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БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси : дайджест / Одес. обл. універс. наук. 
б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з 
громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір, худож. оформ.                               
О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. –  

Вип. 3(63). – 2018. – 8 с. – (На допомогу бібліотекарям) ; 15×21. – 40 прим. :                             
б. ц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайджест складається з трьох частин: 

перша частина вміщує повнотекстові статті з досвіду роботи бібліотек  

м. Одеси та області у ІІІ кварталі 2018 р., 

друга – анотовані статті, , третя – анотовані статті, що не були 

представлені у попередніх дайджестах. 

Також дайджест містить перелік видань, які були використані у випуску. 

Періодичність видання: щоквартально. 
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І.  ПОВНОТЕКСТОВІ СТАТТІ З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК 

ОДЕЩИНИ 

у  ІІІ кварталі  2018  р. 

 

Липень 

 

Ксенин О. Библиотеки подписали меморандум : [чл. грузин. 

делегации, прибывшие в ОННБ, поделились с одес. коллегами опытом 

создания электронной б-ки, рассказали о проекте "Фотография", который 

поможет сформировать нац. память. Был подписан меморандум о 

сотрудничестве] // Веч. Одесса. – 2018. – 24 июля. – С. 3. 

На прошлой неделе одним из знаковых событий в культурной жизни 

нашего города стал двухдневный визит в Одесскую национальную научную 

библиотеку генерального директора Национальной парламентской библиотеки 

Грузии Гиорги Кекелидзе и председателя департамента библиотечных ресурсов 

той же библиотеки Левана Тактакишвили. 

Гости приехали не с пустыми руками. Главная цель визита, 

организованного Генеральным консулом Грузии в Одессе Торнике Берекащвили 

поделиться с одесскими коллегами опытом создания электронной библиотеки. В 

частности Гиорги Кекелидзе рассказал о проекте «Фотография», который 

поможет сформировать национальную память. Любой желающий может 

принести в библиотеку фотографический снимок. Его оцифруют и внесут в базу 

данных. Сейчас в ней уже более 150 тысяч фотографий. 

Ну, а центральным событием визита представителей Национальной 

парламентской библиотеки Грузии стало подписание Меморандума о 

сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Гиорги Кекелидзе и 

и.о.генерального директора Одесской национальной научной библиотеки Ирина 

Бирюкова. Меморандум открывает возможности для беспрепятственного доступа 

к информационным базам обоих библиотек, постоянного взаимовыгодного 

обмена национальными изданиями, в том числе электронными, осуществления 

совместных исследовательских, издательских и других инициатив. Наконец, 

подписанный документ, безусловно, будет способствовать дальнейшему 

укреплению сотрудничества между городами-побратимами Одессой и Тбилиси. 
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Вересень 
 

Кракалія Р. Галина Могильницька: «Ми є гідні своєї землі» : [в ОУНБ 

ім. М. Грушевського відбулась презентація книжки Г. Могильницької «Імена», 

яку дир. б-ки Ю. Амельченко запропонувала висунути на здобуття Нац. премії 

України ім. Т.Г. Шевченка] // Чорномор. новини. – 2018. – 20 верес. – С. 3. 

Відкриваючи презентацію книжки Галини Могильницької «Імена», 

директорка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                        

М.С. Грушевського Юліана Амельченко озвучила новину. 

– Наша бібліотека, сказала вона, – висуватиме цю книжку на здобуття 

Національної премії України імені Тараса Шевченка. Я пишаюся тим, що ця 

презентація відбувається у нашій книгозбірні. 

Певна річ, коли книжку внесуть до офіційного переліку, ще будуть і 

широкі обговорення, і докладні статті, й зустрічі з авторкою. А поки що в 

читальній залі бібліотеки зібралися друзі, шанувальники різностороннього 

таланту письменниці. Таланту публіцистичного: Галина Могильницька 

«відродила традицію полемічної літератури, закладену ще Іваном Вишенським та 

Григорієм Сковородою, веде колосальну просвітницьку роботу... Всі ці поеми 

дуже інформативні, це величезна спонука до розвитку. Поема «Рогніда» посідає 

чільне місце в літературі історичної тематики, ще ніхто в поетичних рядках не 

зробив це так, як вона це зробила... Працюючи поряд з нею в інституті, соромно 

легковажити своїми службовими обов’язками» (Сергій Дмитрієв, очільник 

Одеської письменницької організації НСПУ, автор передмови до «Імен»). 

