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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 9 (вересень 2018 р.) 

  
Загальні проблеми культури 

 

У день народження міста одеська Алея зірок поповнилася іменами 

кіноактриси В. Холодної, архітектора Ю. Дмитренка, актора і режисера В. 

Василька, видатного скрипаля Д. Ойстраха, художника-авангардиста В. 

Хруща, оперної співачки А. Нежданової, джазового піаніста Ю. Кузнєцова. 

 

Одесу удостоєно нагородою престижного міжнародного конкурсу 

«Modernization Of The Year European Award» за ремонтно-реставраційні 

роботи на Потьомкинських сходах. Це перемога у номінації «Реновація 

громадського об’єкту». У конкурсі взяли участь біля 460 проектів 

європейських країн. Церемонія нагородження відбулась у Варшаві (Польща). 

 

 
Бібліотечна справа 

 

В Одесі, у бібліотеці ім. К. Паустовського, пройшла вже 8-а зустріч у 

рамках проекту «Кают-компанія Морської бібліотеки Одеси» 

 

В одеській ОННБ відбулась зустріч з канадським письменником Є. 

Лакінським, який народився в Одесі. 

 

Одеська обласна організація Національної спілки письменників України 

та Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 

оголошують літературний конкурс «Одеський словограй», який буде 

проводитися у межах виїзного зонального фестивалю «Безмежність 

української книги». 
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Кіномистецтво 
 

В Одесі завершено перший етап з’йомок документального телесеріалу 

«Одеський Пантеон», який розповідає про багатьох відомих людей, 

похованих на 2-му Християнському кладовищі: Й. Тимченка, В. Катаєва, В. 

Філатова, М. Водяного, О. Дерібаса та ін. 

 

На концертному майданчику «Ракушка» було продемонстровано 

історичний кінофільм, знятий на Одеській кіностудії – «Тайна старого 

хронометра», який раніше демонструвався у рамках Міжнародного проекту 

«Одеса їде у гості» у Роттердамі (Нідерланди). 

 

Одеська кіностудія починає розробляти концепцію власного оновлення 

на кшталт європейських кіностудій. До обговорення кіностудія запрошує 

жителів міста щодо їх ставлення і бачення майбутнього розвитку. 

 

На Одеській кіностудії широко відсвяткували День українського кіно та 

день народження одного із засновників кінематографу СРСР та поетичного 

напрямку в кіно О. Довженка. 
 

Клуби. Зоопарк. Парки 
 

Виповнилося 96 років Одеському зоопарку. З нагоди цієї дати тут було 

проведено велике свято для дітей і дорослих. 

 

У День народження міста було відкрито для одеситів і гостей арт-зону 

Грецького парку, обіцяну меценатом П. Бумбурасом. Самого ж мецената за 

благодійну діяльність нагороджено орденом ім. міського голови Одеси (1878 

– 1895) Григорія Маразлі II ступеню. У церемонії взяли участь міністр 

зовнішніх справ України П. Клімкін, мер Одеси Г. Труханов, мер Пірея 

(Греція) Я. Мораліс, представники дипломатичних місій в Україні та грецької 

діаспори, ін. гості. Парк дуже комфортний, естетичний, у ньому вперше в 

Одесі обладнано панорамний ліфт, на десятиліття укріплено схили і т. ін. 

 

Літературне життя 
 

У День народження Одеси пройшли презентації випуску Одеського 

календаря з серії «Історія однієї вулиці» – зараз це вулиця Єврейська з 

додатком буклету-монографії, та альманаху «Дерибасівська-Рішельєвська» № 

74. 
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У Всесвітньому Клубі Одеситів було презентовано двотомник 

одеського письменника А. Хасіна «Всем, кто меня слышит…» 

 

О. Марданя, відомого одеського та українського письменника і 

драматурга, було нагороджено премією НСПУ ім. В. Короленка, яка щорічно 

надається за кращий твір на російській мові. У 2018 році кращою визнано 

повість О. Марданя «Очередь». 

 

У Болградському видавництві Одеської області вийшов роман 

одеського письменника, заслуженого журналіста України І. Нєнова «Отец 

бессарабских болгар», присвячений створювальній діяльності І. Інзова, 

хрещеного батька Болграда. 

 

У першому медіа-фестивалі, який проходив на відомому українському 

курорті «Буковель», взяли участь більше 200 представників усіх видів ЗМІ. 

На цьому творчому форумі було підведено підсумки конкурсу «Поспішайте 

творити добро», до переможців якого увійшла наша міська газета «Вечерняя 

Одесса». 

 

40 письменників з Німеччини, Швейцарії, Великої Британії, США та ін. 

країн були учасниками IV міжнародного літературного фестивалю. 

Традиційно до фестивальних заходів було включено дитячу програму, творчі 

зустрічі з письменниками, дискусії та ін. 

