЖОВТНЯ 2017 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась 

презентація проекту «Книжкова навала» [Електрон. ресурс] : [«Книжкова навала» 

– благодійний проект, ініціатором і організатором якого є волонтерська група 

«Інформаційний супротив». Новини ТК «7 канал» від 23.10.2017 р.] // 7 канал. – 

2017. – 23 жовт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=KFKw_GnvyMQ 
 

ІІ ЗАСІДАННЯ обласної Народної академії творчості [Електрон. ресурс] : 

[з 19 по 21 жовт. 2017 р. в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулось ІІ 

засідання обласної Народної академії творчості. Організатор заходу – Обласний 

центр української культури. Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 19.10.2017 р.]                   

/ ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 19 жовт. – 

Режим доступу: https://youtu.be/65BO2Lmm2f0 
 

КО ДНЮ защитника Украины [Электрон. ресурс] : [12 октября 2017 г. в 

Одесской ОУНБ им. М. Грушевского прошѐл ряд, мероприятий посвященный 

предстоящему Дню Защитника Украины] // Круг. – 2017. – 12 окт. – Режим 

доступа: http://www.krug.com.ua/news/29334 

https://www.youtube.com/watch?v=SCCpXWsqi2E&feature=youtu.be
http://glasweb.com/nikolay-vavilov-geniy-pri-zhizni/
https://youtu.be/uEFvptosz2c
https://www.youtube.com/watch?v=KFKw_GnvyMQ
https://youtu.be/65BO2Lmm2f0
http://www.krug.com.ua/news/29334
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У НЕДІЛЬНІЙ школі «Анна-Бана», яка розташовується при 

Грузинському культурно-освітньому центрі «Іверія», початок нового учбового 

року : [Електрон. ресурс] : [16 вересня 2017 року відбулось урочисте відкриття 

нового навчального року у школі «Ана Бана». Особливими гостями свята були 

Посол Грузії в Україні Гела Думбадзе і консул Грузії в Одесі Торніке 

Берекашвілі. Уривок з новин ТК «Грвд» выд 18.09.2017 р.] / ООУНБ им.                        

М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 5 жовт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=FnXIFtlTjP0 

ХХІ областной фестиваль украинской книги памяти М. Грушевского 

[Электрон. ресурс] : [28-29 сентября 2017 г. в Одесской ОУНБ им.                               

М. Грушевского в рамках ХХІ фестиваля памяти Грушевского прошли 

литературные чтения, концерты, а также презентации книг и выставок. Отрывок 

новостей ТК "7 канал" от 29.09.2017 г.] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная 

страница YouTube. – 2017. – 4 окт. – Режим доступа: 

https://youtu.be/qNn23oglX2A 

ВІДРОДЖЕННЯ державності. Фестиваль української книги пам’яті                  

М. Грушевського [Електрон. ресурс] : [в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського 

стартував ХХІ обласний фестиваль української книги пам’яті Михайла 

Грушевського — «Відродження української державності: 2017 рік – Рік 

Української революції 1917 – 1921 років». Протягом двох днів історики, науковці, 

музейники, студенти історичних факультетів одеських ВИШів обговорюватимуть 

основні питання українського державотворення, будуть презентовані книги та 

книжкові виставки. Також лунатимуть українські пісні. Уривок з новин 

медіагрупи «Глаs» выд 28.09.2017 р.] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная 

страница YouTube. – 2017. – 4 жовт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/HAgagkC9pgk 

НА фестивале украинской книги почтили память Михаила Грушевского 

[Электрон. ресурс] : [ХХІ областной фестиваль украинской книги памяти 

Михаила Грушевского торжественно открылся в Одесской ОУНБ им. 

Грушевского. В течении 2-х дней одесситов и гостей города ждут различные 

мероприятия: литературные чтения, концерты, а также презентации книг и 

выставок. Отрывок из новостей ТРК «Южная волна» от 28.09.2017 г.] / ООУНБ 

им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 4 окт. – Режим 

доступа: https://youtu.be/qstYTxQNk3c 

МУСТАФА Найєм – «Ініціатива реальних дій» [Електрон. ресурс] : [28 

вересня 2017 року в Одеській бібліотеці ім. Грушевського народний депутат 

Україні Мустафа Найєм презентував громадську кампанію під назвою «Ініціатива 

реальних дій». Зараз своєю головною метою діячі з "Ініціативи" ставлять 

проведення великої акції в Києві і збирають однодумців по всій країні для того 

щоб привернути увагу влади до зняття депутатської недоторкАності. За словами 

Мустафи, люди вже встигли втомитись від закликів і вимагають реальних дій. 

