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Дайджест складається з двох частин:
перша частина вміщує анотовані статті з досвіду роботи бібліотек
м. Одеси та області у І кварталі 2018 р.,
друга – анотовані статті, що не були представлені у попередніх дайджестах.
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Періодичність видання: щоквартально.
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І. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ОДЕЩИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
БІБЛІОТЕК
у І кварталі 2018 р.
Січень
Бесплатные мероприятия в Одессе с 1 по 4 февраля : [в рамках проекта
«Клуб-лекторий» состоялась творч. встреча с актером Р. Ясиновским (гл. роль в
к/ф «Киборги»] // Одес. жизнь. – 2018. – 31 янв. – С. 29.
Кузнецова С. Свидетель подвигов и злодеяний : [б-ка-фил. № 2 им.
К. Паустовского приняла участие во Всеукр. мемориал. и просветительс.
акции, посвящ. памяти жертв Холокоста и дню освобождения узников
концлагеря «Освенцим», организовав выст. «Константин Паустовский и
евреи», которую прокомментировали музыковед А. Розен и артисты филарм.
Е. Куклова и С. Лукина] // Одес. вісті. – 31 янв. – С. 6.
Лютий
Барашкова, А. Ромские студии в многоликой Одессе : [в ОУНБ им.
М. Грушевского прошла книж. выст., посвящ. истории ромов Одесчины.
Выст. создана в рамках проекта «Ромские студии в Одессе» и обществ.
организации «Правозащитный ромский центр» при поддержке Ромс.
программной инициативы Междунар. фонда «Возрождение»] // Одес.
вестник. – 2018. – 10 февр. – С. 9.
Бесплатные мероприятия в Одессе : [в ОУНБ им. М. Грушевского
состоялась презентация первой кн. на укр. яз. «Сталіна не було»
Б. Херсонского, врача-психиатра, к.м.н., поэта, публициста, переводчика]
// Одес. жизнь. – 2018. – 7 февр. – С. 29.
Буза О. Чаювання у бібліотеці : [у Глибоків. б-ці Татарбунар. р-ну
проведено вечір відпочинку «Приємного чаювання», у якому взяли участь
Нерушайс., Баштанків., Борисів. б-ки. Читачі розповідали цікаво про чай,
були проведені чайні дегустації та ін.] // Татарбунар. вісник. – 2018. – 10 лют.
– С. 3.
Кают-компания «Морской библиотеки» : [она разместилась в гор. бке им. К. Паустовского и станет площадкой общения для моряков. Инициатор
проекта – редактор газеты «Моряк Украины» А. Венгрук] // Одес. вестник. –
2018. – 10 февр. – С. 3.
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Кудлач В. З когорти небайдужих і правдивих : [в ОННБ пройшла
презентація бібліогр. покажчика «Анатолій Іванович Мисечко», який
продовжує започатковану ОННБ у 2013 р. серію «Краєзнавці Одеси»]
// Чорномор. новини. – 2018. – 8 лют. – С. 3.
Одесские библиотеки предложат читателям новые проекты с
современными технологиями : [состоялось совещание руководителей 40 фил.
Одес. ЦГБС для взрослых и детей. Рассмотрены вопр. открытых совмест.
мероприятий и внедрения проектов с использованием современ. технологий]
// Время Ч. – 2018. – 9 февр. – С. 2.
Сокіл О. Три барви Дунаю і спектр емоцій: [в ОУНБ ім.
М. Грушевського зібралися поціновувачі письменника, журналіста, громад.
діяча Р. Кракалії з привітаннями з нагоди виходу у світ його нової книжкироман-колажу "Три барви Дунаю, або Чужий серед чужих, не свій серед
своїх"] // Чорномор. новини. – 2018. – 8 лют. – С. 3.
Сорокина И. Читальня пользовалась большим спросом у рабочих :
[19 февр. исполнилось 127 лет со дня открытия в Одессе первой бесплат.
читальни, где сейчас располагается Центр. гор. б-ка им. И. Франко] //Одес.
жизнь. – 2018. – 14 февр. – С. 32.
Стерненко М. «Медицина разборчивым почерком» : [так называется
просвет. прогр. для читателей ОУНБ им. М. Грушевского. Очеред. лекция
была прочитана 4 февр. Организатор – Одес. отд-ние Укр. ассоц. студентовмедиков, пропагандирующее здоровый образ жизни] // Веч. Одесса. – 2018. –
6 февр. – С. 3.
Темнюк А. Багатоголосся Василя Барвінського : [співробітники
ОННБ провели виїзну кн.-іл. вист. «Василь Барвінський – український
композитор, піаніст, музикознавець, педагог: до 130-річчя від дня
народження» в уч-щі мистецтв і культури ім. К. Данькевича] // Чорномор.
новини. – 2018. – 22 лют. – С. 3.
Темнюк А. Світовий феномен – Трипілля : [у від. мистецтв ОННБ
представлено кн.-іл. вист. «Трипільська культура як світовий культурний
феномен»] // Чорномор. новини. – 2018. – 17 лют. – С. 5.