 

 

Музеї. Пам’ятники 

 

У День міста на вул. Утьосова, у дворі його Музею-квартири, було 

відкрито пам’ятник найвідомішому одеситу – співаку, музиканту, актору 

Леоніду Утьосову. 

 

Напередодні Дня міста вже 4-й рік поспіль батько і син Б. і Е. 

Амчиславські привозять з США до Одеси нові матеріали про відомого співака 

Л. Утьосова. Цього року одесити ознайомились з новою книгою цих авторів 

«Навсегда Утёсовым остался! Леонид Утёсов в песнях, стихах, эпиграммах, 

автографах». 

 

Одеський художній музей за новою програмою кожну останню неділю 
місяця можна відвідати безкоштовно, причому це стосується усіх експозицій 

музею, тимчасових виставок і гроту. 
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В Одесі, у провулку Некрасова, з’явився арт-двір, де старі віконні рами 

перетворилися на обрамлення для художніх творів, стовбур обрізаного дерева 

став постаментом для янгола, є тут і дерев’яні скульптури, інсталяції і інші 

цікавинки. 

 

Національні культури 

 

«Бессарабський ярмарок» пройшов у смт Тарутине. Його відвідали 28 

тис. гостей з різних областей України, з Німеччини, Польщі, Литви, Болгарії 

та Молдови. Гості взяли участь у кулінарному шоу «Фестиваль борщу», в 

інших розважальних заходах. 

 

VIII Собор болгар України пройшов на території Білгород-

Дністровського району, в Акерманській фортеці, за участі творчих колективів 

України, Болгарії і Молдови. У грандіозному етно-національному святі взяли 

участь Віце-прем’єр-міністр Болгарської Народної Республіки В. Сімєонов, 

державний секретар Міністерства інфраструктури України А. Галущак, 

Президент Асоціації болгар України, народний депутат України А. Кісе та 

інші офіційні особи. 

 

У місті Тиргу-Окни (Румунія) пройшов фестиваль українсько-

румунської культури, в якому взяли участь самодіяльні колективи 

Дмитрівського Будинку культури Татарбунарського району Одеської області. 

 

В рамках миротворчої програми Одеської обласної Ради миру «Народна 

дипломатія» відбувся культурно-просвітницький вечір румунської культури. 

 

Албанська діаспора Одещини відзначила своє національне свято – 

початок у XV віці облоги фортеці Круя, яка стала центром албанського 

національно-визвольного руху. 

 

Етнофестиваль «Кубейський мегдан» пройшов у с. Кубей 

Болградського району Одеської області. На фестивалі відбулась презентація 

колекції автентичних костюмів народностей Бессарабії, виступи народних 

колективів з Болградського і Ренійського районів Одеської області, з 

Молдови і Болгарії. 

 

В рамках мистецької акції «Weekend Одеси у Щецині» (Польща) було 
підписано Протокол про наміри щодо партнерських відносин між Одеською 

областю та Західнопоморським воєводством. 
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Образотворче мистецтво 
 

В Одеському обласному центрі української культури відкрито 

персональну виставку творів майстра народної творчості України, лауреата 

обласної премії ім. Р. Палецького Л. Ліптушенко «Живу Україною». 

 

В Одеському музеї західного і східного мистецтва працював 

міжмузейний проект «Київ – Одеса. Знаки і метафори міського простору». Це 

своєрідне перекликання творів із зображенням знакових місць, типажів і 

персон Одеси і Києва; є і фантазійні сюжети відомих майстрів, які самі по 

собі формують міський простір. 

 

Історико-краєзнавчий музей Одеси експонує мобільну виставку «Німці 

в Україні: історія і культура», присвячену історії взаємовідносин українського 

і німецького народів, причому історія німецького народу відслідковується від 

початку X сторіччя до 1939 року. 

 

В Одесі працює міжнародна виставка «ARTmarina-2018», організована 

Спілкою мариністів нашого міста. Демонструються твори 37 авторів, у тому 

числі і митців з Польщі та Китаю. 
 

 

Театрально-концертне життя 
 

В українському музично-драматичному театрі ім. В. Василька м. Одеси 

було реалізовано проект «Наша сцена», присвячений 125-річчю нар. арт. 

СРСР В. Василька, чиє ім’я носить театр. В рамках проекту відбулась творча 

зустріч з нар. арт. України Л. Кадочниковою. 

 

У театрі музичної комедії ім. М. Водяного м. Одеси відбулася 

прем’єрна вистава мюзиклу «Алые паруса». 

 

Одеський російський драматичний театр випустив прем’єру вистави 

«Тектоніка почуттів» за п’єсою Е.-Е.Шмітта у постановці засл. арт. України 

А. Антонюка. 

 

У музично-драматичному театрі ім. В. Василька м. Одеси – прем’єра 

вистави «Політ у ритмі танго». Режисер, балетмейстер, автор ідеї і сценічної 

версії постановки Т. Борисова. 