Наприклад таких, як зняття недоторканності. Новини медіагрупи «Глаs» від 

29.09.2017 р.] // Глаs. – 2017. – 29 верес. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=WhHSQiioyJs&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=FnXIFtlTjP0
https://youtu.be/qNn23oglX2A
https://youtu.be/HAgagkC9pgk
https://youtu.be/qstYTxQNk3c
https://www.youtube.com/watch?v=WhHSQiioyJs&feature=youtu.be
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В ОДЕСІ проходить XXI обласний фестиваль української книги пам’яті 

Михайла Грушевського [Електрон. ресурс] : [Новини ОДТРК «Факти» від 

28.09.2017 р.] // Одеська філія ПАТ НСТУ. – 2017. – 28 верес. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=ySF4ApZ511g 

ОДЕССКИМ студентам устроили виртуальную экскурсию по Японии 

[Электрон. ресурс] : [в ООУНБ им. М. Грушевского с 27 по 29 сентября 2016 г. 

пройдет мега марафон мероприятий к Году Японии в Украине. В программе – 

лекции, выставки, фильмы, мастер-классы. Новости ТА «Репортер» от           

27.09.2017 г.] // Репортер. – 2017. – 27 сент. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=26EoSpWFw24 

ОДЕССИТЫ отмечают Всемирный день туризма по-восточному 

[Электрон. ресурс] : [в путешествие отправились не выходя из библиотеки им. 

Грушевского. Красочный документальный фильм, книжно-иллюстративная 

выставка, мастер-классы по оригами и каллиграфии, японские игры – это 

трехдневное виртуальное турне по Стране восходящего солнца.. Новости ТК «7 

канал» от 27.09.2017 г.] // 7 канал. – 2017. – 27 сент. – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=DEf6xeQI6z0&feature=youtu.be&app=desktop 

ОДЕСИТІВ познайомлять із японською культурою та ментальністю 

(відео) [Електрон. ресурс] : [27 вересня 2017 р. в Одеській ОУНБ ім.                             

М. Грушевського стартувало свято прихильників країни вранішнього сонця – Дні 

Японії. Новини ОДТРК «Факти» від 28.09.2017 р.] // Одеська філія ПАТ НСТУ. – 

2017. – 28 верес. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=gRj4oNx2N4M 

 «ОДЕСА україномовна» [Електрон. ресурс] : [«Одеса україномовна» - 

проект, який стартував в листопаді минулого року і має на меті популяризацію 

української мови та культури в Одесі. Вже майже рік в бібліотеці ім. 

Грушевського проходять безкоштовні академічні та неформальні курси 

української мови, лекторій, кіноперегляди, а також рубрика «Сучасна українська 

література в персоналіях». Кожен обирає для себе, що саме йому цікаво, але 

близько 15-18 людей відвідують курси постійно. Новини ТК «Глаs» від 

15.09.2017] // Глаs. – 2017. – 15 верес. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=gXj4u8uMOK4 

ПАРТНЕРСТВО скрізь десятиліття [Електрон. ресурс] : [заступник 

директора з наукової роботи Булгакова О.А. виступила з привітним словом на 

ювілейній, 10-й, конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні 

технології» в ОНПУ. Новини медіагрупи «Глаs» від 14.09.2017 р.] // Глаs. – 2017. 

– 14 верес. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=73Ya42P3tpQ 

БОРИС Херсонский. Анатомия одесского мифа [Электрон. ресурс] : [2 

сентября 2017 г. в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась встреча известного 

писателя, поэта и врача Б.Г. Херсонского с одесситами на тему «Анатомия 

одесского мифа. Выдержки из лекции] // Одеський Медіацентр. – 2017. – 7 сент. – 

Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=pWb8i2m9QxM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ySF4ApZ511g
https://www.youtube.com/watch?v=26EoSpWFw24
https://www.youtube.com/watch?v=DEf6xeQI6z0&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=gRj4oNx2N4M
https://www.youtube.com/watch?v=gXj4u8uMOK4
https://www.youtube.com/watch?v=73Ya42P3tpQ
https://www.youtube.com/watch?v=pWb8i2m9QxM&feature=youtu.be
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«ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ» – можливість безкоштовно відвідувати 

лекції за різною тематикою всім охочим [Електрон. ресурс] : [в Одеській ОУНБ 

12 черв. 2017 року презентували спільний проект факультету журналістики НУ 

«ОЮА» та ОУНБ – «Відкритий університет». Новости ТА «Репортер» від 

12.07.2017] // Репортер. – 2017. – 12 лип. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EtZmZx-C17w 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ поетичної збірки Сергія Братчука «Війна у мирний час» 

[Електрон. ресурс] : [19 серпня 2017 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась презентація книги волонтера гуманітарної місії «Чорний тюльпан», 

журналіста та телеведучого С. Братчука. Новини ТК «Круг» від 19.08.2017 р.]              

