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У бюлетені вміщено інформацію про події, що відбулися в інформаційній,
культурно-просвітницькій, науковій та інших сферах діяльності
ОУНБ ім. М. Грушевського в 2018 році.
Представлено також дані про видавничу діяльність бібліотеки у 2018 році
та інші факти життєдіяльності колективу бібліотеки.
Бюлетень адресований всім, кого цікавить досвід роботи у бібліотечній галузі.

Ксерокс ОУНБ.
Зам. № 4 від 26.02.2019
Тираж 45 прим.

3

Січень
2
В читальній залі подовжено виставку-інсталяцію «Зимова казка
новорічних свят: легенди, традиції святкування».
* * *
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Названий
історією Мудрим» (до 1040 років від дня народження Ярослава Мудрого –
державного діяча Київської Русі).
* * *
У відділі персонального абонементу відбулась презентація постійно
діючої книжкової виставки книг-ювілярів року «У книжок також є день
народження».
* * *
До 100-річчя Української революції 1917-1921 років на другому поверсі
бібліотеки подовжено постійно діючу виставку «Українська революція 19171921 рр.». Відбулась презентація розділу виставки «IV Універсал Центральної
Ради: проголошення самостійної Української Народної Республіки (22 січня
1918 р.)».
* * *
У відділі виробничої літератури, напередодні Різдва Христова, відбулась
презентація книжково-ілюстративної виставки «До святкового столу».
* * *
На бібліотечній сторінці Фейсбук започатковано інформаційну рубрику
«Бібліотечний тиждень».
* * *
У відділах персонального абонементу та юридичної літератури
розпочався косметичний ремонт.
3
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжководокументальної виставки «Реформа судових правоохоронних органів:
очікування та наслідки».
4
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «Енергетика ХХI століття: нові ідеї та дослідження».
5
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставкипосвяти «Великий співець любові» (до 120-річчя від дня народження
Володимира Сосюри).
4

9
У відділі соціокультурної діяльності відбулись презентація книжковоілюстративної виставки та поетична година «Василь Симоненко: велич
Особистості», присвячені дню народження українського поета.
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку надходжень журналів у січні.
* * *
Співробітники читальної зали підготували
надходжень книг до відділів бібліотеки у січні.

віртуальну

виставку

* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. та головний бібліотекар
читальної зали Бондарева Н.М. взяли участь в програмі «Вечірня Одеса». Тема
зустрічі – «Ресурси та новації сучасної бібліотеки».
10
Бібліотека отримала на безоплатній основі від Українського інституту
національної пам'яті настільну гру для молоді і освітян «Сто років Українській
революції» у якості доповнення до навчального процесу.
11
У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція
активістів, депутатів міської ради, архітекторів і художників щодо проблем
Літнього театру і визначення шляхів їх вирішення.
12
В Театральній вітальні відбулась зустріч «Гнат Юра: життя в театрі» (до
130-річчя від дня народження українського актора та режисера).
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Письменники – ювіляри січня: 90 років від дня
народження М.Є. Циби, 80 років від дня народження О.С. Олійникова; 80 років
від дня народження Д.Р. Шупти, 80 років від дня народження В.Л. Мороза».
Співробітниками відділу була підготовлена однойменна віртуальна виставка.
13
У відділі соціокультурної діяльності, у межах проекту «Одеса
україномовна», відбулась лекція «Залізний каторжанин», присвячена 80-річчю
від дня народження Василя Стуса (лектор – Сашко Тарасенко). До цієї дати
співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну виставку
«Василь Стус – незламний лицар правди і свободи».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книг про
війну в Україні. Громадськості було презентовано одразу 5 книг: «Піхота»
Мартіна Бреста, «Вовче» Костянтина Чабали, «Психи двох морів» Юрія
Руденко, збірка оповідань «14 друзів хунти», яку представив один з авторів –
Павло Белянський, а також «210 добрих справ» Володимира Никитенка. Захід
відбувся за підтримки голови облдержадміністрації Максима Степанова.
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Одеський дух в душі французькій» (до 225-річчя від дня
народження Олександра Федоровича Ланжерона).
14
У відділі соціокультурної діяльності стартував цикл зустрічей в
розмовному клубі «Speaking Club» з викладачем школи «Green Forest».
Засідання клубу відбуватимуться щонеділі.
16
З 16 по 25 січня фахівці науково-методичного відділу приймали звіти
бібліотек області за 2017 рік і плани на 2018 рік.
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація книжкової
виставки «Джордж Гордон Байрон – великий живописець пристрастей» (до
230-річчя від дня народження англійського поета).
17
Співробітники читальної зали подовжили цикл віртуальних виставок
«Видатні історії місяця в особах і фактах». У січневому випуску – про
відкриття телескопу Галілео Галілеєм, про перетин Південного полярного кола
кораблями Джеймса Кука та представлення світові Вільгельмом Конрадом
Рентгеном нового типу випромінювання, яке тепер ми називаємо
«рентгенівським».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція голови
ГО «Мій дім Одеса» Марата Якупова на тему: «Для батьків, які не бажають
робити щеплення проти кору».
20
У відділі соціокультурної діяльності, у межах безкоштовних курсів
української мови проекту «Одеса україномовна», відбулась «Велика прощальна
коляда» за участі Одеського козацького народного хору української пісні
«Козацьке Коло» (керівник – Лариса Козловська).
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21
У відділі соціокультурної діяльності лікар-інфекціоніст Анастасія
Заковенко, у межах проекту «Медицина розбірливим почерком», провела
лекцію, присвячену кору, на тему: «Кір. Хвороба або привід для паніки?».
23
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація виставки
«Історія ромів Одещини» у межах проекту «Ромські студії в Одесі». Захід
відбувся за ініціативи Християнсько-гуманітарного університету спільно з ГО
«Правозахисний ромський центр» та за підтримки МФ «Відродження».
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Стендаль – основоположник реалістичного
роману» (до 235-річчя від дня народження французького письменника).
24
Співробітники відділу періодичних видань до 85-річчя від дня
народження відомого українського письменника-сатирика, артиста розмовного
жанру, публіциста Євгена Михайловича Дударя підготували віртуальну
виставку «Гумор та сатира Євгена Дударя».
* * *
До 80-річчя від дня народження одеського поета Валентина Леонідовича
Мороза (1938-2013) співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
підготовили віртуальну виставку-огляд «Лірик, філософ, патріот» книг поезій
та окремих творів В.Л. Мороза з фонду бібліотеки; бібліографічноінформаційний список про життєвий і творчий шлях поета та посилання на
мережеві матеріали.
25
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась краєзнавча
година «Історіограф Південної України», присвячена 210-річчю від дня
народження історика, письменника, етнографа, публіциста Аполлона
Олександровича Скальковського. Перед студентами Одеського професійного
ліцею будівництва та архітектури виступив заступник директора з наукової
роботи Одеського історико-краєзнавчого музею Ю.О. Слюсар.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції
молодих вчених і любителів науки у межах проекту «15х4 Od» – чотири лекції
по 15 хвилин кожна – «Цикади. Історична реконструкція. Депресія. Юродиві».
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26
В читальній залі відбулась літературно-історична година «Пам’ятні
сторінки історії державності України ХХ століття» до 99-річниці Акту Злуки
(22 січня 1919 р.) УНР та Західноукраїнської Народної Республіки та 100-річчя
Бію під Крутами (29 січня 1918 р.). У програмі:
- презентація книжково-ілюстрованих виставок: «Соборність у наших
серцях: від минулого до сьогодення» та «Бій під Крутами і історія
українського визвольного руху»;
- перегляд документального фільму «Злука. День Соборності України»;
- лекція Богана Сергія Михайловича - кандидат історичних наук, доцент
кафедри правових дисциплін МАУП.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого
столу» на тему: «Активное долголетие и здоровье пожилых – взаимодействие
общественных организаций и коммунальных учреждений г. Одессы» за
ініціативи Одеської міської організації асоціації ветеранів охорони здоров’я
(в.о. голови д.м.н. Сергій Бородулін).
27
У відділі соціокультурної діяльності до 100-річчя подій під Крутами
відбулась лекція на тему: «Крути: творення легенди та уроки історії». Лектор –
Чумак Володимир Михайлович, к.і.н., доцент кафедри історії України ПНПУ
імені К.Д. Ушинського. Організатор – громадська ініціатива «Вуличний
Фронт».
* * *
У відділі виробничої літератури відбулись Загальні збори недержавної
аналітичної ГО «Одеський інститут соціальних технологій», присвячені
пошуку відповіді на запитання: «Як налагодити співпрацю і покращити
соціальний капітал людських відносин?».
* * *
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Ніколи знову!» (до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності стартував курс «Ораторське
мистецтво і риторика» Школи Майстрів Альбіни Овчинникової. Заняття
відбуватимуться щосуботи та щонеділі протягом січня – березня, квітня –
червня та жовтня – грудня.
28
У відділі соціокультурної діяльності, у межах Вікімарафону
#ЯпишуВікіпедію, до Дня народження української Вікіпедії відбулись
вікізустріч та майстер-клас з написання статей до відомої енциклопедії.
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* * *
Стартував цикл зустрічей з Іллею Рейдерманом у «Школі вільної
філософії і літератури». Зустрічі відбуватимуться у другу та четверту неділю
місяця у відділі персонального абонементу.
29
Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії підготували
віртуальну виставку надходжень книг до відділу у І-му кварталі з циклу «Що
читати про край?».
30
В читальній залі відбулась творча зустріч з письменницею Іриною
Лобусовою та презентація її нових книг «Королева Привоза» та «Подземелья
призраков Аккермана» з серії одеських детективів «Ретророман».
* * *
В лютневому випуску «Видатні історії місяця в особах і фактах», який
підготували співробітники читальної зали, йдеться про Венеціанський
карнавал.
Лютий
2
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація романуколажу про подорож у родинну пам’ять та відлунки з історії роду і власного
життєпису «Три барви Дунаю» заслуженого журналіста України Романа
Тарасовича Кракалії.
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
надходжень книг до відділів бібліотеки у лютому.
3
У відділі соціокультурної діяльності, у межах проекту «Клуб-лекторій»,
відбулась творча зустріч з одним з головних героїв фільму «Кіборги», актором
театрів «Золоті ворота» та «ДАХ» – Романом Ясіновським. Організатор – КУ
«Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді».
4
У відділі соціокультурної діяльності відбувся благодійний лекторій «Не
дай РАКу свистнуть» (до Всесвітнього дня боротьби проти онкологічних
захворювань). Організатори – SCOPH, UMSA, БФ «Бджілка / Пчёлка».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності, у межах освітнього проекту
«Intellectuarium», відбулась лекція про генетику на тему: «Таємниці котячої
шкурки» Тетяни Алексєєвої – канд. біол. наук, доцента кафедри генетики та
молекулярної біології ОНУ імені І.І. Мечникова з циклу науково-популярних
лекцій «ШрьодингерФест / ШрёдингерФест».
5
Бібліотекою подано заявку на участь у мобільній книжковій виставці
«Читай зі смаком», ініційованою молодіжною секцією УБА у межах проекту
«Display-кросинг».
6
З 6 лютого протягом місяця в бібліотеці проходили практику студенти 3го курсу кафедри «Документознавство та інформаційна діяльність»
гуманітарного факультету ОНПУ Берікул Ірина, Шаркова Тетяна, Вербовська
Любов, Драчук Руслан, Плахута Марина.
7
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція-презентація книги
Оксани Кісь «Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності до 3-ї річниці обстрілу Маріуполя
відбулась демонстрація документального фільму «10 секунд». Організатор –
громадська ініціатива «Вуличний Фронт».
8
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку «Історії
незвичайних подорожей і великих географічних відкриттів від Жуля Верна»,
присвячену 190-річчю від дня народження відомого класика світової
літератури.
9
В читальній залі відбулась презентація книги одеського письменникамариніста Івана Рябухіна «Воин-интернационалист». Книга присвячена
легендарному офіцеру-моряку, голові Одеського відділення письменниківмариністів України, капітану I-го рангу Петру Петровичу Чванову, який ніс
військову службу в «гарячих точках» світу, в т.ч. Єгипті, Сирії, Лівані і Лівії.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч-бесіда з істориком
та викладачем, доктором Українського вільного університету (м. Мюнхен,
Німеччина), представником відомої української родини Мірчуків – Ігорем
Мірчуком (США) на тему: «УПА: ґенеза, тактика та перспективи».
10

