
 1 

Одеська обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. М. Грушевського 

Відділ інформації з питань 
культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю 

  

ХХРРООННІІККАА  

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННООГГОО  ЖЖИИТТТТЯЯ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ  
  

ііннффооррммааццііййнниийй  оогглляядд  ззаа  ммааттееррііааллааммии  ппрреессии,,  

                ІІннттееррннееттуу  ттаа  ннееооппууббллііккооввааннииммии  ддооккууммееннттааммии  

  
Випуск 5 (травень 2018 р.) 

  
Загальні проблеми культури 

 

Пройшло нагородження переможниць третього щорічного рейтингу 

"100 успішних жінок Одеського регіону". На звання лауреата претендувало 

237 кандидаток. Переможницями стали державні службовці, представниці 

науки та освіти, культури і мистецтва, висуванці народного голосування. 

Були нагороджені і за "Особливою категорією": кінорежисер, народна 

артистка України К. Муратова; Генеральний директор ОННБ, заслужений 

робітник культури України, повний кавалер Ордена Княгині Ольги О. 

Ботушанська; настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого 

монастиря, Голова синодального відділу УПЦ ігуменя Серафима. 
 

З ким дружить Одеса? Відповідь: з 23-ма містами-побратимами з 

Європи, Азії, Африки і Північної Америки. Адже Одеса вступила у Всесвітню 

федерацію поріднених міст ще у 1957 році. У 2018 році Одеса безоплатно 

встановлює у містах-побратимах і у містах-партнерах Стамбулі, Марселі, 

Регенсбурзі і Піреї бронзові якорі – символи міста. 
 

Бібліотечна справа 
 

У ЦМБ ім. І. Франка м. Одеси пройшло свято у незвичному форматі – 

літературно-кулінарний фестиваль "Їсти подано!", який став справжнім 

бенкетом смаку. Участь у фестивальній вікторині прийняла 21 бібліотека-

філія. Під час вікторини треба було відгадати за цитатами, ким і в якому 

літературному творі описано ту чи іншу представлену страву. Фестиваль був 

настільки вдалим, що має всі шанси стати традиційним. 
 

Першою локацією візиту М. Порошенко до Одеси стала ОУНБ ім.                    

М. Грушевського, де на неї чекали діти фронтовиків. Вони разом з гостею 

заповнили розділ у "Книзі миру": вклеїли туди сімейні фото, написали 

побажання, а потім вже за участі голови ОДА М. Степанова приєдналися до 

вишивання рушника-оберегу Одеської області, зробивши на ньому символічні 

стежки. 
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Одним з рівнів свідомості нації є інклюзивна освіта. У травні Одеська 

область приєдналася до національного проекту з розвитку інклюзивної освіти. 

Саме з цієї нагоди дружина Президента М. Порошенко і голова ОДА М. 

Степанов підписали Меморандум із залучення області до проекту Фонду 

Порошенка “Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації”. 

 

День Європи у бібліотеці-філії № 30 м. Одеси відсвяткували концертом 

"Пізнаємо Європу разом". 

 

У ЦРБ для дітей м. Біляївка Одеської області відбувся семінар 

бібліотекарів на тему: "Збереження культурної спадщини України", на якому 

йшлося про те, що місією дитячих бібліотек є формування духовного 

потенціалу нації. 

 

В Одеській ОННБ пройшла XIX Всеукраїнська виставка-форум 

"Українська книга на Одещині", в якій взяли участь біля 70-и видавництв зі 

всієї України. На виставці-форумі були представлені нові книги, пройшли 

зустрічі з письменниками, а також підведені підсумки конкурсу на кращі 

видання, які вийшли друком у минулому і поточному роках. 

 

В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась нарада заступників 

голів районних адміністрацій та начальників відділів культури районів та міст 

області. Присутнім було презентовано новий проект ОДА щодо створення на 

базі 14 публічних бібліотек Іванівського, Ренійського та ін. районів 

культурно-освітніх медіа-центрів в межах ініціативи голови ОДА М.В. 

Степанова "Розумний регіон". Це рішення ОДА підкреслило ставлення до 

бібліотек як до соціальних центрів культурного життя громади та особистого 

розвитку її окремих членів. 

 

В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Грушевського м. 

