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Випуск 7 (липень 2018 р.) 

  
Загальні проблеми культури 

 

Нагороди з нагоди Дня Конституції України. З Наказу про державні 

нагороди і звання, підписаного Президентом напередодні свята: Орденом 

Княгині Ольги II ступеню нагороджується волонтер і художниця                           

Г. Кравченко; звання "Заслужений діяч мистецтв України" надано доценту 

Одеської Національної музичної академії ім. А. Нежданової А. Джулай; 

звання "Заслужений робітник культури України" присвоюється директору 

Одеського театрально-художнього училища М. Каджаєвій і викладачу 

Одеського училища мистецтв і культури ім. К.Данькевича О.Суботіну; звання 

"Заслужений художник України" присвоюється художнику-графіку                      

Д. Жижину. 

Бібліотечна справа 
 

Книжковий міст Україна-Грузія. Грузинська делегація відвідала з 

робочим візитом Одеську ОННБ. У складі делегації Генеральний консул 

Грузії в Одесі Т. Берекашвілі, Генеральний директор національної 

Парламентської бібліотеки Грузії ім. І. Чавчавадзе Г. Кекелідзе і голова 

департаменту бібліотечних ресурсів цієї ж бібліотеки Л. Тактакішвилі. 

Грузинські колеги поділились досвідом створення електронної бібліотеки, 

розповіли про нові проекти. За підсумками зустрічі було підписано 

Меморандум про співробітництво. 

 

В ОННБ розпочала роботу книжкова виставка-роздум "Лінія життя: до 

80-річчя від дня народження Леся Танюка – українського режисера, 

театрознавця, письменника і публіциста, поета, перекладача, заслуженого 

діяча мистецтв України, народного артиста України, українського політика", 

яка містить біографічні матеріали, творчий доробок та розкриває громадську 

позицію цієї відомої людини. 
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В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки до Дня Військово-Морських Збройних Сил 

України "Військово-морські сили України: захист суверенітету і державних 

інтересів країни". 

 

Одеська бібліотека ім. М. Грушевського стала місцем літературно-

музичної зустрічі, присвяченої 130-й річниці приїзду до міста Лесі Українки 

"Збираюсь потрохи в Одесу". 

 

"Український космічний геній" – в ОУНБ ім. М. Грушевського пройшла 

презентація виставки-портрета та огляд видань, присвячених 120-річчю від 

дня народження піонера космонавтики та ракетобудування Ю.В. Кондратюка. 

 

Кіномистецтво 
 

Одеська кіностудія напередодні сторіччя: приватна, державна, міська? 

На погляд її нинішніх керівників, кіностудія повинна бути остаточно 

приватизованою. На цей випадок вже розроблено комплекс заходів з її 

модернізації. 
 

На II міському Християнському кладовищі йдуть зйомки 

документального телесеріалу "Одеський пантеон". Це цікаві пізнавальні 

історії про відомих людей, які жили, працювали, померли і були поховані в 

Одесі – художників, архітекторів, письменників, акторів, музикантів та ін. 

Зйомки здійснюються кінокомпанією "Юг-фільм" режисером І. Козловим-

Петровським за книгою І. Арутюнової. 
 

Клуби. Зоопарк. Парки 
 

Грецький парк: упорядження комунікацій, закладання фонтану і 

озеленення цього парку – подарунку грецької діаспори одеситам. Взагалі його 

благоустрій проводиться за сприяння міських комунальних служб. 
 

Одеські клишоногі любителі малини і меду, три ведмеді, мешканці 

зоопарку, відзначили новосілля : вони оселились в апартаментах площею 

більш ніж 500 м. кв. Для зимового періоду є тепер комфортна барлога, для 

літа – відкритий вольєр. Ведмежатник вартістю більше двох мільйонів 

гривень побудований на кошти зоопарку. 
 

У м. Южному Одеської області з нагоди народного свята Івана Купала 

пройшло традиційне театралізоване дійство "Вперед у минуле", яке 

підготували учасники народного театру-студії "Рампа" та інші колективи 

художньої самодіяльності місцевого Палацу культури "Дружба". 
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Літературне життя 

 

Відбулась презентація колективного роману-буріме "Не судите чёрных 

овец" молодих одеських письменників – членів літературної студії "Зелена 

лампа" при Всесвітньому клубі одеситів. 

