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Загальні проблеми культури 

 

Президент України П. Порошенко в Одеському театрі опери і балету 

урочисто відкрив IV Міжнародний фестиваль класичної музики "Odessa 

Classics". 

 

У рамках робочої поїздки на Одещину Міністр Культури України 

Є.Нищук відвідав ОУНБ ім. М. Грушевського та поспілкувався з її 

колективом, оглянув читальні зали, ознайомився з роботою нового 

інформаційного простору бібліотеки. Міністр наголосив на важливій ролі, яку 

на вимоги сьогодення відіграють бібліотеки в суспільному житті, особливо в 

умовах проведення децентралізації. 

 

М. Жванецький назвав переможців конкурсу "Особистість і Подія 2017 

року". У номінації "Особистість року – 2017" ним став І. Шаврук, заслужений 

артист України, диригент камерного оркестру Одеської філармонії. В 

номінації "Подія року – 2017"перше місце посів БФ "Корпорація монстрів" за 

ремонт опікового відділення КУ "Одеський обласний клінічний медичний 

центр". 

Бібліотечна справа 
 

У бібліотеці № 35 м. Одеси пройшла зустріч з читачами в рамках 

проекту "Расскажу вам за Одессу", присвячена темі післявоєнної Одеси. 

 

Нова книга – це завжди відкриття. Це стосується і акції "Подаруй 

бібліотеці книгу", яка проходить кожного року у бібліотеках Татарбунарської 

ЦБС і є давньою формою доброчинності та джерелом поповнення фонду. У 

цьому році жителька Одеси Є.С Околянська передала бібліотекам цього 

району 4000 книг. 
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У відділі персонального абонементу Одеської ОУНБ ім.                                 

М. Грушевського було відкрито книжкову виставку до дня народження 

всесвітньо відомого поета О.С.Пушкіна "Земли чудесный посетитель". За 

життя поета його твори перекладали українською мовою Л. Боровиковський 

та Л.Гребінка, пізніше – П. Грабовський, М. Старицький, І. Франко. 

 

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища в Одеській 

ОУНБ ім. М.Грушевського відкрито книжкову виставку "Диктує Екологія – 

рятує Технологія", основна ідея якої – "Користуєшся – не спустошуй, 

охороняй і примножуй". 

 

За Україну віддані серця. Йдеться про презентацію в ОУНБ ім.                           

М. Грушевського м. Одеси книги Л.Опроненко-Клопової "України вірні сини: 

хронологія героїзму". Це вже третє доповнене видання про Героїв Небесної 

Сотні та загиблих в районі проведення АТО воїнах-одеситах. 

 

Бібліотекарі багатьох районів Одещини зібрались у бібліотеці ім. 

М.Грушевського, щоб навчитися достовірно та оперативно доносити 

мешканцям своїх містечок суть реформи самоврядування, формувати 

позитивне ставлення до децентралізації. 

 

На екскурсію у бібліотеку ім. М. Грушевського до Одеси приїхали діти 

з с. Курісове Лиманського району, щоб побачити, як книжка у бібліотеці 

потрапляє до читача. Дізналися про каталоги, побували у відділах і у 

книгосховищі, тобто пройшлися бібліотечним шляхом книги. 

 

До Одеської ОУНБ ім. М.Грушевського завітали гості з міста Щецин 

(Польща) – заступник маршалка; директор бібліотеки; керівник головного 

департаменту культури та національного спадку м. Щецин. Гості із 

зацікавленістю переглянули у відділі літератури іноземними мовами виставки 

"Адам Міцкевич – основоположник польського романтизму" та "Щецин – 

сонячне місто на березі Одру", прослухали невеличку оповідь про 

перебування Адама Міцкевича в Одесі, про історичні пам’ятки, пов’язані з 

його ім’ям, ознайомились з рідкісними краєзнавчими виданнями та поставили 

багато запитань про методичну роботу бібліотеки. 

 

Кіномистецтво 

 
На Одеській кіностудії відбулась прем'єра історичного кінофільму 

"Таємниця старого хронометру", створеного кінокомпанією "Юг-фільм" до 

100-річчя Одеської кіностудії. Режисер І. Петров-Козловський. У фільмі 
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йдеться про долю винаходу кінетоскопу, про відому зірку німого кіно Віру 

Холодну, про цікаві історії старої Одеси. 

 

На свій 99-й день народження Одеська кіностудія отримала новий 

музей освітлювальної і кінознімальної техніки ім. Й. Тимченка, постійно 

діючу виставку спортивних і ретроавтомобілей, які були задіяні у зйомках 

фільмів Одеської кіностудії "Odessa Retro Car Fest". 

 

Клуби. Зоопарк. Парки 
 

У ЦПКіВ ім. Т.Шевченка відкрито одну з самих відомих і незвичайних 

виставок у світі – "Живі динозаври". На виставці представлено 24 моделі цих 

найкрупніших у світі тварин у натуральний розмір. 