 

Реалізована у 2017 році в одеському театрі опери і балету балетна 

вистава «Долі» на музику одеського композитора Ю. Гомельської стала 

переможцем у конкурсі на премію А. Шекери. 
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У театрі «На Чайній» м. Одеси відбулась відкрита репетиція нової  

вистави-детектива «Таємниця родини Райвенскрофт» за однойменною п’єсою 

американського драматурга Д. Нігро. 

 

До Дня Незалежності України в Акерманській фортеці Білгород-

Дністровського району Одеської області пройшов масштабний опен-ейр 

концерт нар. арт. України О. Ботвінова з камерним оркестром філармонії. 

 

Школи мистецтв, музичні школи, училища 
 

95 років виповнилося одеській дитячій музичній школі № 1. Ця школа, 

за словами ії директора М. Русяєвої, не тільки вчить музиці, а і формує 

особистості. Сьогодні тут працює 60 педагогів, навчається 413 дітей, а за 

останні два роки 70 учнів стали дипломантами міжнародних, всеукраїнських, 

обласних і міських конкурсів. 

 

Ювілей – 80років – ДМШ № 5 м. Одеси зустріла новими перемогами на 

конкурсах і фестивалях різних рівнів, відкриттям нових напрямків для 

ефективного навчання вихованців і професійного росту викладачів. 

 

ДМШ м. Арциз на виділені з бюджету 45 тис. грн. було придбано 

цифрове піаніно. Тепер учні з допомогою компактного, зручного для 

переміщення і функціонального інструменту зможуть музикувати у 

навушниках, записувати аранжировки, використовувати інше музичне 

оформлення. 

 

У конкурсі «Людина року-2018», що проходив у смт Біляївка Одеської 

області, перемогу у номінації «Творча особистість» виборола викладачка 

школи естетичного виховання М. Красновська, а у номінації «Молода надія» 

перемогли вихованці Біляївської школи естетичного виховання В. Яцук та І. 

Гриценко. 
 

Туризм 
 

В Ужгороді, на міжнародній туристичній виставці «Турєвроцентр – 

Закарпаття – 2018», в якій брали участь більш ніж 200 компаній з 14 регіонів 

України та з Чехії, Румунії, Словакії і Угорщини, Одеса продемонструвала 

інформаційні матеріали про спектри туристичних послуг, про нові проекти, 

можливості організації бізнесу і співробітництва. 
 

У День міста до Одеси приїхав триміліонний турист. Це громадянин 

КНР, студент Національної музичної академії ім. А. Нежданової. 
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Туроператорам Тайваню було презентовано матеріали з туристичного 

потенціалу Одеси. Представники туристичних компаній Тайваню 

ознайомилися з різними напрямками туризму нашого регіону, з широкою 

палітрою цілорічних культурних подій, з видатними і цікавими місцями 

Одеси. 

 

Фестивалі. Конкурси. Свята 
 

В Одесі пройшов XVIII міжнародний фестиваль «OdessaJazzFest 2018», 

у якому взяли участь музиканти з України, Літви, Іспанії, Люксембурга, 

Ізраїлю і Чехії. В рамках фестивалю пройшов концерт «Діти грають джаз» за 

участі Frode Barth (Норвегія). 

 

До 110-річчя від дня народження великого музиканта, скрипаля, 

одесита Д. Ойстраха в Одесі пройшов IV міжнародний фестиваль «Золоті 

скрипки Одеси». 

 

Дунайські гостини, або всім юшкам юшка. Йдеться про гастрономічний 

екофестиваль у місті Вилковому Ренійського району, яке стало переможцем 

Всеукраїнського конкурсу «Малі міста – великі враження». Це дійство 

відвідало понад 2000 гостей. Кулінарне досягнення фесту – максимальний 

об’єм рибної юшки в казані – внесли до Національного реєстру рекордів 

України. 

 

У Чорноморську Одеської області пройшов XVI міжнародний Koktebel 

Jazz Festival, заходи якого відвідали більш ніж 26 тис. глядачів з України та 

зарубіжжя. 

 

XII Всеукраїнський фестиваль української народної пісні для хорів та 

ансамблів «Серпневий заспів» пройшов у Чорноморську. У ньому взяли 

участь 35 співочих колективів з усієї України. 

 

У м. Ізмаїл Одеської області завершився фестиваль «Українська 

Бессарабія». Фестиваль стартував у Кілії, після неї – Акерманська фортеця, де 

виступив Національний академічний оркестр народних інструментів України, 

потім – с. Першотравневе Ізмаїльського району зі святом «Спортивні знамена 

Бессарабії». Закінчився фест у центрі українського Придунав’я, Ізмаїлі, 

виступом Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України 
ім. П. Вірського. 
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В Одесі пройшов VI Міжнародний Корнейчуківський фестиваль 

дитячої літератури. У його програмі більше 70 заходів – презентації книг, 

зустрічі з письменниками, майстер-класи, тренінги. 
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