* * *
У відділі соціокультурної діяльності для пенсіонерів ГО «ІТ-бабусі»
відбулась зустріч зі стилістом, експертом модного одягу, журналісткою і
телеведучою Галиною Москвіною, яка розповіла, як залишатися елегантною,
зважаючи на вік, як навчитись «бачити» свій одяг, як підібрати кольори і
відтінки, використовувати аксесуари і створити свій власний стиль.
10
В читальній залі до 245-річчя від дня народження видатного
українського вченого, громадського діяча та винахідника, засновника
Харківського університету Василя Назаровича Каразіна презентовано
книжкову виставку «Василь Каразін – видатний український просвітитель,
винахідник, науковець».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературно-музичний
захід пам’яті В.С. Висоцького, присвячений 80-річчю від дня народження
знаного актора і поета. Організатор – Літературно-музична вітальня ПНПУ ім.
К.Д. Ушинського, за участі Олександра Колота.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки поезії
та публіцистики «Вектор протидії» засновника і керівника літературнопросвітницького проекту «Дух нації» Юрія Руфа.
11
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Оксани
Щирби «Стежка в долонях» (видавництво «Самміт-книга»).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Бориса
Херсонського «Сталіна не було» (видавництво «Фоліо»).
14
У відділі соціокультурної діяльності до Дня святого Валентина відбулась
святкова зустріч «Все починається з кохання». Захід організований за
ініціативи викладачів і студентів кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій гуманітарного факультету та Інституту підготовки іноземних
громадян ОНПУ. В програмі заходу:
- книжково-ілюстративна виставка «Любите Любовь»;
- краєзнавча вікторина «Одесса – город любви»;
- музично-літературна композиція «Діалог кохання крізь віки».
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* * *
В читальній залі відбувся вечір пам’яті «Війна в Афгані – незагоєна рана
і застереження на майбутнє». На зустріч зі студентами Одеського професійного
ліцею будівництва та архітектури та учнями ЗОШ № 58 прийшли воїниінтернаціоналісти Одеської обласної спілки ветеранів Афганістану Шеїн М.В.,
Костюк С.В., Мокан С.Г., Гуров В.В. У межах заходу відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Афганістан болить в моїй душі».
* * *
Співробітники
науково-бібліографічного
відділу
представили
бібліографічний огляд видань до 155-річчя від дня народження першого
президента НАН України В.І. Вернадського.
15
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція доцента
біологічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова Володимира Немерцалова
«Ребро Адама і Кров Єви: про любов» у межах МАРАФОНУ ДОБРА
«10встреч_10людей_10бесед_10идей» БФ «Бджілка / Пчелка».
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відкрилась книжкова
виставка «Письменники – ювіляри лютого», присвячена 90-річчю від дня
народження О.Г. Шелудякова та 75-річчю від дня народження
А.І. Колісниченка.
* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-музична лекція «Творче життя
Семена Гулака-Артемовського» (до 205-ї річниці від дня народження
українського композитора, співака, драматичного артиста, драматурга).
16
У відділі соціокультурної діяльності для пенсіонерів ГО «ІТ-бабусі»
відбувся літературно-музичний вечір одеської поезії та музики «Тільняшка
вулиць міста»: зустріч Ігорем Потоцьким – поетом, письменником, автором
понад 40 книг, редактором альманаху «Звукоряд», керівником молодіжної
літературної студії «Потік» та Олексієм Семенищевим – музикантом, співаком,
учасником групи «Мамині діти».
17
У відділі соціокультурної діяльності, у межах освітнього проекту
«Intellectuarium», відбулась лекція «Мозок: механізми адаптації» Олени
Ніколенко – стипендіата програм Фулбрайта та Німецької служби академічних
обмінів ДААД, кандидата наук.
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності, у межах проекту «Одеса
україномовна», відбулась лекція з циклу «Внутрішній безвіз» на тему: «Де в
Україні побачити зиму?».
18
У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір пам'яті Героїв
Небесної Сотні. Організатор – КУ «Одеський обласний центр патріотичного
виховання дітей та молоді».
20
У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір-реквієм «Четверта
зима, яка дає надію», присвячений вшануванню борців за українські
національні інтереси. В програмі:
- хвилина мовчання;
- презентація тематичної книжково-журнальної виставки;
- спогади учасників Київського, Одеського та Донецького Майданів;
- виступи працівників бібліотеки та курсантів Військово-морського
ліцею.
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки-реклами
«Мій досвід вам не завадить. Дачні поради – новий сезон».
* * *
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Політичні та
громадянські ідеї В’ячеслава Чорновола» (до 80-річчя від дня народження
громадського та політичного діяча).
21
У відділі літератури іноземними мовами відбулась мовознавча зустріч з
представниками БФ «Баварський Дім. Одеса» на тему: «Мова Гете зустрілася з
мовою Шевченка» у межах відзначення Міжнародного дня рідної мови та Року
мов – німецької мови в Україні та української – в Німеччині.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась тематична лекція
«Післяродова депресія. Чи небезпечна вона для дитини і оточуючих?». Своїми
знаннями поділились психоаналітик, член Європейської Федерації
психоаналітичної психотерапії Брусс А. та головний лікар дитячої клініки
«KIND», к.м.н, лікар вищої категорії, акушер-гінеколог Панашенко Т.Н.
22
У відділі персонального абонементу відбувся огляд-презентація нових
видань «Книги, про які говорять…».
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* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
інформаційної виставки-огляду «Програма розвитку Одеської області:
євроінтеграція і Одеський регіон. Основні виклики та результати».
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась інформаційна година
«Універсальність таланту Бертольда Брехта – німецького письменника,
теоретика мистецтва» (до 120-річчя від дня народження).
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулись виставка детективів
та огляд творчості «Жорж Сіменон – автор популярної серії поліцейських
романів» (до 115-річчя від дня народження французького письменника).
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку «Один із тих українців, хто пам’ятав ще свою волю…: до 260-річчя
від дня народження Василя Капніста».
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година з циклу
заходів Всеукраїнського просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» на тему:
«Житлово-комунальні послуги: оновлене законодавство». Організатор –
Головне територіальне управління юстиції в Одеській області.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції
молодих вчених і любителів науки у межах проекту «15х4 Od» – чотири лекції
по 15 хвилин кожна – «Еволюція зірок Табу в ірландських сагах Неідеальний
код Медична реформа».
* * *
Відбулась скайп-зустріч з представниками Національної бібліотеки
Білорусі. Під час зустрічі директор бібліотеки Амельченко Ю.С. та провідні
фахівці бібліотеки Нагорнюк О.А., Маловік Н.П., Бондаровська З.П. розповіли,
як використовуються технології веб 2.0 в бібліотеці. В заході взяла участь
директор Подільської ЦБС С.М. Дюгаєва.
* * *
Заступник директора з АГЧ Коваль В.Д. взяв участь в навчальнометодичній нараді з цивільного захисту підприємств та установ Приморського
району м. Одеса.
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24
У відділі соціокультурної діяльності відбулись лекція та показ колекції
українського традиційного одягу колекціонера з реконструкції прикрас Майї
Ернст.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч «PlasTalks» від
МО «ПЛАСТ-НСОУ». В заході взяли участь народний депутат України, голова
Народного Руху України Віктор Кривенко та представники українського
Пласту.
25
У відділі соціокультурної діяльності, у межах проекту «Медицина
розбірливим почерком», відбулась лекція на тему: «Що таке вакцинація і як
вона працює?» Зої Чорної – експерта UNICEF з питань вакцинації.
26
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в урочистостях до
86-ї річниці з часу заснування Одеської області та презентації фотокниги
«Одещина: Край та люди», яка відбулась в приміщенні Одеської обласної ради.
Книгу було передано в дар бібліотеці.
27
Співробітники читальної зали підготовили віртуальну виставку з серії
«Літературний калейдоскоп» – добірку книг на всі часи та на всі смаки, які
цього року відзначають ювілей. Зануримось у світ пристрастей, почуттів,
кохання, журби, надії, сподівання... Цього разу – «Гордість та упередження»
Джейн Остін, «Євгенія Гранде» Оноре де Бальзака, «Дама з камеліями»
Александра Дюма-сина, «Дочка Монтесуми» Генрі Райдера Хаггарда, «Червоні
вітрила» Олександра Гріна.
28
У відділі літератури іноземними мовами до Міжнародного дня рідної
мови відбувся вечір-знайомство з Китайським товариством «Інститут
Конфуція» – центром китайської мови та культури та інформаційна година
«Новий Рік по-китайськи».
* * *
До Року німецької мови в Україні фахівці відділу літератури іноземними
мовами підготували віртуальну виставку «Sprechen sie Deutsch! Розмовляйте
німецькою!», на якій представлені підручники та навчальні посібники для
самостійного вивчення німецької мови.
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* * *
У
відділі
соціокультурної
діяльності
відбулись
перегляд
документального фільму «Літопис «Чорного Тюльпану» та зустріч із творцями
фільму Вікторією Симкіною та Костянтином Сологубом, волонтерамипошуковиками місії Анатолієм Гудименко, а також із засновником та
керівником гуманітарної місії «Чорний Тюльпан» Ярославом Жилкіним.
Березень
1
Співробітники читальної зали підготували
надходжень книг до відділів бібліотеки у березні.