// ТК «Круг». – 2017. – 19 серп. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ83WiOqMKw 

ТВОРЧЕСКИЙ вечер с Дмитрием Быковым [Электрон. ресурс] : [4 

августа 2017 г. в рамках «Литературного кафе» проекта «Открытый университет» 

в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского состоялась встреча с известным 

российским писателем и журналистом Дмитрием Быковым. Новости ТА 

«Репортер» от 04.08.2017] // Репортер. – 2017. – 4 авг. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=vAHylEpiz58 

«ГОСПИТАЛЬЕРЫ» в Одессе [Электрон. ресурс] : [встреча с 

командиром медицинского батальона, начальником медицинской части 

Украинской добровольческой армии Яной Зинкевич в Одесской ОУНБ им.                 

М. Грушевского. Отрывок из новостей ТК «Медиа Информ» от 25.07.2017]                            

/ ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube – 2017. – 25 июля. – 

Режим доступа : https://youtu.be/5hM0uNsMFdc 

«ГОСПИТАЛЬЕРЫ» в Одессе [Электрон. ресурс] : [встреча с 

командиром медицинского батальона, начальником медицинской части 

Украинской добровольческой армии Яной Зинкевич в Одесской ОУНБ им.                             

М. Грушевского. Отрывок из новостей ТК «7 канал» от 25.07.2017] / ООУНБ им. 

М. Грушевского // Главная страница YouTube – 2017. – 25 июля. – Режим 

доступа: https://youtu.be/-kF5ytLJZvE 

МЕДИЦИНСКИЙ батальон «Госпитальеры» [Электрон. ресурс] : 

[спасать раненых бойцов можно, даже если сам передвигаешься в инвалидной 

коляске. Все зависит от личных качеств и профессионализма. Командир 

медицинского батальона, начальник медицинской части Украинской 

добровольческой армии Яна Зинкевич показала это на своем примере. Отрывок 

из новостей ТРК «Круг» от 25.07.2017] // ТРК «Круг». – 2017. – 25 июля. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=kK0BW3ouWW0 

«ОТКРЫТЫЙ университет»: студенты и взрослые смогут бесплатно 

посещать лекции и учиться [Электрон. ресурс] : [обучение вне университетских 

стен. В Одесской ОУНБ им. М. Грушевского запустили новый социальный 

проект «Открытый университет». Новости ТК «7 канал» от 12.07.2017] // 7 канал. 

– 2017. – 12 июля. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=kOSqwRbATbI 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EtZmZx-C17w
https://www.youtube.com/watch?v=TJ83WiOqMKw
https://youtu.be/5hM0uNsMFdc
https://youtu.be/-kF5ytLJZvE
https://www.youtube.com/watch?v=kK0BW3ouWW0
https://www.youtube.com/watch?v=kOSqwRbATbI
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ПИСАТЕЛЬ Яков Шехтер о чудесах [Электрон. ресурс] : [член Союза 

писателей Израиля, председатель Тель-Авивского клуба литераторов, одессит 

Яков Шехтер 5 июля 2017 г. презентовал в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского 

свой новый роман-фэнтези «Второе пришествие Кумранского учителя». Новости 

медиагруппы «Глаs» от 06.07.2017] // Глаs. – 2017. – 6 июля. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=NzZQvpYhEkU 
 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ экскурсия в библиотеке им. М. Грушевского 

[Электрон. ресурс] [гид Екатерина Курлап в библиотеке им. М. Грушевского 

рассказала о мифах, истории и реальности одесской кухни, а также о ресторанах и 

базарах Одессы. Репортаж «Общественный прибой» від 04.07.2017] // / Говорит 

Одесса // Общественный прибой. – 2017.- 4 июля. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=DG6JlwpUuss 
 

ПРОЕКТ «15 × 4» в Одеській обласній науковій бібліотеці ім.                          

М. Грушевського [Електрон. ресурс] : [Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського 2 

липня 2017 року знову приймала Проект «15 × 4». Цього разу молоді вчені 

поділилися своїми знаннями про Мітохондрії, Заговори, Місцеві знаннях і 

Контрацепцію. Репортаж «Общественный прибой» від 02.07.2017] / Говорит 

Одесса // Общественный прибой. – 2017.- 2 июля. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=mFRI8sx7taM 
 

«ЗНЕДОЛЕНІ? Нездоланні!» [Електрон. ресурс] [в Одеській ОУНБ ім.                             

М. Грушевського відбулась презентація книги історій переселенців «Знедолені? 

Нездоланні!», що видана Інститутом демократії імені Пилипа Орлика в рамках 

проекту Інтерньюзу за фінансової підтримки Уряду Канади. Новини медіагрупи 

«Глаs» від 19.06.2017] // Глаs. – 2017. – 19 черв. – Режим доступу: 

http://glasweb.com/otverzhennyie-ne-poverzhennyie/ 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ хрестоматії-довідника «Мистецтвознавство ХХ століття» 

[Електрон. ресурс] : [у рамках XVIII Всеукраїнської виставки-форуму 

«Українська книга на Одещині» 9 червня 2017 р. відбулася презентація 

хрестоматії-довідника «Мистецтвознавство ХХ століття». У заході приймали 

участь: уклад. Білик А.А. канд. мистецтвознавства, доц. каф. дизайну, 

Херсонського національного технічного університету та автори : Лугова Т. А. – 

канд. мистецтвознавства, доц. Одес. нац. політехн. ун-ту, Степанова Г. І. – канд. 