 

В Одесі було оголошено результати конкурсу на Одеську міжнародну 

літературну премію ім. І. Бабеля за краще коротке оповідання або новелу. У 

конкурсі взяли участь 391 автор з 26 країн. Гран-прі – статуетку "Колесо 

долі", диплом і сертифікат на 60 тис. грн. виборов росіянин С. Акчурін за 

оповідання "Место, где были сны". 

 

Музеї. Пам’ятники 
 

Підписано Меморандум, підтриманий Одеським відділенням НСКУ, 

про відкриття у 2019 році до сторічного ювілею Одеської кіностудії Музею 

історії кінематографічного мистецтва. 

 

Національні культури 
 

В Одесі пройшов "Фестиваль культур", учасниками якого були 

представники різних національностей. Ці люди вимушені були покинути 

рідні місця, і серед них – біженці з пункту тимчасового розміщення. У 

програмі – концертно-розважальні заходи, виставки національних костюмів, 

знайомство з національними кухнями. 

 

У м. Рені Одеської області пройшов X фестиваль національних культур, 

присвячений Міжнародному Дню Дунаю. У програмі – виконання пісень на 

мовах народів, що історично живуть на берегах цієї ріки – українській, 

російській, молдавській, болгарській та ін., проведення старовинних обрядів і 

т. ін. 

 

В Ізмаїльському історико-краєзнавчому музеї Придунав’я Одеської 

області відбувся V етнографічний фестиваль "Етноперлина Південної 

Бессарабії" з головною темою "Культура албанців Півдня Бессарабії". До 

оргкомітету увійшли члени албанського національно-культурного товариства 

"Obor Shiptar". 
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Образотворче мистецтво 
 

Історико-краєзнавчий музей Одеси експонує виставку ікон з музейного 

зібрання "Світло віри". Списки ікон відмічені рисами українського бароко, 

народно-примітивної школи іконопису. В експозиції представлені ікони XVIII 

століття "Моління про чашу" і "Цар Царів з Архангелами Міхаїлом та 

Гавриїлом", зразки народно-примітивної школи іконопису та ін. 

 

"Виставка творів південноросійських художників та їх послідовників із 

приватних збірок у будинку Євгена Буковецького на Князівській, 27" – таку 

назву має ретроспективна експозиція мистецького ренесансу кінця XIX – 

початку XX ст. Виставку формують твори К. Костанді, Г. Ладиженського, О. 

Стіліануді, їх послідовників М. Шелюти, М. Божія та ін. 

 

Картини замість книг і навпаки. На вернісажі виставки живопису 

"Робота пензлем" молодої одеської художниці А. Кадзевич було заявлено, що 

фінісаж, тобто закриття, відбудеться з роздаванням експонатів в обмін на 

книги, причому на книзі заздалегідь пишеться номер (№) бажаної картини. 

 

В Одеському музеї західного та східного мистецтва експонувалась 

виставка творів тибетських майстрів "Скарби Тибету" – єдина в Україні 

пересувна виставка буддійського мистецтва. 

 

Більш ніж 60 творів голландських майстрів з музейних фондів 

представлено у музеї західного та східного мистецтва. Експозиція налічує 27 

картин, 28 гравюр, 1 оригінальний малюнок і декілька зразків біло-синього 

дельфтського фаянсу. Деякі раритети експонуються вперше. 

 

Театрально-концертне життя 

 

Театр "На Чайній" випустив нову виставу "Ілюзії" за п'єсою                            

І. Вирипаєва – ілюзія браку і реальність кохання. Режисер – О. Оніщенко. 

 

Актор театру і кіно, художній керівник "Театру на Канатній"                          

О. Перуцький у якості режисера поставив нову виставу за п'єсою В. Понізова 

"Він, вона, кат, собака". 

 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 

 

Сім вихованців Савранської ДМШ Одеської області отримали у цьому 

році свідоцтво про її закінчення. З нагоди цієї події відбувся великий концерт. 
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Дон Кіхот, Турандот і Медея у притаманному їм вбранні були присутні 

на відкритому захисті дипломів гримерів і костюмерів Одеського театрально-

художнього училища. 