віртуальну

виставку

* * *
Стартував IV етап обласного огляду-конкурсу «Спільна просвітницька і
популяризаторська діяльність бібліотек, клубів і музеїв області як шлях
патріотичного виховання» під девізом «Патріотизм – код нації та поклик
власної душі», започаткованого Управлінням культури, національностей,
релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної
адміністрації та обласною універсальною науковою бібліотекою ім.
М. Грушевського. Конкурс присвячений визначенню 2018 року Роком охорони
культурної спадщини в Україні.
* * *
Ступаченко Т.С., провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і
бібліографії, взяла участь в презентації 24-го випуску наукового історикокраєзнавчого альманаху «Юго-Запад. Одессика», яка відбулась в конференцзалі інформаційного агентства «Контекст-Причорномор’я». Видання, що було
презентовано, передано в дар бібліотеці.
2
Поновлено прийом громадян у Пункті безоплатної первинної правової
допомоги фахівцями Головного управління юстиції в Одеській області (перша
п’ятниця місяця).
* * *
Співробітники відділу юридичної літератури підготували віртуальну
виставку «Судова реформа: здобутки і перспективи».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація нового курсу
ГО «Pixelated Realities» – школи з управління проектами та організації подій в
Одесі.
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3
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «Одеса
україномовна» відбулось літературне засідання, присвячене творчості лауреата
Шевченківської премії 2018 року Емми Андрієвської.
* * *
До дня народження Т.Г. Шевченка у відділах обслуговування (читальна
зала, відділ персонального абонементу, відділ мистецтв) відбулись
«Шевченківські дні»:
- «Поет родом з народу» (Шевченківські читання);
- «Тарас Шевченко та його поема «Гайдамаки» (літературна зустріч);
- «Тарас Шевченко в українській музиці» (музична бесіда);
- «І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик…» (літературний
вечір);
- «Україна – поетичними стежками Кобзаря» (книжково-ілюстративна
виставка).
4
У відділі соціокультурної діяльності відбулась публічна консультація
щодо доступу та подальших перспектив Літнього театру в Одесі. Представники
громадської організації «Центр UA» спільно з представниками місцевої влади,
архітекторською спільнотою, бізнесом, активістами та журналістами
обговорили проблему ревіталізації та подальші варіанти розвитку Літнього
театру як публічного простору одеситів.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності за ініціативи ГО «UniverPL»
відбулась відкрита презентація «Вища освіта в Польщі».
6
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «Весняні роботи саду і на городі».
7
Співробітники читальної зали підготували чергову історію з циклу
віртуальних виставок «Видатні історії місяця в подіях та фактах», присвячену
легендарному Спартаку – історичній особистості і літературному герою –
«Вічне місто Рим в житті і творчості Рафаелло Джованьйолі: до 180-річчя від
дня народження відомого італійського письменника епохи Рісорджіменто».
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась виставка-огляд документів
«День вітання жінок» (до Міжнародного дня прав жінок і миру).
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* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжково-документальної виставки «Одеса в буремному 1918 році» (до 100річчя Української революції 1917-1921 рр.).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з лідером
гурту «Без обмежень» Сергієм Танчинцем. Організатор – КУ «Одеський
обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді».
* * *
На бібліотечній сторінці Інстаграм з метою популяризації книги і
читання започатковано рубрику «Книга до свята».
10
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Письменник, що опинився в полоні
самотності» (до 90-річчя від дня народження колумбійського письменника
Габріеля Гарсіа Маркеса).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «Одеса
україномовна» за ініціативи ВМГО «ФРІ» (Одеса) відбувся літературнопізнавальний вечір, присвячений дню народження Т.Г. Шевченка –
«Shevchenko's Evening».
* * *
В читальній залі до 80-річчя одеського поета Валентина Леонідовича
Мороза відбулась презентація його книги «Життєдайні джерела (вибрані
поезії)». В заході взяла участь дружина письменника Ірина Олексіївна
Меліхова.
14
Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії підготували
віртуальну виставку «Простір духовності у творах Олекси Шеренгового»,
присвячену 75-річчю від дня народження поета, письменника, публіциста.
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку надходжень журналів у лютому.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності до Дня українського добровольця
відбулась зустріч з воїнами УДА – «Добровольці: двічі не вмирають».
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* * *
В читальній залі відбулись презентація виставки та огляд педагогічних
видань «Видатний вітчизняний педагог Костянтин Дмитрович Ушинський» (до
195-річчя від дня народження).
* * *
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Творець
нової людини Антон Макаренко» (до 130-річчя від дня народження педагога і
письменника, одного із засновників системи дитячо-підліткового виховання).
15
В читальній залі відбулась авторська презентація книги Олександра Гуна
«Тайна золотой тиары»– книги про нашого геніального земляка, ювеліра
Ізраїля Рухомовського, що зумів «пожартувати» над усім світом.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах впровадження Стратегії
державної політики з питань здорового і активного довголіття населення
відбулось засідання «круглого столу» до Всесвітнього дня боротьби з
туберкульозом.
16
В читальній залі відбулась творча зустріч з Миколою Олексійовичем
Шалімовим, д.с-г.н, професором ОНПУ. В програмі заходу:
- авторська презентація монографії «Царство моих идей впереди». «Я
сделал не все¸ что мог …» (Одеса, 2018).
- презентація книжково-ілюстративної виставки «Володимир
Вернадський – перший президент Національної Академії Наук
України».
* * *
Зав. відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т.О. взяла
участь в презентації 72-го випуску історико-краєзнавчого літературнохудожнього альманаху «Дерибасовская-Ришельевская», яка відбулась в
Золотій залі Одеського літературного музею. Видання, що було презентовано,
передано в дар бібліотеці.
* * *
На бібліотечній сторінці Інстаграм з метою популяризації книг про
Одещину та творів місцевих авторів започатковано рубрику «Що читати про
край?».
17
У відділі соціокультурної діяльності відбувся поетичний вечір до 115річчя від дня народження Юзефа Чеховича. Лектор – Деніс Майданюк
(Одеське відділення Союзу поляків в Україні ім. А. Міцкевича).
19

* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція-дискурс «Ідеальна
соціально-економічна система для України» ректора Міжнародного інституту
бізнесу, відомого в світі науковця , економіста, фінансиста, мецената, ексзаступника Голови Нацбанку України, автора книг «Антиукраїнець», «Баланс
Незалежності» та співавтора «25 років Незалежності України» Олександра
Савченка.
18
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація альманаху
«Відродження поезії – 2017» – одного із найбільш повномасштабних проектів
України. До альманаху увійшли найкращі твори українських письменників з
різних куточків України: Києва, Львова, Житомира, Винниці, Кривого Рогу,
Тячева, Одеси, Ямполя та інших міст. Організатор – Громадська асоціація
«Інформ – КУЛЬТРОЗКВІТ».
19
На базі бібліотеки відбувся обласний семінар-нарада «Організація
діяльності публічних бібліотек регіону в сучасних умовах: підсумки і
перспективи» для директорів централізованих бібліотечних систем і
представників бібліотек об’єднаних територіальних громад області.
20
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки-портрету «Генрік Ібсен – засновник нової
драми, класик світового театру», яка присвячена 190-річчю від дня народження
норвезького драматурга і поета.
21
В читальній залі напередодні 123-річчя від дня народження
Л.О. Утьосова відбулась зустріч з Едуардом Амчиславським – доктором
мистецтвознавства, співавтором серії книг про життя і творчість Л.О. Утьосова.
Тема зустрічі: «Утьосов не став би Утьосовим без … сім’ї Липскерових. Нові
факти біографії Л. Утьосова».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація виставки
ілюстрацій до творів одеських письменників.
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23
У відділі соціокультурної діяльності відбувся музикально-поетичний
вечір з Олексієм Семенищевим «Вертинський і Віра / Вертинский и Вера»,
присвячений двом знаним особистостям – поету і співаку, композитору,
кіноактору кумиру естради в першій половині XX століття Олександру
Вертинському та Вірі Холодній – видатній кіноакторці епохи німого кіно.
Організатор – ГО «Всеукраїнський союз активного довголіття "ІТ-бабушки"».
24
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Анни
Михалевської «Междверье».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності для учнів Рішельєвського ліцею
відбулась зустріч з письменницею Маріанною Гончаровою (м. Чернівці).
25
У відділі соціокультурної діяльності до Всесвітнього дня театрів
відбувся Форум «Форум-театрів».
27
Співробітники читальної зали до Міжнародного дня театру – свята, яке
було започатковано у Відні на 9-му конгресі Міжнародного інституту театру
при ЮНЕСКО в 1961 році – підготували віртуальну виставку «Літературний
калейдоскоп від корифеїв театру: твори відзначають ювілей». Цього року
відзначають ювілейні дати твори, театральне втілення яких стало прикрасою
багатьох світових сцен, в т.ч. і Одеси. Це – «Приборкання норовливої»
Шекспіра, «Скупий» Мольєра, «Наталка Полтавка» Івана Котляревського.
«Кайдаші» Нечуя-Левицького, «За двома зайцями» Михайла Старицького,
«Вишневий сад» Чехова, «Синій птах» Моріса Метерлінка.
29
До 290-річчя від дня народження Кирила Розумовського співробітники
відділу періодичних видань підготували віртуальну виставку «Кирило
Розумовський – останній гетьман України».
* * *
Відділом юридичної літератури поновлено підготовку інформаційних
списків «Інтеграція заради миру».
30
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч у межах
освітнього проекту «Intellectuarium» з циклу науково-популярних лекцій
«ШрьодингерФест / ШрёдингерФест» – лекція про середньовічне розуміння
світу тварин на тему: «Середньовічні бестіарії: читати або розглядати?».
21

* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «Землі потрібен господар: Планета потребує турботи»
(до Всесвітнього дня Землі).
31
У відділі соціокультурної діяльності засновник Одеського музею
контрабанди Олександр Отдельнов презентував авторську екскурсію «Одеса –
пуп Землі!», в якій поєднано огляд головних одеських пам’яток з розповіддю
про події світового масштабу, які відбувалися, відбуваються і будуть
відбуватися саме в нашому місті.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності до Великодня відбувся майстерклас з писанкарства від Антоніни Димової.
* * *
У березні (30.03) відзначила ювілей головний бібліотекар відділу
обробки документів та організації каталогів Палащенко І.О.
Квітень
1
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «Медицина
розбірливим почерком» відбулась лекція «Когнітивні упередження»
Святослава Лінникова – хірурга, викладача кафедри соціальної медицини,
медичного права та менеджменту ОНМедУ.
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Завітайте на Гуморину!» (до 45-річчя щорічного
фестивалю гумору та сатири в Одесі).
* * *
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Уклонімося
пам'яті великого майстра слова Олеся Гончара» (до 100-річчя від дня
народження).
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
надходжень книг до відділів бібліотеки у квітні.
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3
В читальній залі відбулась творча зустріч «Індустрія краси» з майстрами,
викладачами та учнями Одеського вищого професійного училища сфери
послуг Національного університету «Одеська юридична академія». В програмі:
- знайомство з різновидами професій Одеського вищого професійного
училища сфери послуг НУ «ОЮА»;
- демонстрація власної колекції одягу «Конфетті»;
- майстер-клас з косоплетіння;
- презентація книжково-ілюстративної виставки «Мистецтво і мода: від
ідеї до втілення»;
- демонстрація відеоряду «Модные тренды в одежде 2018» та «Модные
стрижки 2018».
Організатор – відділ виробничої літератури.
* * *
До бібліотеки завітали слухачі щорічного «Бібліотечного ліцею» КУ
«ЦМБС для дітей» для новачків зі стажем роботи до одного року.
4
У відділі соціокультурної діяльності до 100-річчя від дня народження
видатного майстра українського слова Олеся Терентійовича Гончара відбулась
літературна година. Про одеські сторінки життя та творчості письменника
учням Маріїнської гімназії розповіли літературознавець, магістрант
філологічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова Любов Ісаєнко та ініціатор
безкоштовних курсів української мови в Одесі «Одеса україномовна» Ярослава
Вітко. У межах заходу відбулись презентація виставки-огляду творів Олеся
Гончара «Уклонімося пам'яті великого майстра слова Олеся Гончара» з фондів
бібліотеки та огляд творчості лауреатів премії імені Олеся Гончара.
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну виставку
«Людина, яка змогла стати вільною».
* * *
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Цілюща сила природи», присвяченій Всесвітньому дню здоров’я,
який щорічно відзначається 7 квітня.
* * *
В читальній залі відбулась презентація святкової книжковоілюстративної виставки «Великодні дзвони України» – розповість про традиції
та історію святкування Великодня, або Пасхи, за різними обрядами.
* * *
У відділі літератури іноземними мовами до 200-річча від дня
народження англійського письменника Томаса Майн Ріда відбулась
презентація книжково-ілюстративної виставки «З когорти видатних творців
пригодницької літератури».
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6
У відділі юридичної літератури відбувся прийом громадян в Пункті
безоплатної первинної правової допомоги за участі фахівців Головного
територіального управління юстиції в Одеській області.
10
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Переможна весна Одеси» (до 74-ї річниці
визволення Одеси від фашистських загарбників).
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку надходжень журналів у березні.
11
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Без права на забуття» (до Міжнародного дня визволення в'язнів
фашистських концтаборів).
12
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжкової
виставки «Людина і космос: від мрії до дійсності» (до Міжнародного дня
польоту людини в космос та Дня працівників ракетно-космічної галузі
України).
* * *
У відділі мистецтв відбулась віртуальна екскурсія «Зібрання живопису
імпресіонізму в Національному музеї мистецтв д’Орсе (м. Париж)».
* * *
У відділі юридичної літератури відбулись інформаційна година та
презентація книжково-документальної виставки «День народження НАТО: що
дав світові Північноатлантичний альянс?» (до дня заснування НАТО 4 квітня
1949 р.).
* * *
У науково-бібліографічному відділі відбувся День інформації про
надходження літератури до фонду бібліотеки у І кварталі.
13
У відділі мистецтв відбулась музична година «Майстер оркестру» (до
110-річчя австрійського диригента Герберта фон Караяна).
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* * *
Співробітники читальної зали подовжили цикл віртуальних виставок
«Видатні історії місяця в особах та фактах». У квітневому випуску – про
відкриття та дослідників острову Пасхи, в т.ч. про нащадка давнього
козацького роду Юрія Лисянського; про оперету «Летюча миша», яку
найчастіше включають до репертуару театрів світу, та про її феноменального
автора Йоганна Штрауса-молодшого; про історію відродження Олімпійських
ігор завдяки наполегливості та організаторському таланту французького
барона П'єра де Кубертена та участі українця Олексія Бутовського як члена
МОК в І Олімпіаді 1896 року.
15
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «Медицина
розбірливим почерком» відбулась лекція «Як вибрати сімейного лікаря?»
Святослава Лінникова – хірурга, викладача кафедри соціальної медицини,
медичного права та менеджменту ОНМедУ.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись лекція Олександра Рибіна
«Буддизм в сучасному світі» та майстер-клас з медитації.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «Одеса
україномовна» відбулась лекція-дискусія «Українська мова: кирилиця чи
латиниця?».
16
Зав. науково-методичного відділу Маловік Н.П. та головний методист
НМВ Усатюк Н.В. були у відрядженні в Іванівському районі з метою
організації показового масового заходу, присвяченого Року збереження
культурної спадщини.
17
У відділі мистецтв відбулась презентація виставки з циклу виставок
«Культурна спадщина України». На виставці представлені дослідження з
архітектури знаменитого українського мистецтвознавця ХІХ-ХХ століття
Георгія Лукомського: архітектури Києва ХІІ-ХХ століття; архітектури замків,
фортець, палаців України; української дерев’яної архітектури, а також окремих
архітектурних пам’яток України.
* * *
Зав. науково-методичного відділу Маловік Н.П. взяла участь в
організації виїзного засідання XIX Всеукраїнської виставки-форуму
«Українська книга на Одещині» в м. Овідіополь.
25