мистецтвознавства, старший викладач Міжнар. гуманітарн. ун-ту (Одеса), 

Уварова Т.І. – канд. мистецтвознавства, доц. Міжнар. гуманітарн. ун-ту (Одеса). 

Вдячні гості з Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського Добко Т.В., 

д-р наук. Новини каналу «G-news» від 10.06.2017] // KozyrDigital. – 2017. – 9 черв. 

– Режим доступу: https://youtu.be/tVQP8hh45sQ 

https://www.youtube.com/watch?v=NzZQvpYhEkU
https://www.youtube.com/watch?v=DG6JlwpUuss
https://www.youtube.com/watch?v=mFRI8sx7taM
http://glasweb.com/otverzhennyie-ne-poverzhennyie/
https://youtu.be/tVQP8hh45sQ
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ДО Міжнародного дня захисту дітей [Електрон. ресурс] : [до 

Міжнародного Дня захисту дітей в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулось нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку «Я маю право», 

який відбувся в Одеській області протягом 2017 року в рамках Всеукраїнського 

конкурсу шкільних малюнків за ініціативи Головного управління юстиції в 

Одеській області. Уривок з новин ОДТРК "Факти" від 01.06.2017] // ОДТРК 

«Факти». – 2017. – 1 черв. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=y7AtEO1RDkc&t=61s 
 

П’ЄР ЛАРУСС – упорядник знаменитого словника [Електрон. ресурс] : 

[16 травня 2017 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського в рамках 

святкування Дня Європи в Україні відбулось засідання «круглого столу» на тему: 

«П’єр Ларусс – французький лексикограф та енциклопедист, упорядник 

знаменитого словника», присвяченого 200-річчю від дня народження вченого. 

Передача "Мозаїка". Новини ОДТРК "Факти" від 30.05.2017] / Мозаїка // ОДТРК 

«Факти». – 2017. – 30 трав. – Режим доступу: https://youtu.be/Wh9m4FQT7B0 
 

ДО Дня Європи в Україні [Електрон. ресурс] : [25 травня 2017 року в 

Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулись історичні читання «Німецька 

діаспора на Півдні України: від історії заселення до сучасності» за участі 

представників «Баварський Дім, Одеса». Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 

26.05.2017] // ОДТРК «Факти». – 2017. – 26 трав. – Режим доступу: 

https://youtu.be/YOoCLnD6uY4 
 

ЄВРОПА в мініатюрі [Електрон. ресурс] : [25 травня 2017 року в 

Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулись історичні читання «Німецька 

діаспора на Півдні України: від історії заселення до сучасності» за участі 

представників «Баварський Дім, Одеса». Новини ТК «Южная волна» від 

25.05.2017] // Южная волна. – 2017. – 25 трав. – Режим доступу: 

https://youtu.be/9V4AeAu2UdQ 
 

ПРО проблеми та перспективи відновлення символів докатерининської 

епохи міста Одеси [Електрон. ресурс] : [23 травня 2017 року о 15.00 в Одеській 

ОУНБ ім. М. Грушевського відбулось засідання «круглого столу» за темою: 

«Проблеми та перспективи відновлення символів докатерининської епохи міста 

Одеси (Хаджибей)»] // Одеська філія НТКУ. – 2017. – 25 трав. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=v7OEw57UDZ0 
 

ВОЛОНТЕР из Тернополя представила роман о киевском майдане 

(видео) [Электрон. ресурс] [история «вільних» людей. Волонтер из Тернополя 

Лилия Мусихина представила в библиотеке им. М. Грушевского свой роман о 

киевском Майдане. Книга «Коли захиталося небо, або ―V‖ означає «вільні»» 

рассказывает об активистах, волонтерах и всех тех, кто как-либо был связан с 

Революцией достоинства. Новости ТК «7 канал» от 01.05.2017 г.] // 7 канал. – 

2017. – 1 мая. – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=uyRG9G3C2Yo 

https://www.youtube.com/watch?v=y7AtEO1RDkc&t=61s
https://youtu.be/Wh9m4FQT7B0
https://youtu.be/YOoCLnD6uY4
https://youtu.be/9V4AeAu2UdQ
https://www.youtube.com/watch?v=v7OEw57UDZ0
https://www.youtube.com/watch?v=uyRG9G3C2Yo
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ романа Евгения Стебливского «Киборги. Сага о воинах» 

[Электрон. ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского сост. презентация романа 

Евгения Стебливского «Киборги. Сага о воинах». В книге описаны события, 

которые разворачиваются в зоне АТО, это взгляд изнутри одного из 

подразделений, о том, как воевали и как жили. Новости ТК «Медиа Информ» от 

14.04.2017] // Медиа Информ. – 2017. – 14 апр. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=-oIEBMuFrxw&app=desktop 
 