Знана Галина Могильницька і своїми резонансними публіцистичними 

статтями з проблем православ’я в Україні, головно проблеми відновлення 

Помісної православної церкви, незалежної від Москви, встановлення історичної 

правди в цьому питанні, які авторка пропагує з подиву гідною послідовністю. 

Нещодавно передплатники газети «Чорноморські новини» мали можливість 

прочитати цикл її статей на ці теми. Тож грамота від УПЦ Київського патріархату 

з нагоди 1030-річчя Хрещення Руси-України є цілком заслуженою відзнакою цієї 

просвітницької діяльності Галини Могильницької. Нагадавши біблійну мудрість 

про те, як одні розвивають даровані Господом таланти, а інші закопують їх, 

вручив нагороду владика Павло зі словами: «Ви примножили свої таланти, праця 

ваша йде перед вами. Не знаючи вас, я вже знав ваші твори». 

А в школах Одещини вчителям-філологам значно полегшують роботу 

методичні посібники Галини Могильницької, адже понад двадцять років 

трудиться в Інституті удосконалення вчителів. І, безперечно, широке визнання 

читачів здобула її поетична творчість. Вершиною якої саме і є книжка «Імена», а 

в ній – поема «Рогніда». «Вона себе писала, свій народ, свою екзистенцію 

писала... Вона зробила могутній вчинок. За кожним з цих імен (княгиня, 

королева, звичайна українська селянка), які вона озвучила світу, – величезні 

історичні зміни... Поетка відтворює весь світ, від X століття і до наших днів» 
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(Володимир Сподарець, доцент Південноукраїнського національного 

педуніверситету ім. К.Д. Ушинського, також колись працював у тому ж інституті 

разом з Галиною Анатоліївною. За його ж таки висловом, «працювати з нею 

поряд – насолода і наснага»). «Зачаровує стиль, висока поезія… А як вдало все 

достосовано: епіграфи, лексика… Перегукуються віки. Це історична поема і це – 

сучасний твір, про сучасність (Валентина Сидорук, письменниця з 

Чорноморська). 

Попри ліричний струмінь у цій царині, дитячі твори, варто згадати 

кишеньковий пісенник для українських воїнів-захисників, створений невдовзі 

після початку російсько-української війни. Тому що, як було сказано того 

вечора, «Україна для неї – не просто Батьківщина, це її доля». Невеличка та 

книжечка, адресована захисникам Батьківщини, знайшла своїх читачів не лише 

на фронті, а й тут. Кілька пісень з неї прозвучали на вечорі у виконанні 

співочих колективів «Джерело» Одеського училища мистецтв ім.                           

К.Ф. Данькевича та «Козацьке коло», а також у виступі Олександри Ганчук, 

учениці музичної школи ім. П.С. Столярського. 

Мистецькі колективи, назагал, використали значну частину 

відведеного часу. Тож не всі охочі взяти слово отримали таку можливість. Зате 

багато було того вечора щирості, захоплення, зачарування, були й спогади з 

минулого. Адже всіх їх можна назвати шістдесятниками – Галину 

Могильницьку, Олексу Різникова, Олеся Чайківського з міста Южного… «Не 

більше п’яти нас позосталося. – сказав пан Олесь, нагадавши про клуб тодішній 

вулиці Островидова і той клуб, що об'єднав понад сто молодих українських 

патріотів, та про те, як ходили з колядою і щедрівками до українських осель. За 

все це, звісно, багато хто поплатився, «декотрі зламалися, але серед останніх не 

могла бути «чорнокоса красуня», бо мала вже тоді тверду вдачу та глибокі 

переконання».  

Дякуючи всім за виявлені увагу та щирість, пані Галина сказала, 

завершуючи свято: 

– Навіть не сподівалася, що стільки людей побачу в цій залі, що почую 

стільки й аж настільки гарних слів про свою творчість... Завжди цікавилася 

історією, ще з дитинства... Заглиблюючись у неї, зрозуміла, що історію вершать 

чоловіки, а найболючіше вона б’є жінку... Забирає у неї дітей, чоловіка, палить у 

саме серце...  