18
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Шедеври архітектури України», присвяченій Міжнародному дню
пам’яток та історичних місць та Року охорони культурної спадщини в Україні.
* * *
Зав. відділу науково-бібліографічного відділу Канєвська Т.А. з
бібліографічним оглядом народознавчої літератури взяла участь у виїзній
методичній сесії з питань культурно-освітньої, дозвіллєвої діяльності та
народної творчості клубних працівників Любашівського району. З
презентацією «Бібліотечний простір в сучасних умовах» виступила головний
бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Ходіс О.В.
19
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції
молодих вчених і любителів науки у межах проекту «15х4 Od» – чотири лекції
по 15 хвилин кожна – «Хвороба Лайма Страйкбол Системи захисту Римська
еротика».
* * *
Зав. науково-методичного відділу Канєвська Т.А., зав. відділу
краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т.О. та зав. відділу обробки
літератури та організації каталогів Маказюб Л.В. взяли участь в засіданні
«Бібліографічних студій», яке відбулось в ОННБ.
20
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація нового
роману Ірини Фінгерової «Плацебо» (видавництво «Фоліо», 2018). Модератор
– Катерина Михейцева, заступник директора Одеського музею західного та
східного мистецтва. Письменницю та її новий роман представив генеральний
директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.
21
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
«Intellectuarium» відбулась лекція «Кот да Винчи» Влада Маслова –
журналіста, перекладача, автора інтернет-видання «Артхив» – з циклу науковопопулярних лекцій «ШрьодингерФест / ШрёдингерФест» про котів у творах
великих художників від Ренесансу до модернізму.
22
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Одеський музей.
Місія актуалізації» заступника директора Одеського музею західного і східного
мистецтва, культуролога, член ICOM Катерини Михейцевої.
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* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжкової виставки «Моріс Дрюон – державний діяч та захоплюючий
письменник» (до 100-річчя від дня народження французького письменника).
24
У відділі соціокультурної діяльності відбулась відкрита презентація
випуску Школи організаторів культ-проектів – курсу з управління проектами
школи від Pixelated Realities і Ukrainian Volunteer Service.
25
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги «Сіра
зона. Кримський півострів: чотири роки окупації» Андрія Клименка і Тетяни
Гучакової з аналізом стану транспортного сполучення з окупованим Кримом,
соціально-економічного становища і мілітаризації півострова.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь у XІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в контексті часу» з
доповіддю «Публічні бібліотеки Одещини: реалізація соціальної політики», яка
відбулась 25-26 квітня в Національній бібліотеці України ім. Ярослава
Мудрого (м. Київ).
26
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась авторська
презентація книги Георгія Бербера «Граф А.Ф. Ланжерон – отзвуки истории».
* * *
У
відділі
мистецтв
відбулась
постімпресіонізм ХХ сторіччя».

відеоекскурсія

«Французький

* * *
У відділі виробничої літератури відбулась історична година «Зона лиха:
борг пам’яті. День пам’яті – 26 квітня» (до 32-річчя катастрофи на ЧАЕС та до
Міжнародного Дня пам’яті жертв радіаційних аварій).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові лекції у форматі
More Knowledge молодих вчених і любителів науки у межах проекту «15х4
Od» – «Криптологія Гомеопатія».
* * *
У відділі соціокультурної відбулась обласна конференція викладачів
географії загальноосвітніх шкіл м. Одеса та Одеської області.
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* * *
Співробітник відділу соціокультурної діяльності, куратор безкоштовних
курсів української мови в Одесі Ярослава Вітко взяла участь в лінгвістичному
поєдинку «Латиниця проти кирилиці» на Одеському обласному радіо за
наступними питаннями: то чи справді латиниця сприятиме інтеграції України в
Європу? Чи готова наша країна нести витрати на таку операцію? Чи це питання
культурологічне чи більше політичне?
27
В бібліотеці відбулась презентація проекту ОДА щодо створення на базі
12 районних бібліотек та 2 Будинків культури освітніх медіа-центрів в межах
ініціативи голови ОДА Максима Володимировича Степанова «Розумний
регіон». Проект для заступників голів районних адміністрацій та начальників
відділів культури районів та міст області представили заступники голови ОДА
Світлана Миколаївна Шаталова та Сергій Валерійович Колебошин. Модератор
зустрічі – начальник управління культури, національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Олена Володимирівна Олійник.
* * *
У відділі мистецтв відбулась оглядова лекція «Живопис Делакруа» (до
220-річчя від дня народження французького живописця).
* * *
Співробітники читальної зали підготовили віртуальну виставку
«Знамениті міста Європи – яскраві сторінки історії світової культури» з серії
«Літературний калейдоскоп» – не тільки про книги-ювіляри, а й про неймовірні
факти з життя знаних авторів та захоплюючі подорожі по містах, які надихнули
на створення шедеврів їх творців – Мадрид, Дублін, Одеса. А ювілейні дати
наступні: 400 років з дня виходу в світ комедії «Собака на сіні»; 100-річчя з дня
публікації роману «Улісс» в журналі «The Little Review»; 90 років від дня
створення «Дванадцяти стільців».
* * *
Провідні фахівці бібліотеки – Маловік Н.П., Нагорнюк О.А.,
Морозова С.А., Усатюк Н.В., Ласкевич О.М. – відвідали Коноплянську
сільську об'єднану територіальну громаду Іванівського району, де відбувся
показовий масовий захід «Маленька територія – велике враження» у межах
Року збереження культурної спадщини в Україні.
28
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
«Intellectuarium» відбулась лекція «Мозок: механізми адаптації» Олени
Ніколенко – стипендіата програм Фулбрайта та Німецької служби академічних
обмінів ДААД, кандидата наук.
28

* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся «Поетичний діалог» –
творча зустріч з Анастасією Новацькою та Оленою Герасимовою.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір польської поезії.
Організатор –Одеське відділення Спілки поляків в Україні ім. А. Міцкевича.
Травень
3
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції
молодих вчених і любителів науки у межах проекту «15х4 Od» – чотири лекції
англійською мовою по 15 хвилин кожна – «Transplantology Panic Sealand
ConLang».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
надходжень книг до відділів бібліотеки у травні.
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентації виставкивізитівки «Життя по-німецьки».
5
З 5 по 10 травня до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні у відділах бібліотеки відбулись тематичні
заходи:
- «Переможні сторінки Другої світової війни (1939-1945)» (презентація
виставки-хроніки);
- «В бой идут одни старики» (перегляд та обговорення фільму, до 45річчя від часу виходу на великі екрани);
- «У війни не жіноче обличчя» (презентація виставки та огляд творчості
лауреата Нобелівської премії Алексієвич С.О., до ювілею
письменниці);
- «Голос війни: історія ветеранів» (презентація збірника);
- «На любов своє серце настрою» (вечір авторської пісні).
8
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку надходжень журналів у квітні.
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9
На бібліотечній сторінці Інстаграм з метою популяризації книги і
читання започатковано рубрику «Книги святкують ювілей».
11
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
«Одеська хрестоматія», в якій зібрані кращі твори дитячих письменників
Одеси. В них – пісня моря і золотих полів, музика міських вулиць і героїчних
мотивів, казка і бувальщина. В заході взяли участь:
- Сергій Дмитрієв – голова Одеської обласної організації Національної
спілки письменників України, автор 26 наукових статей із мовознавчої
та лінгводидактичної проблематики, пісняр, автор збірок новел
«Крик», «Вісті з минулого»;
- Володимир Рутківський – поет, прозаїк, дитячий письменник, лауреат
Національної премії ім. Т.Г. Шевченка;
- Інна Іщук – дитяча письменниця, переможець V Міжнародного
конкурсу на кращий твір для дітей «Корнейчуковская премия».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація поетичної
збірки Нацуме Соцекі «Десять ночей снів = Десять ночей грёз». Видання
підготовлено в 2017 році видавництвом «Фоліо» на честь святкування року
Японії в Україні та 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між
країнами. Книгу представила перекладач Ганна Костенко.
12
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «Одеса
україномовна» відбувся літературний вечір «Родина як цінність: поетичні
мініатюри» (до Дня матері та Міжнародного дня сім’ї).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «Одеса
україномовна» відбулась дискусія «Чим важливий правопис для мови? Що таке
«скрипниківка»? Чи необхідно та й взагалі чи можливо мову декомунізувати?».
13
У відділі соціокультурної діяльності у межах Всеукраїнського дня науки
відбулись лекції молодих вчених та демонстраційні заходи. В програмі лекцій:
«Дифтерія» (Анастасія Заковенко); «Лапароскопія» (Святослав Лінніков);
«Сузір’я літнього неба» (Олександр Базєй); «Рослини-прибульці» (Володимир
Немерцалов); «Гігієнічна гіпотеза» (Ірина Кольцова); «Печерні будинки
Одеси» (Володимир Жданов); в програмі демонстрацій: «Кріозаморозка.
Посудина Дьюара» (Олександр Петренко); «Мікроби» (Євген Тарасов);
«Хробаки та рослини» (Володимир Немерцалов).
30