ВЕЛИКОДНІ традиції у народному житті [Електрон. ресурс] : [в 

бібліотеці ім. М. Грушевського до Великодня відбулась святкова зустріч 

«Великдень: українські звичаї та традиції». В програмі заходу: Великодні 

традиції у народному житті; презентація книжкової виставки «До святкового 

столу»; «Рецепти та прикраси до Великодня» – майстер-клас від учнів (поварів-

кондитерів) Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури. В рамках 

заходу відбувся майстер-клас з розпису писанок. Уривок з новин ОДТРК «Факти» 

від 13.04.2017] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 

2017. – 13 квіт. – Режим доступу: https://youtu.be/Mkmo6cNCcg8 
 

НАСЛІДКИ трагедії під Смоленськом [Електрон. ресурс] : [в ОУНБ ім. 

М. Грушевського відбулось засідання «круглого столу» за темою: «Наслідки 

трагедії під Смоленськом для безпеки країн Балто-Чорноморського простору». 

Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 10.04.2017] / ООУНБ им. М.Грушевского                             

// Главная страница YouTube. – 2017. – 10 квіт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/KvLZBmVt7vU 
 

В ОДЕСЬКІЙ ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація 

навчального посібника «Україна: історія Конституції». Його автор — кандидат 

історичних наук, доктор політичних наук, громадський та політичний діяч 

Микола Томенко [Електрон. ресурс] : [Новини ТК «Глаs» від 23.03.2017] // Глаs. – 

2017. – 23 берез. – Режим доступу: http://glasweb.com/prezentatsiya-nauchnogo-

posobiya-nikolaya-tomenko/ 
 

В ОДЕСЬКІЙ ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація 

навчального посібника «Україна: історія Конституції». Його автор — кандидат 

історичних наук, доктор політичних наук, громадський та політичний діяч 

Микола Томенко [Електрон. ресурс] : [Новини ТК «Круг» від 23.03.2017] // Круг. 

– 2017. – 23 берез. – Режим доступу: http://krug.com.ua/news/28074 
 

«НЕОБЫЧНАЯ обычная вода» [Электрон. ресурс] : [ко Всемирному Дню 

водных ресурсов в библиотеке им. Грушевского в Одессе состоялся научно-

популярный семинар «Необыкновенная обыкновенная вода» с участием 

представителей Народного академического университета эволюции разума. А 

также открылась новая книжная экспозиция, посвященная теме воды в жизни 

природы и человека. Новости ТК «Глаs» от 22.03.2017] // Глаs. – 2017. – 22 марта. 

– Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=nSNKUcwB_ko 

https://www.youtube.com/watch?v=-oIEBMuFrxw&app=desktop
https://youtu.be/Mkmo6cNCcg8
https://youtu.be/KvLZBmVt7vU
http://glasweb.com/prezentatsiya-nauchnogo-posobiya-nikolaya-tomenko/
http://glasweb.com/prezentatsiya-nauchnogo-posobiya-nikolaya-tomenko/
http://krug.com.ua/news/28074
https://www.youtube.com/watch?v=nSNKUcwB_ko
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В ОДЕССЕ открыт набор в патрульную полицию Одессы [Электрон. 

ресурс] : [в Патрульной полиции Одессы открыли конкурсный набор. Пресс-

конференция прошла 20 марта в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского. Новости 

ТК «7 канал» 20.03.2016] // 7 канал. – 2017. – 20 марта. – Режим доступа: 

http://7kanal.com.ua/2017/03/v-odesse-otkryit-nabor-v-patrulnuyu-politsiyu-odessyi-

video/ 
 

В ОДЕСЬКІЙ ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація книги 

«Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, 

документи».  Автор книги – доцент кафедри українознавства, історико-правових 

та мовних дисциплін Одеського національного морського університету Валерій 

Левченко. Уривок з новин ТК «Глаs» від 15.03.2017 [Електрон. ресурс] // Глаs. – 

2017. – 15 берез. – Режим доступу: http://glasweb.com/prezentatsiya-knigi-ob-istorii/ 
 

ЯК Україна зустріли Лютневу революцію 2017 року [Електрон. ресурс] : 

[03 березня 2017 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського до 100-річчя 

Української революції відбувся історичний екскурс «1917 рік: як Україна 

зустріли Лютневу революцію». Новини ТК "Глаs" від 03.03.2017] / ООУНБ им. 