 

В Одеському зоопарку відбулось відкриття нового ведмежатника – 

просторого та зручного помешкання для клишоногих. З цього приводу гості 

прийняли участь у розважальній програмі та у показовому годуванні тварин. 

 

Дещо про благоустрій Грецького парку, який є яскравим прикладом 

народної дипломатії, бо його будування ведеться за ініціативою і за рахунок 

грецької діаспори Одеси. Парк має площу у 34 тис. кв. м і знаходиться у 

центрі міста. Зараз завершено роботи з укріплення схилів і будівництва 

спусків. 

 

У дендропарку Перемоги на самому великому з ставків відкрито 

відновлений фонтан з висотою струменя більше 10 метрів. 

 

Літературне життя 
 

У рамках виставки-форуму "Українська книга на Одещині-2018" 

відбулася презентація краєзнавчої новинки – книги Р.Нагнибіди "Літописи 

церковні Балтського повіту Подільської губернії, 1866-1899 рр.". 

 

Відбувся промо-тур одеських дитячих письменників районами області в 

рамках Регіональної програми підтримки розвитку книговидання та засобів 

масової інформації в Одеській області на 2017-2019 роки. Під час зустрічей з 

читачами відбулись презентації збірок "Одеська читанка" та "Одеська 

хрестоматія", виданих за рахунок обласного бюджету. 
 

Відбулась презентація колективного роману-буріме "Не судите чёрных 

овец". До написання твору такої форми були залучені автори, які мали змогу 

по-своєму, але не виходячи за запропоновані межі, продовжувати розпочате. 
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Музеї. Пам’ятники 

 

У с. Івашків Кодимського району Одеської області встановлено 

козацький хрест на честь переможної битви 1693 року, коли загону під 

командуванням С. Палія вдалося перемогти військо ногайських татар. 

 

У ЦПКіВ ім. Т.Шевченка встановлено нові арт-об’єкти – незвичайні 

лавки. Їх чотири, вони зроблені у вигляді розкритих книжок, що дозволяє 

перехожому прочитати цитату з великого "Кобзаря". Крім лавок-книжок, у 

місті встановлено також лавки-метелики, лавки-парасолі і т. ін. 

 

З метою увічнення пам’яті про події Української революції 1917-1921 

років у рамках реалізації Всеукраїнського проекту "Місця пам’яті Української 

революції 1917-1921 років" у м. Роздільна Одеської області було відкрито 

меморіальну дошку, присвячену трагічній події на цій вузловій станції – 

потужному вибуху боєприпасів, що на деякий час паралізував її роботу. 

 

Національні культури 

 

В Одеському обласному центрі української культури в рамках тижня 

гагаузької культури було експоновано виставку творів І. Вишневської "Сни 

мого дитинства". Гостям заходу продемонстрували документальний фільм 

про історію гагаузів в Україні, гагаузькі народні танці. 

 

У Ренійському районі Одеської області відбулась виїзна зустріч 

керівництва Одеської облради з представниками турецьких урядових 

організацій з метою залучення іноземних інвестицій у відродження і розвиток 

культури Бессарабії. Учасники зустрічі відвідали Музей етнографії у с. 

Котловина, де більшість населення складають гагаузи. 

 

Представники Грузії і Азербайджану урочисто відзначили в Одесі 

сторіччя проголошення незалежності своїх країн, а вірменська громада – 

сторіччя утворення першої Вірменської держави новітніх часів. Свята 

супроводжувались численними цікавими заходами, а на будинку, де 

відкрилася одна з перших консульських установ Демократичної Республіки 

Грузія, було розміщено меморіальну дошку. 
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Образотворче мистецтво 

 

В рамках першого фестивалю "Діти в музеї" на базі Одеського музею 

західного та східного мистецтва 10 днів проходили захопливі заходи, 

пов'язані з ляльками та їх авторами. 

 

У ЦПКіВ м. Одеси пройшла Всеукраїнська виставка творів майстрів 

хенд-мейд індустрії та народно-прикладної творчості "Лавка майстрів" – 

Made in Ukraine". Жителі Одеси та гості міста-героя ознайомилися з 

ремеслами та товарами народних промислів майже з усіх областей України – 

Одеської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Івано-Франківської та ін., які 

представили стилі одягу, традиції, творчість, особливості культури, 

притаманні певним регіонам країни. 

 

У галереї Всесвітнього клубу одеситів відбулось відкриття 

персональної виставки творів відомого одеського художника А.Коваленка 

"Прогулянки Одесою". Твори художника знаходяться у приватних колекціях 

в Україні та за її межами. 

 

Учасники міжнародного живописного симпозіуму "Овідій і міфи 

північного Причорномор’я" ознайомили жителів та гостей Одеси з втіленими 

у живописі античними героями, кентаврами, німфами, з Орфеєм та Еврідікою. 

Ці виставки представлені в рамках фестивалів "Хочу в Одесу" та "Одеса. 

Історія і сучасність". 