* * *
В читальній залі до дня народження Булата Окуджави відбулась
літературно-музична програма за участі бардів, музикантів, поетів. Організатор
– Літературно-музична вітальня ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.
15
15-16 травня в бібліотеці відбувались обласні курси з підвищення
кваліфікації для бібліотекарів, які не мають спеціальної освіти.
17
У Всесвітній день вишиванки діти захисників України писали «Книгу
миру» та вишивали рушник «Сонячна Одещина». До бібліотеки завітала перша
леді України, голова Українського культурного фонду Марина Порошенко. У
межах свята відбулась презентація виставки ««Українська вишиванка – душа
народу».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Подорожі
невідомою Україною» альпініста і мандрівника, оператора National Geographic,
волонтера і бійця добровольчого батальйону, учасника експедицій на вершини
понад 7000 метрів і найглибшу печеру світу Крубера-Воронью, автора
телеграм каналу про подорожі @omriyana Євгена Лати. Організатор –
Одеський центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та
молоді.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось нагородження
переможців міського конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт з
правознавства на тему: «Запобігання корупції очима молоді». Організатор –
Департамент освіти та науки Одеської міської ради.
* * *
Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського разом з Норвезькою спільнотою
Одеси взяла участь в урочистостях до Дня Незалежності і Конституції
Норвегії, які відбулись у торгівельному центрі «Fresh Market».
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година
«Імплементація Угоди про асоціацію «Україна-ЄС» в Україні та на Одещині»
за участі фахівців Головного територіального управління юстиції в Одеській
області.
18
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Геноцид України: виклик ХХ століттях» (до Дня пам'яті жертв
політичних репресій).
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* * *
До Року німецької мови в Україні співробітники відділу літератури
іноземними мовами підготували віртуальну виставку «Німецькі письменники лауреати Нобелівської премії в галузі літератури». Це твори майстра епічного
роману Томаса Манна, найхимернішого митця 20 сторіччя Германа Гессе,
палкого антимілітариста і одного з найвидатніших письменників минулого
сторіччя Генріха Бьолля, а також володаря незчисленної кількості нагород за
надзвичайні успіхи на літературній ниві Гюнтера Грасса, чия діяльність і
творчість продовжує цікавити і літературознавців, і читачів у всьому світі.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С., заступник директора з наукової
роботи Булгакова О.А., заступник директора з внутрібібліотечної роботи
Бакланова Н.М., завідувач науково-методичного відділу Маловік Н.П. взяли
участь в засіданні круглого столу «Соціальне партнерство та інновації у
бібліотечній галузі: практика і виклики сьогодення», який відбувся в ОННБ,
приуроченого до ХIХ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на
Одещині».
19
У відділах бібліотеки до Дня Європи в Україні відбулись наступні
заходи:
- «Імплементація Угоди про асоціацію «Україна-ЄС» в Україні та на
Одещині» (інформаційна година);
- «Інтеграція України в європейський правовий простір: актуальні
проблеми» (презентація книжково-документальної виставки);
- «Магія європейської кухні» (презентація книжково-ілюстрованої
виставки);
- «Одеса – місто з європейською історією, сьогоденням та майбутнім»
(презентація книжково-документальної виставки).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «Одеса
україномовна» відбувся вечір-спомин до Дня перепоховання праху
Т.Г. Шевченка на Чернечій горі.
* * *
В читальній залі відбулась презентація газети «Правдошукач»: 20082018. Десять років у пошуках правди» за участі видавця - поета, журналіста,
правозахисника Юрія Шеляженка (м. Київ).
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С., заступник директора з наукової
роботи Булгакова О.А., завідувач науково-методичного відділу Маловік Н.П.
взяли участь у виїзному заході у смт Овідіополь, який відбувся у межах ХIХ
Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині».
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* * *
Завідувач науково-бібліографічного відділу Канєвська Т.А. взяла участь
в презентації Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу – 2017»
за участі фахівців Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського, яке відбулось в ОННБ у межах ХIХ
Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині».
20
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч громадськості з
представницями Ліґи Українок Канади у межах проекту «Ангели Хоронителі
України». ГО «Ліґа Українок Канади» виступає головним спонсором шостої
канадської медичної консультативно-тренувальної місії з 25 канадських
медиків, які надаватимуть медичну допомогу ветеранам та пораненим бійцям
АТО.
21
В читальній залі відбулось відкриття мобільної виставки «Читай зі
смаком!» у межах Всеукраїнського конкурсу «Display-кросинг». До уваги
читачів – книги зі смаком морозива, ванілі, кориці.
22
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки
українського поета-шістдесятника Івана Низового «Ніхто наді мною не пан».
Збірку представила дочка письменника – Леся Низова.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання круглого столу
на тему: «Історичний вік Одеси як реальний чинник деімперіалізації України».
Організатор – ГО «Одесі – 600».
* * *
У відділі краєзнавчої літератури відбулась презентація книжкової
виставки «Дослідник минулого Одещини» (до 85-річчя від дня народження
А.Д. Бачинського – історика і педагога).
23
У відділі соціокультурної діяльності відбулась перша лекція «Землі
сучасної Одещини в історії українського козацтва 15-18 ст.» історика,
професора Тараса Гончарука з циклу історичних лекцій від військовопатріотичного клубу «Айдар».
24
У відділі літератури іноземними мовами до Дня слов’янської писемності
та культури відбулись літературні читання «Творці слов’янської писемності –
брати Кирило і Мефодій – проповідники вчення Христа». В програмі заходу:
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історичний екскурс «Білоруський першодрукар Георгій Скорина –
продовжувач слов’янських традицій»;
 презентація виставки «Біля витоків слов’янської писемності».
В заході взяв участь Ковалевич Ф.П. – голова ГО «Національнокультурне об’єднання «Білорусь».
* * *
У віддалі соціокультурної діяльності відбулась презентація проекту
Тетяни Петракевич «Будівництво сучасної середньої школи, розрахованої на
800 учнів, в одному з районів міста Одеси, який потребує ревіталізації».
Презентація у межах агіткампанії проекту «Нові лідери».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
Броніслава Горба «Зраджені», присвячені неординарній особистості –
Володимиру Маяковському – та його творчості.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація країни
Афганістан. Організатор – ГО «Об’єднана молодь».
25
До 100-річчя заснування Товариства Червоного Хреста (ТЧХ) в Україні в
читальній залі відбулась зустріч з ветеранами Одеської обласної організації
Червоного Хреста: Безпалою Г., Максаковою Л., Корчевською Н.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація поетичної
збірки «Подальше от рая» молодої поетеси Ії Ківи.
* * *
До Зелених свят в читальній залі відбулась презентація книжкової
виставки-огляду «Трійця єднає, надихає, береже».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся випускний бал для учнів
початкової загальноосвітньої школи № 52.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. була запрошена Консулом Грузії
у м. Одеса паном Торніке Берекашвілі та його дружиною на урочистий прийом
з нагоди святкування 100-річчя заснування першої Демократичної Республіки
Грузія, який відбувся у концерт-холі галереї «Сади Перемоги».
30
У відділі соціокультурної діяльності відбувся майстер-клас з досвіду
роботи в бізнес- і творчих проектах Олексія Аль-Ватара.
34

* * *
30-31 травня директор бібліотеки Амельченко Ю.С. як голова бригади
директорів обласних бібліотек знаходилась у відрядженні з метою комплексної
перевірки роботи бібліотек Ізмаїльської ЦБС.
31
У відділі соціокультурної діяльності відбулись урочисте відкриття та
презентація колективної фотовиставки учасників Щорічного всеукраїнського
фестивалю фотографії «Ukrainian Photo Camp». Організатор – проект «Артплатформа “ДІЯ”».
* * *
«Весілля Фігаро» Моцарта, перша церемонія вручення нагород
Американської кіноакадемії, Перші Всесвітні виставки: історії травня в особах
і фактах» – чергову виставку серії підготували співробітники читальної зали.
Червень
1
У відділі соціокультурної діяльності відбулась авторська презентація
книги Ілля Рейдермана «Птичий крик души. Стихи для взрослых детей».
* * *
У відділі юридичної літератури відбувся прийом громадян в Пункті
безоплатної первинної правової допомоги за участі фахівців Головного
територіального управління юстиції в Одеській області.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з дитячим
письменником Євгеном Ушаном та Людмилою Сафроновою.
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставкипортрету «Георгій Тимофійович Добровольський – командир першої в світі
орбітальної станції «Салют» (до 90-річчя від дня народження космонавта).
* * *
У рамках робочої поїздки на Одещину Міністр культури України Євген
Нищук відвідав та поспілкувався з колективом бібліотеки.
* * *
В Міжнародний день захисту дітей до бібліотеки завітали учні школи №
64. Вони вперше пройшлись по залах бібліотеки. Були ошелешені солідними
фоліантами, що поважно мерехтять золотими оправами. У відділі літератури
іноземними мовами учнів зацікавила найстаріша книга відділу – італійська
трагедія Вітторіо Альфієрі 1796 року видання, у відділі краєзнавчої літератури
– каталог освітянських закладів міста, в читальній залі – яскраві обкладинки
книг – культурного надбання України.
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2
У відділі соціокультурної діяльності відбувся тренінг Олега Юдіна
«Підприємницька діяльність».
3
У відділі соціокультурної діяльності відбувся поетичний вечір до 135річчя з дня смерті національного поета Польщі Ципріана Каміля Норвіда.
Організатор – Одеське відділення Союзу поляків в Україні ім. А. Міцкевича.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературний вечір «Думки
в дорозі. Ян Твардовський». Організатор – КЦ «Новий Акрополь Україна».
5
У відділі персонального абонементу відбулась презентація коментованої
книжково-ілюстративної виставки творів «Земли чудесный посетитель
(Олександру Сергійовичу Пушкіну – 219)».
* * *
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжкової
виставки нових надходжень сучасної української літератури «Читай зі
смаком».
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжковоінформаційної виставки «Диктує Екологія – рятує Технологія» (до
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища).
7
У відділі мистецтв відбулась мистецтвознавча
«Французький живопис першої половини ХХ століття».

лекція-бесіда

* * *
Фахівці бібліотеки взяли участь у Всеукраїнському інформаційному
вебінарі Українського культурного фонду щодо конкурсів культурномистецьких проектів.
9
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
«Intellectuarium» відбулась лекція «Фантастичні коти і де вони мешкають в
мистецтві» журналістки, головного редактора інтернет-видання «Артхив»
Ольги Потєхіної.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
«Моноліт» Валерія Пузіка.
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12
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Голодомор 1932-1933 років в Україні очима істориків, мовою
документів».
* * *
В читальній залі до Року Божого Слова в Україні відбулась презентація
виставки-портрету «Духовні святителі України:
- Володимир Святий – духовний реформатор Київської держави;
- Княгиня Ольга в історії християнства».
14
До бібліотеки завітали гості з польського міста Щецин: пан Ришард
Мичко – заступник маршалка Західнопоморського воєводства; пан Люциан
Babolewski – директор бібліотеки Поморської м. Щецин, пан Przemyslaw Wraga
– керівник головного департаменту культури та національного спадку м.
Щецин.
* * *
До бібліотеки на екскурсію приїхали діти з села Курісове Лиманського
району – учні 5-8 класів загальноосвітньої школи № 1. Приїхали спеціально,
щоб побачити, як книжка у бібліотеці потрапляє до читача.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності філософське відділення факультету
історії та філософії ОНУ ім. І.І. Мечникова, майданчик неформальної освіти
Hubs of History і освітній проект «Intellectuarium» представили презентацію
книги «Присутствие Другого и благодарность» відомого українського
філософа і богослова Олександра Філоненка.
15
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з одеським
гуртом «WELL». Організатор – КУ «Одеський обласний центр патріотичного
виховання та організації дозвілля дітей та молоді».
16
У відділі соціокультурної діяльності
«Скамейка». Організатор – проект «Між рядків».

