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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 4 (квітень 2018 р.) 

  
Загальні проблеми культури 

 

Розпочато підготовку заявки про включення Білгород-Дністровської 

фортеці Одеської області до Попереднього списку ЮНЕСКО. Зараз йде 

процес розробки необхідних документів. Фінансування – за рахунок обласної 

програми розвитку туризму і курортів в Одеській області на 2017-2020 рр. 

 

На розгляді у Верховній Раді України знаходиться законопроект, який 

затвердить Куяльник курортом державного значення. Цей новий статус 

дозволить зберегти і раціонально використовувати лікувальні ресурси 

Куяльницького лиману, залучити додаткові інвестиції. 

 

Бібліотечна справа 

 

Питання про інформаційний орієнтир для сучасного користувача 

розглядалося на районному семінарі-практикумі у Біляївській районній 

бібліотеці для підвищення рівня самоосвіти бібліотекарів. 

 

Рішенням сесії Арцизької міської ради Одеської області організовано 

трансферт районного бюджету в обсязі 150 тис. грн. на нужди районної 

бібліотеки: придбання сучасної української літератури, забезпечення роботи 

студії з комп’ютерного програмування, придбання комплектуючих наборів 

для робототехніки, створення майстерень за ремеслами. 

 

В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського у рамках проекту "Клуб-

лекторій" відбулась творча зустріч з актором Р. Ясиновським, виконавцем 

головної ролі у кінофільмі "Киборги". 
 

Бібліотека-філія № 2 ім. К.Г. Паустовського м. Одеси взяла активну 

участь у Всеукраїнській меморіальній та просвітницькій акції, присвяченій 

пам’яті жертв Голокосту та дню звільнення в’язнів концтабору "Освенцим". 
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В Авангардівській селищній бібліотеці Овідіопольського району 

Одеської області відбулись правові години з переглядом відеофільму "Права 

дитини" та ін. заходи за темою. 

 

В ОУНБ ім. М. Грушевського м. Одеси відбулась презентація книги 

"Сіра зона. Кримський півострів: чотири роки окупації". А. Клименка та Т. 

Гучакової, кримських економіста та журналіста. 

 

У бібліотеці ім. М. Грушевського м. Одеси відбувся захід "Індустрія 

краси", в програмі якого знайомство з різними професіями Одеського вищого 

професійного училища сфери послуг, демонстрація власної колекції одягу 

"Конфеті", майстер-клас з косоплетіння, презентація книжково-ілюстративної 

виставки "Мистецтво і мода: від ідеї до втілення", демонстрація відеоряду 

"Модні тренди в одязі-2018" та "Модні стрижки-2018". 

 

В ОУНБ ім. М. Грушевського м. Одеси до дня Перемоги було 

проведено інформаційну бесіду "Безмежна пам’ять, вічна слава!", під час якої 

гості переглянули архівні фотографії, книжкові та періодичні видання. 

 

Кіномистецтво 

 

В Одесі, Харкові, Дніпрі та ін. містах України стартував прокат 

кінокомедії Г. Делієва за п’єсою одеського драматурга Г. Голубенка 

"Одеський підкидьок", кошти на зйомки якого були зібрані за підтримки 

мера, департаменту культури і туризму міської ради, а також засобом 

краундафтингу, тобто народного фінансування. 

 

"Одеська кіно хвиля" збирає глядачів – у Захарівському РБК Одеської 

області відбулось насичене, цікаве демонстрування українського та 

європейського кіно та анімації "Одеська кінохвиля-2018". Це масштабний 

культпросвітницький проект обласного значення у сфері кіно з 

безкоштовними показами кращих кінофільмів. 

 

Клуби. Зоопарк. Парки 
 

Продовжуються роботи з відновлення арки та художньої огорожі 

навколо парку "Преображенський". Автори відтворювання керуються 
архівними матеріалами. 
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В Одесі діють два контактних зоопарки. Але зоозахисники вимагають 

припинити їх діяльність, тому що, за їх думкою, такі заклади порушують 

закон "Про захист тварин від жорстокості". 

 

В Одеському зоопарку в рамках загальноміського фестивалю 

"Гуморина-2018" проведено розважальну програму "Зоогуморина". Гостей 

зустрічали аніматори Тигр, Мавпа, Зебра. Юні відвідувачі підготували для 

тварин подарунки – будиночки для птахів і кошики для дрібних тваринок. 

Було також організовано спортивні змагання – перегони морських свинок. 