Березень
Арсеньева Т. Поверить в себя и в мир поможет Книга : [о работе фил.
№ 40 ЦГБ для детей, заведует которым чуть более года О. Стемберская]
// Веч. Одесса. – 2018. – 29 марта. – С. 4.
Буза О. І душу заполонило слово… : [у Всесвіт. день поезії б-ки сіл
Нерушай, Борисівка, Глибоке та Баштанівка Татарбунар. р-ну проводять
темат. вечори разом. У цьому році це був вечір «Поезія, ти сила чарівна», у
рамках якого було проведено огляд літ. «Поезія нашого краю» та ін. заходи]
// Татарбунар. вестник. – 2018. – 31 марта. – С. 2.
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Гажийська М. Мій шлях – щастя : [у Татарбунар. ЦРБ традиційно
запрошують у літ.-муз. вітальню поетів-аматорів та прихильників поет. слова,
які демонструють гармонійн. єдність худож. слова і музики] // Татарбунар.
вестник. – 2018. – 17 марта. – С. 3.
Ганська О. Центри духовного спілкування місцевих громад : [у
Татарбунар. ЦРБ пройшов семінар для працівників сіл. б-к-філ., під час якого
обговорювалися регіональні дослідження поточ. року, пріоритетні напрямки
діяльності б-к на 2018 р.] // Татарбунар. вестник. – 2018. – 10 марта. – С. 2.
Заборцева Е. Славетні постаті зіркового простору : [в ОННБ проходить
вже традиц. науково-просвіт. проект «Парад планет», під час якого відбуваються
наук. зустрічі, презентації, бібліограф. огляди, темат. літ. екскурсії] // Чорномор.
новини. – 2018. – 3 берез. – С. 2.
«Єсть на світі доля…» : [в ОННБ пройшли традиц. Шевченків. читання,
присвяч. 204-м роковинам від дня народження та 180-річчю з часу написання
поеми «Катерина»] // Чорномор. новини. – 2018. – 3 берез. – С. 3.
Кузнецова С. Зигзаги судьбы (ко Дню поэзии и театра) : [в б-ке им.
К. Паустовского прошёл автор. лит.-театральн. вечер поэта, прозаика,
искусствоведа и публициста Е. Ананьевой] // Одес. вісті. – 2018. – 28 берез. –
С. 6.
Кухарук Т. Із Шевченкової криниці : [в ОННБ пройшли Шевченків.
читання, присвяч. 204-й річниці від дня народження нац. генія та 180-річчя з
часу написання поеми «Катерина»] // Чорномор. новини. – 2018. – 15 берез. –
С. 3.
Онькова В. Её величество книга : [чем сегодня живёт б-ка, рассказывает
дир. ЦБС для детей и взрослых Н. Клыкова] // Веч. Одесса. – 2018. – 1 марта.
– С. 3.
Редькин В. Ребятам было интересно : [к 40-летию Южного в ЦГБ
подготовили проект «Южный – маленький город с большой историей» из 4-х
темат. частей. К первой из них, «Спортивная слава Южного», библиотекари
подготовили цикл встреч «Город маленьких чемпионов»] // Новини Южного.
– 2018. – 2 берез. – С. 5.
Саленко О. Почитаем… в темноте : [в рамках Недели дет. чтения в б-кфил. № 23 подготовили цикл мероприятий: конкурсы, мастер-классы,
викторины и т.п.] // Веч. Одесса. – 2018. – 5 апр. – С. 4.
Солоненко К. Сучасна хранителька духовних цінностей : [понад
10 років працює дир. Кодим. ЦРБ Березовська Т.О.] //Вісті Кодимщини. –
2018. – 10 берез. – С. 2.
Стукаленко С. Публічні бібліотеки і реформи децентралізації : [на
семінарі-нараді робітників метод. центру та бібліотекарів сіл. філ. Савран. рну було заплановано ряд завдань для виживання б-к] // Сіл. новини. – 2018. –
31 берез. – С. 2.
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Томова Т. Великие греки – глазами детей : [в ЦГБ для детей прошло
мероприятие «Греция живёт в Одессе», приуроч. ко Дню нац. возрождения
Греции] // Веч. Одесса. – 2018. – 22 марта. – С. 4.

IІ. СТАТТІ, ЩО НЕ БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ
ДАЙДЖЕСТАХ
Ісаєва Д. Центр просвітництва Авангарду : [про Авангардів. селищну бку, в якій до Всеукр. тижня права відбулись правові години з переглядом
відеофільму «Права дитини», ін. заходи] // Сучасний Авангард. – 2017. – 26 груд.
– С. 4.
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ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ У ВИПУСКУ
м. Одеса
Вечерняя Одесса
На пенсии
Одесские известия
Одесский вестник
Слово
Фаворит удачи
Чорноморський маяк
Чорноморські новини

Райони області
Вісті Ананьївщини
Вперед (Роздільнянський р-н)
Наше время (Кілійський р-н)
Новини Фрунзівщини (Фрунзівський р-н)
Південна зоря (Біляївський р-н)
Татарбунарский вестник
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