Одеси відбувся літературний вечір "Німеччина – світові. Видатні особи – 

ювіляри 2018 року", в програмі якого були презентації культурно-освітніх 

програм Баварського Дому м. Одеси, присвячених популяризації німецької 

мови та культури, і виставки видань німецьких письменників-ювілярів 2018 

року. 
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Кіномистецтво 
 

Одеській кіностудії виповнилося 99 років. За цей час тут було 

зафільмовано багато шедеврів світового кіно: "Весна на Заречній вулиці", 

"Десять негренят", "Місце зустрічі змінити не можна", "Д’Артаньян і три 

мушкетери" і багато інших. Для одеситів і гостей міста дуже цікавим сталося 

відвідання музеїв, розташованих на території кіностудії. 

 

В рамках проекту "Світле кіно мандрує країною" Міжнародний 

фестиваль "Світло" показав фільми переможців та призерів в Одесі. Можна 

було безкоштовно побачити ігрові короткометражні фільми, соціальні 

ролики, анімацію, музичні кліпи. 

 
Клуби. Зоопарк. Парки 

 

У рамках програми "Тиждень добрих справ" в Одеському зоопарку 

пройшло екологічне свято для дітей "Готуємося до літа". Одним з заходів у 

зв'язку з наступним літнім сезоном було ознайомлення присутніх з дуже 

актуальною лекцією "Змії нашого регіону". А про відкриття у світі тварин, 

про те, звідки беруться кошти для створення нових вольєрів, про досягнення і 

плани зоопарку розповів його директор І. Бєляков. 

 

У м. Татарбунари Одеської області на сцені РБК відбулась прем'єра 

вистави "Любов зла...або До ворожки не ходи", яку представили самодіяльні 

актори народного театрального колективу Будинку культури "Експеримент". 

 

10 років виповнилося вокальному колективу "Світанок" Граденицького 

Будинку культури Біляївського району Одеської області. З цього приводу 

відбулась ціла низка святкових заходів за участі улюблених співаків. 

 

Літературне життя 
 

Балтська літературна вервиця... Це літературне життя і літературні 

традиції м. Балта Одеської області, це відомі місцеві, і не тільки, 

письменники, це сьогоднішня активна робота у впорядкуванні унікального 

альбому "Музи над містом". 

 

І біль, і щем у кожному рядку – так можна охарактеризувати новий 

роман-колаж Г. Щипківського "Прало", який нещодавно вийшов друком в 

Одесі. 
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Музеї. Пам’ятники 
 

190 років тому назад за замовленням генерал-губернатора Новоросії 

М.С. Воронцова відомий скульптор Й. Мартос створив перший пам'ятник , 

встановлений в Одесі – пам’ятник дюку де Рішельє. 

 

Проект "Місто скульптур" продовжує поповнюватися новими арт-

об’єктами і міні-скульптурами. Так, на одній з станцій Великого Фонтану 

лежачи відпочиває "Мрійник", якого постійно "турбують" одесити і гості 

міста з проханням зробити фото на згадку; на одному з будинків на 

Деволанівському узвозі кіт повзе по стіні до вікна – вже доповз до другого 

поверху; у самісінькому центрі міста виросло невідоме дерево – зі звичайного 

сухого стовбура народився арт-об’єкт зі шпаківнями і чому-то з коров’ячими 

рогами. 

 

У м. Біляївка Одеської області відкрито дерев’яну скульптурну 

композицію героям роману І. Ільфа і Є. Петрова "Дванадцять стільців". Це 

було веселе свято з виступом місцевого театру аматорів "Добрий вечір", з 

вікториною на знання твору, а під кінець кожен мав можливість потерти "на 

щастя" ніс Паніковського або голівку його гуся. 

 

В Одесі з’явився новий артистичний майданчик – балкон звичайної 

одеської квартири, який виходить у Міський сад, і в якій мешкає                           

Т. Патрикевич. Вона є автором і ініціатором створення з балкону міні-сцени 

для виступів і метрів, і новачків, і просто талановитих людей. 

 

У сквері Пале-Рояль м. Одеси відновлено пам’ятник архітектури і 

містобудівництва місцевого значення – скульптуру декоративного фонтану 

"Німфа". 

 
Національні культури 

 

До дня слов’янської писемності і мови в Одесі відбувся захід, 

присвячений пам’яті першовчителів слов’янських народів – святих 

рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Організували свято громадські 

організації "Болгарское народное собрание в Украине" і "Всеукраинска 

асамблея на българите в Украйна”. Основна ціль заходу – збереження і 

розвиток культурної спадщини, шанування історії предків. 