відбулась

зустріч-вистава

* * *
16 та 23 червня у відділі соціокультурної діяльності відбулись зустрічі в
новому форматі розмовного англійського клубу, який провів носій мови
Джексонвілл (США).
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* * *
У відділі мистецтв відбулась лекція та музична година «Антоніна
Нежданова – корифей оперної сцени» (до 145-річчя від дня народження
оперної і камерної співачки, педагога, народної артистки).
19
В бібліотеці для бібліотекарів області відбувся тренінг «Робота пресклубів ПУЛЬС та ефективність просування реформи через соціальні мережі
засобами SMM»с у межах проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), що виконується Асоціацією міст України
(АМУ) у партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів
(IREX) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID).
20
У відділі соціокультурної діяльності відбулась науково-популярна лекція
на тему «Журналістику в маси», яку провели Світлана Бондар (старший
викладач факультету журналістики ОНУ ім. І.І. Мечникова, головний редактор
«Opinion») та Олена Ротарі (журналіст, громадський діяч).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності до Всесвітнього дня біженців для
журналістів та блогерів відбулась прес-кава. Організатор заходу - ГО «Десяте
квітня» за підтримки Агенції ООН у справах біженців.
21
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
керівника департаменту з питань освіти в галузі прав людини та миру
Норвезького Гельсінського комітету Енвера Джулімана «Примирення:
вказівник вздовж шляху».
22
У відділі юридичної літератури відбулась зустріч з генеральним
директором Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової
обізнаності Міністерства юстиції України Владиславом Власюком. Тема
зустрічі: «Реалізація та розвиток проекту “Я МАЮ ПРАВО!”».
* * *
На запрошення виконавчої дирекції Одеського регіонального відділення
Асоціації міст України (АМУ), у межах програми «Маршрути успіхів» (проект
«Пульс», заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. та завідувач
відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяли участь у навчальному
візиті в Старокозацьку сільську ОТГ Білгород-Дністровського району на тему:
«Старокозацька сільська ОТГ - сьогодення та перспективи розвитку».
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23
У відділі юридичної літератури відбулась лекція «Особливості державної
реєстрації нерухомості та бізнесу» заступника начальника відділу взаємодії з
суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних
реєстраторів управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції в Одеській області Спіріна О.А.
26
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
«України вірні сини»: хроніка героїзму (автор-укладач – Людмила ОпроненкоКлопова, переклад українською Василя Дяченка).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Книжковий
дайвінг» Ірини Овчаренко – канд. філос. наук, викладача етики та естетики,
тренера-консультанта з риторики, комунікативного іміджу і естетичного
формування.
27
Співробітниками відділу юридичної літератури підготовлено віртуальну
виставку «Корупція у сучасній Україні. Аналіз феномену».
* * *
Бібліотека подала заявку на участь у конкурсі індивідуальних культурномистецьких проектів, оголошеного Українським культурним фондом. Назва
проекту – «Безмежність української книги: виїзний зональний фестиваль
української книги». Заява подана за пріоритетним напрямком «Забезпечення
всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя на всій території України» в секторі «Література та
видавнича справа».
Липень
1
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Військово-морські сили України: захист суверенітету і державних
інтересів країни» (до Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України).
3
Співробітники читальної зали підготували
надходжень книг до відділів бібліотеки у червні.
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віртуальну

виставку

4
У відділі юридичної літератури відбулась презентація інформаційнодокументальної виставки «Служити і захищати» (до Дня Національної поліції
України).
* * *
Провідні фахівці бібліотеки – заступник директора з наукової роботи
Булгакова О.А., завідувач відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А.,
завідувач відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації
Чернявська С.О. – були запрошені в ОННБ на зустрічі з директором науковотехнічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету
України «КПІ імені Ігоря Сікорського» Оксаною Бруй та виконавчим
директором Української бібліотечної асоціації Ярославою Сошинською. Тема
зустрічі – поширення корпоративної співпраці бібліотечного товариства, досвід
та практика УБА.
* * *
Співробітники читальної зали підготовили віртуальну виставку з серії
«Літературний калейдоскоп» – «Літературний безвіз» про книги, пов’язані з
Парижем.
5
В читальній залі до Року Божого слова в Україні відбувся цикл заходів:
- виставка видань національних традицій та народних обрядів до свята
Івана Купала «Коли розквітне папороть: свято літнього сонцестояння»
(05.07);
- духовні читання: «Різдво Івана Хрестителя: серед народжених
пречесніший, і світлого слова глас» (07.07); «Хрещення Київської РусіУкраїни: важлива віха в історії європейської цивілізації» (25.07).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «15х4 Od»
відбулась лекція англійською мовою «Бути вченим: як вижити і
насолоджуватися» доктора Шибашіша Джирі, заступника директора
Біотехнологічних і Біомедичних центрів Лейпцизького університету, який
працює у дослідженні стовбурових клітин.
6
У відділі соціокультурної діяльності відбувся тренінг з медіаграмотності.
Тренер – Валерій Болган, медіаексперт, координатор проекту, головний
редактор видання «ІзбірКом», викладач кафедри журналістики НУ «ОЮА»,
голова інформаційного департаменту Одеської обласної організації ВГО
«Комітет виборців України». За підтримки USAID «У-Медіа», що виконується
міжнародною організацією Інтерньюз.
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Сергія
Сергійовича (Saigon) «Грязь [*Khaki]» – збірки автобіографічних оповідань про
війну на Донбасі.
7
У відділі літератури іноземними мовами відбулись поетична година та
презентація видань «У рядках віршів – душа народу» (до 135-річчя від дня
народження білоруського поета Янки Купала).
8
У відділі виробничої літератури відбулись презентація виставкипортрету та огляд видань «Український космічний геній» (до 120-річчя від дня
народження піонера космонавтики та ракетобудування Юрія Васильовича
Кондратюка).
9
Завідувач відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. у складі
делегації від Одещини віддала шану Левку Лук'яненку – відомому
українському письменнику, дисиденту й одному з авторів акта «Про
Незалежності України».
11
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Літературний калейдоскоп: книги відзначають ювілей». Серед ювілярів –
роман «Квентін Дорвард» всесвітньо відомого британського письменника
Вальтера Скотта (195 років); новела «Золотий жук» американського поета і
прозаїка, людини сліпучого таланту і сумною долі Едгара Елана По (175 років);
«Молодість Мазепи» – романтична любовна інтрига, захоплюючий сюжет
разом із своєрідною мовною тканиною, інкрустованою ніжно-співучим
українським словом - українського письменника і театрального діяча Михайла
Старицького (120 років); «Перлина Сходу» – один з найцікавіших романів
Генрі Райдера Хаггарда(120 років); «Гетьманський скарб» – загадковий роман
«золотого» письменника України, майстра сучасної української прози, Героя
України Юрія Мушкетика» (25 років).
12
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація поетичної
збірки Андрія Кириченка «Це наша правда!».

41

13
У відділі літератури іноземними мовами відбулась інформаційна година
«Країна фіордів» у межах зустрічі з паном Уле Тер’є Хорпестадом –
Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Норвегія в Україні та
Білорусі. Норвезька спільнота – Одеса в особі голови правління Евена Яра та
Одеська обласна універсальна бібліотека ім. М. Грушевського, виявляючи
обопільний інтерес до участі у розвитку співробітництва між Україною та
Норвегією в галузі культури, підписали меморандум про співпрацю. Фонд
бібліотеки поповнився чудовими фотоальбомами та книгами норвезьких
авторів.
14
У відділі персонального абонементу відбувся бібліографічний огляд
видань «Літопис життя і творчості Володимира Короленка» (до 165- річчя від
дня народження письменника).
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково- ілюстративної виставки «Ірвінг Стоун – майстер літературної
біографії» (до 115 річчя від дня народження американського письменника).
15
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція професора
Університету Миколая Коперника Malcorzati Wolak (м. Торунь, Польща) на
тему: «Джем з Бедронки, чи Мова на продаж».
18
За сприяння Консула Грузії в Одесі пана Торніке Берекашвілі 18-19
липня 2018 року генеральний директор Національної парламентської
бібліотеки Грузії Гіоргі Кекелідзе та голова Департаменту бібліотечних
ресурсів цієї ж бібліотеки Леван Тактакішвілі взяли участь у заходах,
спрямованих на поглиблення партнерства у гуманітарній сфері. З метою
подальшого розвитку професійного співробітництва була проведена зустріч з
бібліотечною спільнотою Одещини в ОННБ. У межах візиту до Одеси поважні
гості відвідали нашу бібліотеку.
* * *
18-20 липня директор бібліотеки Амельченко Ю.С. як голова бригади
директорів обласних бібліотек знаходилась у відрядженні з метою комплексної
перевірки роботи бібліотек Миколаївської ЦБС.
19
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові лекції у форматі
More Knowledge молодих вчених і любителів науки у межах проекту «15х4
Od» – «Поєднання (мед) препаратів» та «Великий терор і одеська інтелігенція».
42