Цей виступ був не тлумаченням образів героїнь трьох її поем, це було 

наче продовження кожної з поем. 

– «Серафима» — про нашу сучасницю. Таких було багато. Вони робили 

свої героїчні вчинки тихенько. Мені захотілося увічнити такий узагальнений 

образ для історії, Ще є немало людей, котрі вважають українців антисемітами. 

Серафима рятує єврейських дітей, хоч сама гине... Ми є гідні своєї землі, своєї 

історії, свого народу. 

Перегукуються віки. Це історична 

поема і це —сучасний твір, про 

сучасність (Валентина Сидорук, 

письменниця з Чорноморська). 
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ІІ.  ПЕРІОДИЧНІ  ВИДАННЯ  ОДЕЩИНИ ПРО  ДІЯЛЬНІСТЬ  

БІБЛІОТЕК 

у  ІІІ  кварталі  2018  р. 
 

 

Липень 
Войцехівська І. Гості з країни фіордів : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулася зустріч з надзвичайн. і повноваж. послами Королівства Норвегії в Україні та 

Білорусі] // Чорномор. новини. – 2018. – 19 лип. – С. 1. 

Воронцова О. Персонаж Арчимбольдо поселился в одесской библиотеке : 

[в рамках проекта "Расскажу вам за Одессу" сотрудники б-ки № 35 рассказали 

посетителям об ит. худож. XVI века Д. Арчимбольдо] // Правда за Одессу. – 2018. 

– 23 июля. – С. 4. 

II книжный мост Украина-Грузия : [грузин. делегация посетила с 

рабочим визитом ОННБ. В составе делегации Ген. консул Грузии в Одессе                 

Т. Берекашвили, ген. дир. Нац. парламентс. б-ки Грузии им. И. Чавчавадзе               

Г. Кекелидзе и гл. Департамента библ. ресурсов этой же б-ки Л. Тактакишвили. 

На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве] // Одес. вісті. – 2018. – 

25 лип. – С. 3. 

Колеснікова В. Лінія багатобарвного життя : [в ОННБ розпочалася кн. 

вист.-роздум «Лінія життя: до 80-річчя від дня народження Леся Танюка, укр. 

режисера, нар. арт. України, укр. політика…»] // Веч. Одесса. – 2018. – 10 июля. – 

С. 3. 

Ксенин О. Библиотеки подписали меморандум: [чл. грузин. делегации, 

прибывшие в ОННБ, поделились с одес. коллегами опытом создания электронной 

б-ки, рассказали о проекте "Фотография", который поможет сформировать нац. 

память. Был подписан меморандум о сотрудничестве] // Веч. Одесса. – 2018. –                                      

24 июля. – С. 3. 

Сидорова Г. Старейшая детская библиотека на Пересыпи отметила 

юбилей : [65 лет исполнилось б-ке № 23-фил. ЦГБС для детей. Зав. б-кой                    

О. Саенко] // Одес. вестник. – 2018. – 21 июля. – С. 6. 

Ткаченко Т. Читаймо зі смаками разом з козаками : [вист.-інсталяція проекту 

Укр. бібл. асоц. "Дісплєй-кросинг", яка подорожує всією Україною, а зараз діє в чит. 

залі Татарбунар. ЦРБ під назвою "Читай зі смаком"] // Татарбунар. вестник. – 2018. – 

21 июля. – С. 5. 

 

 

Серпень 
Бібліотечні евросеанси : [в ОУНБ ім. М. Грушевського стартував ІІ 

фестиваль Европ. кіно, до прогр. якого увійшли найкращі фільми, зняті у країнах 

ЄС] // Чорномор. новини. – 2018. – 9 серп. – С. 2. 
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Левчук В. Библиотека как культурный центр с домашним уютом : [в 

должности ген. дир. ОННБ утверждена И. Бирюкова. Новое назначение – это не 

«новые планы», а достойн. продолжение старых традиций] // Веч. Одесса. – 2018. 

– 28 авг. – С. 3. 

Левчук В. Поступь истории, зафиксированная в Книге : [кн.-ил. выст. 