 

У Міському саду Одеси відбулось свято, присвячене 100-річчю від дня 

створення Азербайджанської Демократичної Республіки. Гостям було 

представлено ювілейну виставку з етапами розвитку Республіки, під час 
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заходу лунали вітання від міського керівництва і від представників 

національних громад Одеси, де всі національності мають можливість 

розвивати свою культуру, зберігати свої традиції і спокійно їх дотримуватись. 

 

Село Каракурт Болградського району Одеської області запросило 

гостей на свято "Великий Курбан". В цьому селі вперше відзначили це 

національне албанське свято. Тут також відбувся I етнічний фестиваль 

"Великий Курбан". Це єдине в Україні албанське село, яке святкувало з 

дегустацією традиційних албанських, гагаузьких, болгарських страв, де 

туристи відвідали албанський етнографічний музей, взяли участь у майстер-

класах. 

 

До 207-річчя с. Виноградівка Болградського району Одеської області у 

місцевому Будинку культури відбулась демонстрація першого художнього 

фільму на гагаузькій мові "Залицяння", в якому відображені традиції гагаузів 

20-х років минулого сторіччя. 

 

В Одесі пройшов концерт до 15-річчя утворення і творчої діяльності 

Ансамблю традиційного грецького танцю Одеської філії Грецького Фонду 

культури, на якому було представлено танцювальну культуру більш ніж 20-и 

регіонів Греції – Фракії, Македонії та ін. 

 

Образотворче мистецтво 

 

В Одеському Художньому музеї урочисто презентували 

відреставровану на прохання нового директора музею О. Ройтбурда 

спеціалістами Одеської філії Національного науково-дослідницького 

реставраційного центру України картину К. Маковського "Ромео і 

Джульєтта". Зараз полотно придбало свіжість фарб і нову раму. 

 

За кошт мецената буде відреставрована картина Л. Веселовського 

"Христос и грешница". Це вже четверте полотно із запасників, відновлене за 

кошт меценатів: "Ромео і Джульєтта" К. Маковського, "Гуцульська пара" Т. 

Яблонської і "М’ясо" Б. Яковлева. 

 
Театрально-концертне життя 

 

На сцені Одеського українського театру глядачі мали змогу подивитись 

прем'єру гоголівської "Женітьби" у постановці І. Уривського. 
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Репертуарною виставою Одеського театру опери і балету – оперою Дж. 

Пучіні "Богема" – диригував головний диригент Київського муніципального 

театру опери і балету для дітей і юнацтва В. Врублевський. 

 

У театрі музичної комедії ім. М. Водяного сталася прем'єра 

отредактованої постановки рок-опери Є. Лапейка "Ромео і Джульєта". 

 

У ТЮГу ім. Ю. Олєши м. Одеси виставою "Тайна бытия" за 

однойменною п’єсою київського драматурга Т. Іващенка було відкрито 

експериментальну сцену. 

 

Під час проведення Міжнародного Дня джазу в Одесі, у філармонії, 

пройшов у прем'єрному показі концерт "GLOBAL JAZZ DAY ЮНЕСКО" з 

програмою "Джаз і класика", в якому взяли участь 65 музикантів. Звучали 

різні музичні жанри – меса, камерна музика та ін. 

 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 

 

В Одесі пройшов V ювілейний Міжнародний музичний фестиваль-

конкурс "MADE IN UKRAIN", в якому взяли участь більш ніж 200 музикантів 

– вихованців шкіл естетичного виховання і художніх студій Одеси, інших 

міст України, а також Молдови і Китаю. Учасники виконували твори на 

фортепіано, скрипці, гітарі, бандурі, демонстрували вокальні дані у сольному 

виконанні, дуеті, тріо та в ансамблі. 

 

В Одесі пройшов обласний конкурс солістів-вокалістів шкіл мистецтв у 

номінаціях академічний, фольклорний та естрадний вокал. 

 

Учні та викладачі Одеської музичної школи № 15 ім. Т. Боєвої 

вибороли Гран-прі та призові місця на ІI Міжнародному фестивалі-конкурсі 

"З Україною в серці" (Київ). 

 

Невпинно прославляють рідний край учні ДМШ смт Саврань Одеської 

області. Протягом 2017 – початку 2018 років вони брали участь у VII 

територіальному фестивалі-конкурсі "Веселка" (Балта), у V обласному 

академічному конкурсі фортепіанної музики "CLASSIC QUEST" (Одеса), у II 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі "Планета мрій" (Умань), у відкритому 

академічному концерті (Саврань). 
 