М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 03 берез. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=9T4s1l_PKhY 
 

В БИБЛИОТЕКЕ им. Грушевского презентован сборник стихов                            

И. Рейдермана [Электрон. ресурс] : [одесский поэт Илья Рейдерман порадовал 

своих поклонников новой книгой. «Дело духа» – так называется сборник 

стихотворений. Новости ТК «Град» от 28.02.2017] // Град. – 2016. – 28 февр. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=nJ6qLaHGUjA 
 

МАЙБУТНІ флотські офіцери вдосконалюють професійне мовлення 

[Електрон. ресурс] : [майбутні флотські офіцери під час навчання здобувають не 

лише фахові навички військових моряків, а і наполегливо вдосконалюють 

професійне мовлення. Адже вважають, що національний флот має бути 

україномовним. «Військово-морська термінологія» - лекцію під такою прочитав 

курсант Інституту ВМС Олександр Красюк відвідувачам обласної бібліотеки 

імені М. Грушевського. ТРС МО України "Бриз", новини 28.02.2017] / ООУНБ 

им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 22 лют. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=z1d--8WplPE 
 

«ГОЛОВНЕ – це рідна мова мої батьків, мого народу...» [Електрон. 

ресурс] : [в бібліотеці ім. Грушевського відбувся до Міжнародного дня рідної 

мови літературно-мистецький вечір. Уривок з новин ОДТРК "Факти" від 

22.02.2017] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 

22 лют. – Режим доступу: https://youtu.be/pqg51sF64cU 
 

В БІБЛІОТЕЦІ ім. М. Грушевського відбувся вечір пам’яті «Янголи 

України: доля Героїв Майдану очима сучасників» до Дня Героїв Небесної Сотні 

[Електрон. ресурс] : [уривок з новин ОДТРК «Факти» від 17.02.2017] / ООУНБ 

им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 17 лют. – Режим 

доступу: https://youtu.be/aTFInB6QZO0 

http://7kanal.com.ua/2017/03/v-odesse-otkryit-nabor-v-patrulnuyu-politsiyu-odessyi-video/
http://7kanal.com.ua/2017/03/v-odesse-otkryit-nabor-v-patrulnuyu-politsiyu-odessyi-video/
http://glasweb.com/prezentatsiya-knigi-ob-istorii/
https://www.youtube.com/watch?v=9T4s1l_PKhY
https://www.youtube.com/watch?v=nJ6qLaHGUjA
https://www.youtube.com/watch?v=z1d--8WplPE
https://youtu.be/pqg51sF64cU
https://youtu.be/aTFInB6QZO0


 96 

 

«ГРУПА 2 травня»: журналістське розслідування трагічних подій 2 

травня 2014 р. [Електрон. ресурс] : [ в бібліотеці ім. Грушевського відбувся 

брифінг на тему «Оцінка ходу досудового розслідування кримінальної справи 

№120141605000003700 від 02.05.2014 р і судового процесу в Малиновському 

районному суді м. Одеси». Уривок з новин ТА "Репортер" від 16.02.2017]                        

/ ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 16 лют. – 

Режим доступу: https://youtu.be/RRq366D2wwc 
 

В БІБЛІОТЕЦІ ім. Грушевського відбулась презентація книги-альбому 

«Широкинська операція» [Електрон. ресурс] : [уривок з новин ОДТРК «Факти» 

від 16.02.2017] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 

2017. – 16 лют. – Режим доступу: https://youtu.be/hiFdBhmsqi4 
 

В ОДЕССЕ презентовали книгу воспоминаний боев под Мариуполем 

[Электрон. ресурс] : [два года после боев под Мариуполем. В библиотеке имени 

М. Грушевского презентовали книгу «Широкінська операція». Это три десятка 

воспоминаний. Новости ТК «7 канал» от 15.02.2017 г.] // 7 канал. – 2017. –                      

15 февр. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=0_-5BphEOis 
 

ПОЛЮБИТЬ паруса: большие планы одесских яхтсменов [Электрон. 

ресурс] : [9 февраля в библиотеке имени Грушевского прошла пресс-конференция 

Парусной федерации Одесской области, на которой яхтсмены рассказали, что 

планируют делать в новом сезоне и как можно приобщить к яхтингу как можно 

большее количество обычных людей. Репортаж Кризисный Медиа Центр от 

09.02.2017] // Кризисный Медиа Центр. – 2017. – 9 февр. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=6aXh56sdOSo 
 

ДО 120-річчя від дня народження О.Л. Чижевського [Електрон. ресурс]: 

[в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася зустріч з доктором 

сільськогосподарських наук, професором кафедри прикладної екології та 

гідродинаміки Одеського національного політехнічного університету Миколою 

Шалімовим. В рамках заходу відбулась презентація книжкової виставки 

«Чижевський – Леонардо да Вінчі ХХ століття». Новини ТК «Глаs» від 

07.02.2017] // Глаs. – 2017. – 7 лют. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=JPfs9MUJ6cM 
 

В ОДЕССЕ презентовали книгу ветерана войны, основанную на реальных 

событиях [Электрон. ресурс] : [02 февраля 2017 г. в Одесской ОУНБ им.                      