 

Туризм 
 

Нова формула туристичного успіху. В Одесі пройшло обговорювання 

проекту Євросоюзу "Просування гастрономічної спадщини Нижнього 

Придунав’я (River Food)". Це повинно стимулювати економічний розвиток 

Придунайського регіону через економіку і туризм. 

 

Туристична поліція Одеської області отримала від Місії ЄС спеціальні 

велосипеди. На церемонії їх передачі одеським правоохоронцям був 

присутній голова операційного департаменту Консультативної Місії ЄС в 

Україні Удо Моллер. Тепер 10 велопатрулів будуть нести службу у курортних 

зонах Одеської області. 

 

Туристів запрошують до скіфів. В Арцизі Одеської області для 

залучення туристів розглядається проект відтворення скіфських поселень. На 

території району знаходяться вісім скіфських курганів. Планується створити 

модель скіфського обійстя – помешкання, господарських будівель, виносного 

вогнища і т. ін. 

 

Туризм, якість життя і сільське господарство. Вже давно відомо – щоб 

заробляти, треба залучати туристів. Тузлівське ОТГ Татарбунарського району 

Одеської області своє майбутнє пов’язує з розвитком туристичної індустрії. 

На території громади знаходяться лиман Бурнас, озеро Хаджидер, 

Лебедівська коса, є вихід до Чорноморського узбережжя. Тому тут є всі 

передумови успіху екотуризму. 

 

Фестивалі. Конкурси. Свята 
 

В Одесі пройшла найрейтингова книжкова виставка "Зелена хвиля", 

завданням якої є популяризація читання і знайомство з книжковими 

новинками. Одна з секцій феста – дитяча творчість: літературна, театральна, 

зображальна. 

 

В Одесі, на IX ОМКФ, проведено безліч заходів – кінопоказів, творчих 

зустрічей, майстер-класів. Престижний кінофорум, крім акторів, режисерів, 

сценаристів, операторів та інших профі, які саме і "роблять" кіно, зібрав 

меценатів і бізнесменів, які готові інвестувати в українську кіноіндустрію. 
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У селищі міського типу Саврань Одеської області, на березі Південного 

Бугу, до свята Івана Купала пройшов щорічний етнофестиваль "Квітка 

папороті" з виставкою-ярмарком виробів декоративно-прикладного мистецтва 

"Містечко майстрів", виступами вокальних і хореографічних колективів 

Одеської, Миколаївської, Вінницької, Кіровоградської областей, зі 

смаковитою українською кухнею. 

 

В Одесі пройшов фестиваль близнюків "Дзеркальне диво природи", 

який став вже традиційним, в якому взяли участь близнята, двійнята, трійці і 

відома вже п'ятірка Кобелецьких. 

 

В Одеському міському відкритому фестивалі "Зрима пісня України", 

заснованому 16 років потому, в цьому році взяли участь майстри з 6-и 

областей України. 

 

Відбулась урочиста церемонія нагородження і гала-концерт переможців 

і лауреатів Міжнародного конкурсу скрипалів ім. Д Ойстраха. Володаркою 

Гран-прі стала 11-річна скрипалька з Туреччини Наз Ірем Тюркмен. 

Фіналістів нагородили призами від німецького виробника струн і аксесуарів 

Pirastro. 

 

В м. Ізмаїл Одеської області додалося фестивалів – тут відбувся                             

I Всеукраїнський фестиваль вина "Дунайська рапсодія". Його учасниками 

стали шість виробників вина Бессарабського краю. 

 

В Ізмаїлі пройшов V Міжнародний рок-фестиваль "Дунайська Січ", на 

якому виступили 18 гуртів з України, Естонії та Білорусі. Мета фесту – 

популяризація української музичної культури і підтримка патріотичного 

духу. 

 

На сцені Зеленого театру Одеси пройшов єдиний в Україні і 

найбільший у Східній Європі фестиваль німого кіно і сучасної музики "Німі 

ночі". Фестиваль проходив відразу у двох містах – Києві та Одесі. 

 

У м. Балта Одеської області вперше відбувся фестиваль "Фестини для 

родини" з флешмобом небесних ліхтариків "Небо бажань" до українського 

Дня сім’ї, який збігається з християнським святом сім’ї і любові. 
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