Туризм 
 

На території Білгород-Дністровської (Акерманської) фортеці Одеської 

області відкрито туристичний маршрут "Антична Тіра". На території фортеці 
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вже функціонують шість маршрутів для туристів: середньовічна миловарня, 

розкопки стародавнього міста Тіра, прогулянки лиманом на теплоході, клуб 

старовинного танцю "Междумирье" и др. 

 

У Біляївському інформаційно-туристичному центрі відбулась зустріч 

представників управління туризму, рекреації, та курортів Одеської ОДА і 

представників туристичного бізнесу району, які розповіли про розробку 

комплексної програми розвитку туризму Нижньодністровського субрегіону. 

 

Савранська РДА Одеської області розробила туристичний проект 

"Чотири сезони", який дуже приваблює туристів: зима – резиденція Св. 

Миколая; весна – Слюсарівські гаївки; літо – свято Івана Купала; осінь – 

Покрова героїв. 

 

Авіакомпанія Тurkish airlines нагородила найкращі туристичні агентства 

Одеси 7 безкоштовними авіаквитками в різні країни. 

 
 

Фестивалі. Конкурси. Свята 
 

Учениця кілійської школи-ліцею М. Морозан перемогла у номінації 

"Драматургія" Всеукраїнського конкурсу "Стежками Франка", який був 

присвячений творчості видатного українського письменника, вченого і 

громадського діяча 

 

У м. Вилкове Кілійського району Одеської області пройшов гастрофест 

"Дунайські гостини", який об’єднав рестораторів, місцевих виробників, шеф-

кухарів, food-блогерів. Було проведено майстер-класи, конкурс на краще 

городнє опудало, ін. кумедні конкурси. 

 

А на нашому кутку краща каша до смаку, або Майстерні-витребеньки. 

Саме такий смак мав перший фестиваль каші у Балті "Пан Казан". Це вдала 

популяризація культури і побуту українців, а разом з тим ще одна гілка 

відродження гастрономічних традицій народу. 

 

В Одесі пройшов III Всеукраїнський дитячий фестиваль-конкурс 

"Фестиваль СHICK", який поповнився номінацією "Оригінальний жанр" 

спеціально для вихованців циркових студій. 

 

Гості з 12 країн Європи – Греції, Болгарії, Німеччини Італії, Румунії – 

взяли участь у святкуванні Дня Європи, яке проходило у Савранському 

районі Одеської області. 
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Пройшли нагородження і гала-концерт переможців II Одеського 

міського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва "На крилах 

Терпсіхори", організованого дитячою школою мистецтв № 4. 

 

В Одесі пройшов VII Міжнародний цирковий фестиваль "Золотий трюк 

Кобзова". В журі ввійшли представники Монте-Карло, Італії, Іспанії, Ізраїлю, 

США. Було представлено 40 номерів циркових артистів з Японії, Фінляндії, 

,Іспанії,Франції, Мексики та ін. країн. 

 

42 ансамблевих колективи, 84 музичних твори, 22 години музичного 

часу – це III Всеукраїнський конкурс камерних ансамблів ім. В. Повзуна, 

професора, заслуженого діяча мистецтв України, ректора Кишинівської 

(Молдова) і Одеської консерваторій, який проходив на базі Одеської 

консерваторії. 

 

В Одесі пройшли фінал і нагородження переможців IX Міжнародного 

дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу хореографії і вокального мистецтва 

"Яскрава країна", в якому взяли участь більш ніж 500 дітей з різних регіонів 

України і Молдови. 

 

Познайомитися з культурою Південного Поділля, послухати фолк-

музику та скуштувати місцеві традиційні страви зможуть гості третіх 

кодимських фестин – етнофестивалю "Кодима-фест" у с. Івашків 

Кодимського району Одеської області. Крім того, задля кращого розвитку 

зеленого туризму оргкомітет влаштовує екскурсії. Цього разу це була 

екскурсія у с. Будеї. 

 

Пройшов в Одесі і фестиваль мистецтв "Діти – дітям", або "Одеський 

Хоро – вод", в якому взяли участь біля 500 юних хористів. 

 

Кафедральний Собор Св. Павла приймав гостей VIII Міжнародного 

фестивалю органної музики ім. Т. Ріхтера, батька геніального піаніста С. 

Ріхтера. Представляти твори будуть музиканти з Великої Британії, 

Німеччини, Франції, Нідерландів, Угорщини. 
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