М. Грушевского сост. презентация книги Геннадия Фимина «Доброволец 

―Сумрака‖». В книге описываются события, которые происходили в начале 2014 

года. Автор делится с читателями своим взглядом на войну и рассказывает о 

подвигах сослуживцев. Новости ТК «7 канал» от 02.02.2017] // 7 канал. – 2016. –                

2 февр. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=420PUqjJfNo&sns=fb 

https://youtu.be/RRq366D2wwc
https://youtu.be/hiFdBhmsqi4
https://www.youtube.com/watch?v=0_-5BphEOis
https://www.youtube.com/watch?v=6aXh56sdOSo
https://www.youtube.com/watch?v=JPfs9MUJ6cM
https://www.youtube.com/watch?v=420PUqjJfNo&sns=fb
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ШЕСТЬ новых ГЭС на Днестре: экологи бьют тревогу [Электрон.    

ресурс] : [шесть ГЭС, обмелевший Днестр, затопленные территории и ухудшение 

качества питьевой воды. Одесские экологи обеспокоены будущим стратегически 

важной для Украины и Молдовы реки. Волнует специалистов намерения 

построить на Днестре еще шесть гидроэлектростанций. Пресс-конференция 

прошла 02.02.2017 в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского. Новости ТК «7 канал» 

от 02.02.2017] // 7 канал. – 2017. – 02 февр. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=2MQGhly0MBo 

В ОДЕССЕ презентовали книгу российского художника «Ватная азбука 

Алеши Ступина» [Электрон. ресурс] : [01.02.2017 г. в Одесской ОУНБ им.                       

М. Грушевского состоялась презентация книги художника Игоря Поночевного 

―Ватная Азбука Алеши Ступина‖. Алеша Ступин – alter ego Игоря Поночевного, 

семилетнего мальчика из Реутово, который стал рисовать, чтобы показать свой 

проест против аннексии Крыма и боевых действий военных РФ на Донбассе. В 

дискуссии принимали участие – культуролог, арт-критик, соорганизатор 

Одесской Биеннале Современного искусства Михаил Рашковецкий, писатель и 

филолог Александр Топилов, главный редактор культурологического сайта 

―Зачем?‖, писатель, историк Виталий Гринчук. Новости ТК «7 канал» от 

02.02.2017] // 7 канал. – 2017. – 02 февр. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Yy2xbx1bg4 

ПРОЕКТ "Интеллектуариум": Одессу посетили философы из Киева 

[Электрон. ресурс] : [диалоги ученых, литераторов, мыслителей с одесситами 

проходят в библиотеке им. Грушевского. Перед собравшимися выступили 

доктора философских  наук, профессора Вахтанг Кебуладзе, Анатолий Лой, Инна 

Голубович, Сергей Пролеев. Новости ТК «Град» от 29.01.2017] // Град. – 2017. – 

29 янв. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=roBctiDQBrk 

ФУГА смерті [Електрон. ресурс] : [27 січня 2017 року в Одеській ОУНБ 

ім. М. Грушевського до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відбувся 

вечір-реквієм «Фуга смерті». Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 27.01.2017]                     

/ ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 27 січ. – 

Режим доступу: https://youtu.be/vjirbTngaU8 

ФУГА смерті [Електрон. ресурс] : [27 січня 2017 року в Одеській ОУНБ 

ім. М. Грушевського до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відбувся 

вечір-реквієм «Фуга смерті». Новини медіагрупи "Глаs" від 27.01.2017] // Глаs. – 

2017. – 27 січ. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFAqwlcF3To&feature=youtu.be&app=desktop 

ВЕЧІР пам'яті Святослава Караванського : [Електрон. ресурс] : [26 січня 

2017 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського до сороковин Святослава 

Караванського відбувся вечір пам’яті визначного українського мовознавця, 

дисидента та письменника. Сучасники та друзі поділились спогадами про С. 

Караванського. Уривок з новини ОДТРК «Факти» від 27.01.2017] / ООУНБ им. 

М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 27 січ. – Режим доступу: 

https://youtu.be/Bc9BUZDFp8E 

https://www.youtube.com/watch?v=2MQGhly0MBo
https://www.youtube.com/watch?v=_Yy2xbx1bg4
https://youtu.be/vjirbTngaU8
https://www.youtube.com/watch?v=xFAqwlcF3To&feature=youtu.be&app=desktop
https://youtu.be/Bc9BUZDFp8E
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ПАМЯТИ Святослава Караванского [Электрон. ресурс] : [17-го декабря, в 

Балтиморе, в США, в возрасте 95-ти лет скончался патриот Украины, филолог, 

журналист, языковед, автор самиздата, диссидент, политзаключѐнный Святослав 

Иосифович Караванский. Треть жизни он прожил на чужбине, куда вынужден 

был переехать из-за своей позиции, но до конца своих дней сердцем оставался с 

Украиной. 26-го января в одесской библиотеке имени Грушевского вспоминали 

жизненный путь нашего выдающегося соотечественника] // Круг. – 2017. –                     

26 янв. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=RKsgLpiCfEs 
 

ВЕЧІР пам'яті Святослава Караванського : [Електрон. ресурс] : [26 січня 

2017 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського до сороковин Святослава 