 

Театрально-концертне життя 

 

В Одеському театрі музичної комедії ім. М.Водяного відбулась 

прем’єра двох одноактних вистав на музику Ж. Офенбаха: оперети "Чоловік 

за дверима" і опери-буф "Зимовий вечір з італійцями" під загальною назвою 

"Жарти Офенбаха". 

 

В Одесі пройшов IV одноденний фестиваль "Ніч у філармонії". З вже 

традиційного це, насамперед, зустріч гостей: червона доріжка на Головних 

сходах, музика на відкритому майданчику, фігури в історичному вбранні 

(дипломні роботи студентів Театрально-художнього училища), віно у фойє... 

 

Відбулась гастроль балетної трупи Одеського театру опери і балету у 
Вінницю з виставою "Дон Кіхот". Незважаючи на замалу сцену і пов'язані з 

цим деякі труднощі для виконавців, вистава дуже сподобалась глядачам. 
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На малій сцені Одеського ТЮГу ім. Ю. Олєши пройшла позачергова 

читка сучасної п'єси на підтримку кінорежисера О. Сєнцова. 

 

У російському театрі м. Одеси сталася прем'єра комедії "Народний 

посланець" за п'єсою класика сербської драматургії Б. Нушича у постановці 

українського режисера сербського походження С. Недіча. 

 

Ви хочете пісень? Тоді вам у Міській сад Одеси, під балкон, звичайний 

балкон звичайної квартири, який виходить у Міський сад. Цей балкон став 

арт-балконом, на якому проходять виступи професіоналів і аматорів, 

культурним благодійним проектом, всі учасники якого виступають на 

добровільних засадах. 

 

В Одеському оперному – аншлагові прем'єрні покази опери К. Глюка 

"Орфей і Еврідіка". 

 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 

 

Високий рівень підготовки і майстерності продемонстрували на 

Всеукраїнському конкурсі "Українські обряди" вихованці ДМШ № 3, які 

здобули перемогу. 

 

"Ми прийшли сьогодні в порт" – під такою назвою в День захисту дітей 

у галереї Всесвітнього клубу одеситів було відкрито експозицію робіт 

вихованців студії дитячого малюнку, в якій займаються декоративно-

прикладним мистецтвом діти від 4до 17 років. 

 

Туризм 
 

В Одесі та в Одеській області відкрито перші станції туристичної 

поліції, яка буде надавати туристам консультативну та іншу допомогу. До її 

складу увійшли патрульні, нац. гвардійці, кінологи, водолази. 

 

Для розвитку туристичної галузі у м. Татарбунари Одеської області 

дуже важливим є затвердження цільової програми проведення тут 

археологічних досліджень на 2018-2020 рр. Програма передбачає створення 

музею "Архітектурний комплекс "Татарбунарська фортеця". 

 

Одеська мерія та Інститут Конфуція КНР розробили версію офіційного 
туристичного сайту Одеси на китайській мові, щоб жителі Піднебесної 

дізнавалися якомога більше про Одесу туристичну та приїздили у гості. 
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Одещина є оазою "зеленого туризму". Чільну роль у становленні та 

успішному розвитку осередків такого виду туризму відіграє Одеська 

Асоціація туроператорів і агенцій. 

 
 

Фестивалі. Конкурси. Свята 
 

Весь червень йшов фестиваль "Хочу в Одесу!", у програмі якого 

культурні, творчі, спортивні та розважальні заходи, спрямовані на підтримку 

молодіжних ініціатив. 

 

В Одесі завершився I Всеукраїнський конкурс молодих скрипалів ім.                      

Д. Ойстраха і пройшла урочиста церемонія нагородження переможців та 

лауреатів з Одеси, Києва, Чернівців і Торецька. У конкурсі приймали участь 

вихованці дитячих музичних шкіл, спеціалізованих дитячих музичних шкіл-

інтернатів і музичних училищ України. 

 

Відбувся в Одесі VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс юних 

бандуристів "Чарівна бандура". Цей захід започатковано у 2011 році 

Міжобласною ГО "Чорноморський округ козацтво Запорозьке". Конкурсанти 

різних регіонів України приймають участь у номінаціях бандурист-

інструменталіст, бандурист-співак, ансамблі малих і великих форм. 

 

В м. Ізмаїл Одеської області пройшов Всеукраїнський рок-фестиваль 

"Дунайська Січ-2018". В минулому році до участі у фесті долучилися 

закордонні гурти з Литви і Білорусі, у цьому свою творчість презентуватиме 

гурт з Естонії. 

 

В Одесі відкрився V Міжнародний фестиваль "Black Sea Music Fest", в 

якому взяли участь кращі оркестри, хорові колективи і ансамблі Одеси і 

Києва. 

 

На Потьомкінськіх сходах Одеси відбувся опен-ейр концерт IV 

Міжнародного фестивалю "Odessa Classics", на якому були представлені 

шедеври європейської класичної музики у виконанні всесвітньо відомих 

Берлінського камерного оркестру, скрипаля З. Брона, віолончелістки Цзин 

Чжао, піаніста, народного артиста України О. Ботвінова. 
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