«Поступь истории: к 27-летию Независимости Украины» представлена в ОННБ] 

// Веч. Одесса. – 2018. – 24 авг. – С.1. 

Презентация : [в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась презентация книги                                  

Р. Горового " Конотоп – земля легенд"] // Слово. – 2018. – 16 авг. – С. 10. 
 
 

Вересень 
Бржестовская Н. В отделе искусств ОННБ… : [в рамках Года охраны 

культур. наследия в Украине экспонируется кн.-ил. выст. «Сегодня и навсегда»]                                       

// Слово. – 2018. – 6 сент. – С. 10. 

Бржестовская Н. «Каждый пишет, как он слышит» : [в ОУНБ им.                                           

М. Грушевского состоялась презентация романа «Характерники», который представил 

авт. – врач А. Попов] // Слово. – 2018. – 20 сент. – С. 10. 

И. И. История, стихи и перстень Маринеско : [в б-ке им. К. Паустовского 

прошла 8-я встреча в рамках проекта «Кают-компания Морской библиотеки 

Одессы»] // Порто-Франко. – 2018. – 14 сент. – С. 5. 

Кракалія Р. Галина Могильницька: «Ми є гідні своєї землі» : [в ОУНБ ім.                                  

М. Грушевського відбулась презентація книжки Г. Могильницької «Імена», яку дир. 

б-ки Ю. Амельченко запропонувала висунути на здобуття Нац. премії України ім.                             

Т.Г. Шевченка] // Чорномор. новини. – 2018. – 20 верес. – С. 3. 

Кудлач В. Чужі серед чужих : [в ОННБ сталася зустріч з канадським 

письменником Є. Лакинським, який народився в Одесі] // Чорномор. новини. – 

2018. – 6 верес. – С. 3. 

Левчук, В. Книгохранилище? Понимай шире! : [Цифровые технологии и 

бумажная книга. В передов. странах Европы от б-ки не отказались и отказываться не 

собираются. А как у нас?] // Веч. Одесса. – 2018. – 25 сент. – С. 3. 

Матієнко Г. Скарбниця знань : [про роботу бібл. системи Біляїв. р-ну, яка 

налічує 35 б-к, 54 працівники, майже 507 тис. примірників друков. продукції. В 

деяких б-ках діють інтернет-центри, користувачами яких стали понад 25 тис. осіб, 

у центр. б-ці проходить безкоштов. навчання комп’ютерн. грамотності та ін.]                                           

// Південна зоря. – 2018. – 29 верес. – С. 5. 

Одеський словограй : [Одес. обл. орг. Нац. спілки письменників України 

та Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського оголошують літ. конкурс «Одеський 

словограй» у межах виїзн. зональн. фестивалю «Безмежність української книги»] 

// Чорномор. новини. – 2018. – 27 верес. – С. 3. 

Экскурсия в библиотеку : [по случаю Всеукр. дня б-к ОННБ проводит 

День открытых дверей. В прогр.: кн.-ил. выст., выст.-ярмарка, фотовыст., акция 

«Подари библиотеке книгу» и др.] // Веч. Одесса. – 2018. – 18 сент. – С. 3. 
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IІ. СТАТТІ, ЩО НЕ БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ 
ДАЙДЖЕСТАХ 

 
Зазирніть до читальної зали просто неба : [Татарбунар. район. б-ка 

починає роботу на літньому бібліомайданчику "Бібліотека@без бар’єрів". 

Перший організовано до дня народження видат. поета, прозаїка, драматурга                      

О.С. Пушкіна ] // Татарбунар. вестник. – 2018. – 23 черв. – С. 4. 

Хрипіна Н. Про права людини простими словами : [в роботі Савран. ЦБС 

дуже важливим має стати створення центрів регіональн. інформ. У б-ці відбулася 

інформ. година по правовій освіті населення] // Сіл. новини. – 2918. – 29 черв. – 

С. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ У ВИПУСКУ 
 

м. Одеса 

 

Вечерняя Одесса 

Одесский вестник 

Одеські вісті 

Порто-Франко 

Правда за Одессу 

Слово 

Чорноморські новини 

 

Райони області 

 

Південна зоря (Біляївський р-н) 

Сільські новини (Савранський р-н) 

Татарбунарский вестник  
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