Караванського відбувся вечір пам’яті визначного українського мовознавця, 

дисидента та письменника. Сучасники та друзі поділились спогадами про                               

С. Караванського. Новини медіагрупи Глаs від 26.01.2016] // ГЛАS. – 2016. –                      

26 груд. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=jkheydZFT5o 
 

РІЗДВЯНИЙ фольклор європейських країн : [Електрон. ресурс] : [17 

січня в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського мистецтвознавець Одеського музею 

західного і східного мистецтва В.І. Островський та фольклорна група «Сонячна 

ніч» представили користувачам бібліотеки програму «Різдвяний фольклор 

європейських країн». Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 18.01.2017] / ООУНБ 

им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 20 січ. – Режим 

доступу: https://youtu.be/TkCWvAtVkqE 
 

РІЗДВЯНИЙ фольклор європейських країн : [Електрон. ресурс] : [17 

січня в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського мистецтвознавець Одеського музею 

західного і східного мистецтва В.І. Островський та фольклорна група «Сонячна 

ніч» представили користувачам бібліотеки програму «Різдвяний фольклор 

європейських країн». Уривок з новин ТК «Южная волна» від 18.01.2017]                         

/ ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2017. – 19 січ. – 

Режим доступу: https://youtu.be/GekswbCDYKQ 
 

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ проект до сторіччя Української революції: 

[Електрон. ресурс] : [про просвітницький проект в бібліотеці. Авторська програма 

Б. Чуфуса «Діалоги». Гості студії: очільник відділу соціокультурної діяльності 

ОУНБ ім. М. Грушевського – О.А. Нагорнюк та співробітник відділу, магістрант 

історичного факультету – К. Сорокіна] // ОДТРК «Факти». – 2017. – 9 січ. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=iNss8EBFoQQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=RKsgLpiCfEs
https://www.youtube.com/watch?v=jkheydZFT5o
https://youtu.be/TkCWvAtVkqE
https://youtu.be/GekswbCDYKQ
https://www.youtube.com/watch?v=iNss8EBFoQQ&feature=youtu.be
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ У 2017 РОЦІ 
 

Кількість користувачів: 

- за єдиною реєстраційною картотекою – 10680 

- обслугованих відділами – 36214 

 

Число відвідувань та звернень на веб-сайт бібліотеки – 321999 

 

Видача друкованих документів та інформвидань – 759025 

 

*   *   * 

 Всього записів в електронному каталозі – 113375 (впроваджено АБІС «UniLib» у 

жовтні 2017 р. При конвертуванні деякі записи попередньої програми АБІС 

«ІРБІС» не збереглися). 

 

*   *   * 

Відвідання бібліотечних сайтів та блогів (всього / 2017 р.): 

 сайт бібліотеки – 28356 / 25645 (відновлений у IV кв. 2016 р.) 

 "Одесский «библиомостик»" – 120249 / 13710 

 "Одесский краевед" – 60161 / 16177 

 "Бібліотечному фахівцю" – 33462 / 14802 

 "Весь мир через культуру" – 57529 / 20940 

 "Юридичний світ бібліотеки" – 15029 / 4826 
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ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ 
 

АБІС – автоматизована бібліотечна інформаційна система 

БФ – Благодійний фонд 

ВГО – Всеукраїнська громадська організація 

ВМГО – Всеукраїнська молодіжна громадська організація 

ВСЛ – Видавництво Старого Лева 

ГО – громадська організація 

ДМШ – дитяча музична школа 

ДНЗ – державний навчальний заклад 

ЗОШ – загальноосвітня школа 

ЗСУ – Збройні Сили України 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

КСД – Клуб сімейного досугу 

КУ – комунальна установа 

МК – Міністерство культури 

ММО – Міжнародна молодіжна організація 

МЦ – Молодіжний центр 

НБУВ – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

НУ «ОЮА» – Національний університет «Одеська юридична академія» 

ОДА – обласна державна адміністрація 

ОДТРК – обласна державна телерадіокомпанія  

ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій 

ОНМедУ – Одеський національний медичний університет 

ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет 

ОНУ – Одеський національний університет 

ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

ОУНБ – обласна універсальна наукова бібліотека 

ОЦНК – обласний центр національних культур 

ПНПУ – Південноукраїнський національний педагогічний університет  

РАЕН – Российская академия естественных наук 

ССШ – спеціалізована середня школа 

СУЛ – сучасна українська література 

США – Сполучені Штати Америки 

УБА – Українська бібліотечна асоціація  

УСІ – Українська служба інформації 

ФРІ – Фундація регіональних ініціатив 

ХНУВС – Харківський національний університет внутрішніх справ 

ЦБС – централізована бібліотечна система 

ЦРБ – центральна районна бібліотека 
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ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. М. Грушевського. 2017 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. 
оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса , 2018. 
–  

Вип. 1-4 (14). – 2018. – 100 с. ; 15х21. – 45 прим. : б. ц. 
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