Потім всіх було запрошено на "Зоокухню", де кожен міг приготувати ласощі 

для зелених мавпочок. 

 

У зоопарку Одеси було проведено свято "Пригоди Пасхального 

Кролика", яке супроводжувалось іграми, конкурсами, розвагами; діяла 

тематична фотозона і т. ін. 

 

Літературне життя 
 

Відбулась презентація першої книги О. Григоренка "Залізна відданість 

вкраїнському народу". У збірці майже сотня віршів і три оповідання. 

 

В Одеському видавництві "Астропринт" вийшла друком книжка 

вибраних поезій В. Мороза "Життєдайні джерела", презентація якої відбулась 

в ОУНБ ім. М. Грушевського. 

 

До 45-річчя м. Чорноморська Одеської області відбулась презентація 

видання "Чорноморськ", в якому систематизовано всю інформацію про місто 

українською і англійською мовами. Текст супроводжується великою 

кількістю фотоілюстрацій. 

 

В рамках святкування Дня незалежності Греції в Одесі відбулась 

презентація книги гості з грецького міста Салоніки В. Будакіду "Теметерон 

(Понтіада)". 

 

До 255-річчя від дня народження О. Ланжерона, третього 

градоначальника Одеси, презентовано книгу Г. Бербера "Граф А.Ф. Ланжерон 

– отзвуки истории". 
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Музеї. Пам’ятники 
 

На честь найвідомішого градоначальника Одеси Армана Емануеля дю 

Плесі, герцога де Рішельє, встановлено меморіальну дошку на будинку по 

вул. Ланжеронівській, де у 1803-1814 рр. знаходилась його канцелярія. Дошка 

присвячується всім першобудівникам Одеси. 

 

На вул. Ільфа і Петрова м. Одеси оселився "персонаж" роману І. Ільфа 

та Є. Петрова "Дванадцять стільців". Це КЛЮЧ від квартири, де гроші 

лежать. 

 

Майстер-моделіст Є. Капука встановив другу діораму в Одеському 

музеї Голокосту, присвячену трагедії кінця 1941 – початку 1942, коли німці і 

румуни розстріляли у с. Богданівка (зараз Миколаївська обл.) біля 65 тис. 

євреїв, в основному жителів Одеси. 

 

В Одесі з’явилися нові арт-о”б'єкти: 18-кілограмова кішка Базарина, 

господарка Нового ринку, улюблений кіт М. Жванецького Морис, який 

відпочиває на знову ж таки улюбленому портфелі сатирика, фонтан 

"Русалочка" у парку Перемоги, забута іграшка – ведмедик – просто на газоні, 

купа равликів на огорожі та ін. 

 

Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О. Блещунова 

приєднався до Всеукраїнської акції "День повільного мистецтва", тобто 

художні твори потребують більш глибокого і ретельного вивчення. В Одесі 

занурення у неспішне споглядання було пропоноване на прикладі картини 

"Дама у тюрбані". Акція проводиться вже вдесяте всіма музеями та галереями 

світу. Протягом години глядач може роздивитись міні-експозицію, 

замислитись, розпитати музейників і т. ін. 

 

У 2018 році Музею сучасного мистецтва Одеси виповнилося 10 років. 

Його засновник, В. Мороховський, розповів, що в залах музею представлено 

роботи тільки одеських майстрів з 60-70 років і по сьогодні 

 

Національні культури 

 

В Одесі відбувся вечір румунської культури за участі Генерального 

Консула Румунії Е. Рапчі, який виконав класичні і народні твори румунських, 
українських, італійських та ін. авторів. В рамках цього заходу Міська 

художня галерея представила експозицію творів українських митців, 

присвячених Румунії. 
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Образотворче мистецтво 

 

У Воронцовському Палаці Одеси Міська художня галерея представила 

виставку живопису, графіки і батику одеських художників "Поза часом", 

особливістю творчості яких є неповторний індивідуальний почерк і, разом з 

тим, елементи академічної школи з характерним для Одеси колоритом, 

засобами і стилем. 

 

У Всесвітньому клубі одеситів було відкрито ювілейну виставку Клуба 

Одеських Карикатуристів, якому виповнилося 35 років. На виставці було 

представлено 67 кращих робіт членів клубу. 

 

В Одеському музеї західного і східного мистецтва відкрито виставку 

трьох картин одеського художника М. Потужного про трьох біблейських 

жінок – "Сусанна и старцы", "Самсон и Далила", "Давид и Вирсавия". 

 

Театрально-концертне життя 
 

В Одеському театрі опери та балету відбулась вистава опери Дж 

Пуччіні "Богема", диригував якою диригент Київського муніципального 

академічного театру оперети В. Врублевський, запрошений в рамках 

культурного обміну. 

 

В Одесі пройшло нагородження кращих театральних фотографів за 

підсумками конкурсу майстрів світопису "Театр в об’єктиві", організованого 

ТЮГом та музкомедією під девізом "Мистецтво вічне, якщо воно відбито 

театральним фотографом". 

 

В рамках XV Міжнародного фестивалю "Французька весна" на сцені 

Будинку клоунів було представлено виставу "Концерт двох клоунів" – 

акробатика і пантоміма під музику Вівальді, Штрауса, Беліні і Баха у 

виконанні І. Селлема та Ж. Моа Капрез. 

 

У театрі музичної комедії відбулась прем’єра мюзиклу "Оскар" за 

п'єсою французького комедіографа К. Маньє на музику М. Самойлова. 

 

В Одеському Театрі Юного Глядача ім. Ю. Олєши пройшла прем'єра 

вистави "Шельменко-денщик" Г. Квітки-Основ'яненки. Режисер Н. Машукова 
створила постановку-реконструкцію, відновивши учбову виставу випускників 

Харківського університету мистецтв, здійснену народним артистом України 

Ю. Євсюковим. 
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Український музично-драматичний театр ім. В. Василька порадував 

свого глядача прем’єрою гоголівської "Женітьби". Це оригінальна і смілива 

сценічна трактовка п’єси М. Гоголя, яскраве музично-хореографічне дійство у 

постановці молодого талановитого режисера І. Уривського. 

 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 

 
Дитячій музичній школі №1 м. Одеси виповнилося 95 років. З цього 

приводу у школі відбулося багато святкових заходів, у тому числі великий 

концерт за участі випускників школи – лауреатів музичних та вокальних 

конкурсів. 

 
Кожні три роки проводиться відкритий обласний фестиваль 

"IMPREZZA" дитячих музичних театрів при школах естетичного виховання. 

У заходах 2018 року брали участь театри "Солнечный лучик", "Балаганчик", 

"У Лукоморья" та ін. 
 

Туризм 
 

Одеса – це приклад успішного розвитку туризму. Під егідою Одеської 

міської ради у квітні відбулась конференція "Міжнародне співробітництво і 

партнерство у сфері туризму", в якій взяли участь більш ніж 300 делегатів, а 

також народні депутати України, представники дипломатичного корпусу і 

турбізнесу. 
 

Вже у травні почне працювати туристичний портал Одеської області, 

який об’єднає найцікавіші об’єкти, маршрути та сервіси регіону. До кінця 

року з’явиться мобільний додаток, який дозволить за допомогою смартфону 

дізнатися про привабливі локації Одещини та прокласти оптимальний 

маршрут. 

 

У квітні почалась туристична презентація перед курортним сезоном – 

Міжнародний туристичний тиждень. В цьому році він почався з приїзду до 

Одеси китайських туроператорів. 
 

Фестивалі. Конкурси. Свята 
 

У Міському саду Одеси пройшов III загальноміський Bookfest "Читать 

всегда! Читать везде!". Організатор заходу – ЦБС для дітей. В алеях саду 

співробітники бібліотек-філій організували локації, де гості заходу і просто 

перехожі могли зустрітися і поспілкуватися з одеськими 

письменниками,взяти у них автографи, прийняти участь у вікторинах, 

творчих майстер-класах, квесті, так званих "живих" книжкових виставках 

тощо. 
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"2Д2Н": нові учасники і старі друзі. Йдеться про XXIV Міжнародний 

фестиваль сучасного мистецтва "Два дні і дві ночі нової музики", який 

пройшов в Одесі і зібрав більш ніж 50 музикантів з 30 країн світу для 

демонстрування унікальних форм і жанрів сучасного мистецтва. 

 

XV Міжнародний фестиваль "Французька весна" в Одесі було відкрито 

Послом Франції в Україні мадам І. Дюмон. 

 

В Одеському обласному центрі української культури вже дванадцятий 

рік поспіль вшановували переможців конкурсу на здобуття премії ім.                     

Р. Палецького, самобутнього майстра української народної творчості. 

 

В Одесі пройшов фестиваль "Весняний день в саду", під час якого у 

благодійних заходах було зібрано гроші, що підуть на підтримку Ботанічного 

саду. 
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