22
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
Маркіяна Прохаська «Нестримна сила води».
24
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація виставки
творів «Сімейна справа батька та сина Дюма: творча спадщина французьких
письменників».
25
У відділ соціокультурної діяльності у межах Міжнародного книжкового
фестивалю «Зелена хвиля» літературна агенція «Друге дихання» представила
книгу Елли Леус «Поверни манну небесам», яку представить літературна
агенція «Друге дихання».
* * *
Заст. директора з наукової роботи Булгакова О.А. та зав. відділу
електронної бібліотечно-бібліографічної інформації Чернявська С.О. взяли
участь в урочистому відкритті XXII міжнародного книжкового фестивалю
«Зелена хвиля» яке відбулось у Зеленому театрі.
27
27-28 липня у відділі соціокультурної діяльності відбувся фінал
Міжнародного конкурсу короткої прози «БезМеж 2018». Організатор – фонд
«ANDPROSE GENERAL MULTICULTURAL».
* * *
У відділ соціокультурної діяльності у межах проекту «Зміцнення
соціальної згуртованості» відбулось засідання круглого столу на тему: «Від
громади конфліктної – до громади згуртованої». Організатор – БО «Caritas
Odessa UGCC».
* * *
Зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяла участь в
роботі форуму «Медіаграмотність: регіональний вимір», організованого
Одеською обласною організацією «Комітету виборців України» та медіахолдингом ІзбірКом.
29
У відділі соціокультурної діяльності відбулась літературно-музична
зустріч «Збираюсь потрохи в Одесу» до 130-ї річниці приїзду до Одеси Лесі
Українки. Музичний супровід – вихованці середньої спеціалізованої музичної
школи-інтернату імені професора П.С. Столярського. Організатор – Центр
патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді. Одеса.
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* * *
У відділ соціокультурної діяльності у межах Міжнародного книжкового
фестивалю «Зелена хвиля» літературна агенція «Друге дихання» представила
книгу Соломії Зеленської «Куди подіти святого».
31
У відділі юридичної літератури відбулось засідання «круглого столу» на
тему: «Спільними зусиллями проти торгівлі людьми в Україні» (до
Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми). В заході взяла участь Семікоп
Тетяна Євгеніївна – голова Громадського Руху «Віра, Надія, Любов» з
доповіддю «Нелегальна еміграція».
* * *
У липні (08.07) відзначила ювілей художник бібліотеки Бондарчук Т.А.
Серпень
1
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжкової виставки «Янка Бриль - народний письменник Білорусі» (до 100річчя від дня народження).
2
У відділі соціокультурної діяльності відбувся прес-брифінг «Соціологія і
перспективи розвитку Літного театру в Міському саду. Необхідність
проведення широкого опутування серед одеситів». В заході взяли участь
соціолог Лариса Вирина, активіст ГО «Зелений Лист» Владислав Балинський,
депутат міського ради Ольга Квасницька, архітектор Микола Чепелев.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності, у межах муніципального проекту
«Університету 3-го віку», для осіб пенсійного віку, зареєстрованих в
Територіальному центрі соціального захисту громадян Приморського р-ну м.
Одеси, відбулась лекція з циклу «Азбука соціального здоров’я» на тему: «Все
про інсульт та його профілактику». Лектор – Звягіна Лілія Аркадіївна,
позаштатний невролог департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради.
* * *
Співробітники читальної зали підготували
надходжень книг до відділів бібліотеки у липні.
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віртуальну

виставку

3
В читальній залі у межах проекту «АРТХАУС Трафік» стартував
Фестиваль європейських фільмів – Фестиваль Швейцарського кіно, 2-й
Фестиваль Європейського кіно та Чілдрен Кінофест. Покази фільмів
відбуватимуться за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні
та Посольства Швейцарії в Україні з метою ближче познайомитися з
найкращими фільмами останніх років, знятими у країнах ЄС.
4
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги «У
вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» – про один з найсумніших
та найтрагічніших етапів російсько-української війни – загибель екіпажу ІЛ-76,
оборону Луганського летовища та прилеглих населених пунктів, а також події,
що передували окупації Луганська. У заході взяли участь захисники аеропорту
– бійці 80-ї бригади, батальонів «Айдар» та «Шторм». Організатор – БФ
«Народна підтримка воїнів АТО».
5
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація роману
«Пластилін» Ірини Баковецької-Рачковської – письменниці, етно-роквиконавиці, композитора, краєзнавця, журналіста, громадської діячки.
7
В читальній залі відбулась інформаційна година «В руках, що виростили
хліб не залишили і зернини…»: Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону
майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної
(соціалістичної) власності» від 7 серпня 1932 року (Закон «про п'ять колосків»)
до 85-ї річниці Голодоморів 1032-1933 рр.
8
Бібліотека долучилась до участі у конкурсі книжкової премії «Еспресо.
Вибір читачів».
* * *
Співробітники бібліотеки взяли участь у творчій зустрічі з відомою
дитячою українською письменницею Еліною Заржицькою, яка відбулась в ОДБ
ім. В. Катаєва.
10
10-12 серпня в бібліотеці відбувся ХХІІ фестиваль з шашок Го «Одеса
золота». Організатор – ГО «ГО-клуб «Косумі». У межах фестивалю відбулась
демонстрація унікального документального фільму про змагання людини зі
штучним інтелектом під назвою «AlphaGo».
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* * *
Завідувач відділу з питань культури, мистецтва та зв’язків з
громадськістю Попова О.Л. та бібліотекар відділу Попова О.В. взяли участь в
програмі «Ранок» ТРК «Одеса» з розповіддю про фестиваль європейських
фільмів, що відбувається в приміщенні бібліотеки.
11
Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
підготували віртуальну виставку «Бути на землі Людиною» до дня вшанування
пам’яті журналіста, публіциста, головного редактора газети «Вечерняя Одесса»
Б.Ф. Дерев’янка та з нагоди 80-річчя.
* * *
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Голодомори 1932-1933 років Україні очима істориків та мовою
документів» до 85-ї річниці Голодоморів 1932-1933 рр.
13
У відділі соціокультурної діяльності до Міжнародного дня шульги
відбулась лекція Анатолія Павловича Чуприкова – доктора медичних наук,
професора, заслуженого діяча науки і техніки України – у музичному
супроводі Тетяни Лелеки (скрипка, вокал).
* * *
У відділі мистецтв відбулась музична година «Справжній одесит…
Модест Табачников», присвячена 105-річчю від дня народження композитора.
14
У відділі мистецтв відбулась інформаційна година «Антін Середа та
Георгій Нарбут – автори перших марок УНР» (на виконання Указу Президента
України № 205/2018 від 13.07.2018 «Про відзначення 100-річчя випуску
перших поштових марок України»). У межах заходу відбулась однойменна
віртуальна мистецька подорож, підготовлена співробітниками відділу
електронної бібліотечно-бібліографічної інформації.
* * *
Автор краєзнавчого видання «Одесская Белорусь» Ковалевич Федір
Павлович – голова правління громадської організації «Національно-культурне
товариство “Білорусь”» – запросив завідувача відділу літератури іноземними
мовами Ліщинську С.Л. написати відгук на книгу, презентація якої відбудеться
7 вересня, в День білоруської писемності.
15
Для користувачів бібліотеки віком від 60 років була проведена
інформаційна годин щодо участі у межах благодійної акції «Третій вік:
задоволення від читання» в конкурсі есе «Моя книжкова полиця».
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17
У науково-бібліографічному відділі з циклу заходів до 100-річчя НАН
України відбувся бібліографічний огляд життя та діяльності «Академіки НАН
України в галузі літературознавства: Білецький О.І., Возняк М.С., Гончар О.Т.,
Гудзій М.К., Дзеверін І.О., Дзюба І.М., Єфремов, С.О., Жулинський М.Г.,
Затонський Д.В., Корнійчук О.Є., Купала Янка (Луцевич І.Д.), Новиченко Л.М.,
Олійник Б.І., Петров М.І., Рильський М.Т., Соколов Ю.М., Стельмах М.П.,
Студинський К.Й., Тичина П.Г., Шамота М.З., Щурат В.Г.».
18
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з Русланом
Горовим – українським журналістом, автором відомого проекту «Служба
розшуку дітей», заслуженим журналістом України, а також майстром повістей,
які останнім часом вийшли друком у видавництві «ТаТиШо» – та презентація
книги «Конотоп – земля легенд».
21
У відділі соціокультурної діяльності співкоординатор Харківського
Євромайдану, відомий журналіст Володимир Чистилін презентував
документальний фільм студії «Док.Кіно.Трансформація» про трьох харківських
активістів, які загинули на Майдані, Євгена Котляра, Владислава Зубенка та
Юрія Паращука.
* * *
У відділі юридичної літератури та у читальній залі бібліотеки до Дня
Державного прапора України та до Дня незалежності України відбулись
наступні заходи:
- Презентація розділу біобібліографічного покажчика «Видатні державні
діячі і правознавці України»;
- Презентація книжкової виставки «Вікопомні імена корифеїв
державотворення».
- Презентація книжкової виставки «Державний прапор України та
державні символи – гордість та повага»;
- Історичні читання «День Державного прапора і багатовікова історія
державотворення в Україні» (за участі фахівців Головного
територіального управління юстиції в Одеській області);
- Презентація книжкової виставки та літературно-музична година
«Неподільна і недоторканна, моя незалежна Україна».
* * *
За оцінками експертів культурно-мистецьких проектів Українського
культурного фонду проект бібліотеки «Безмежність української книги»:
виїзний зональний фестиваль української книги пам’яті М. Грушевського
набрав 88 балів і посів 49 місце в рейтингу індивідуальних проектів.
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22
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція-дискусія Павла
Майбороди про один з найбільш самобутніх творів нової української
літератури – твір «Енеїду» осоновоположника української літературної мови
І.П. Котляревського.
* * *
Завідувач відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяла
участь в бесіді із журналістами телеканалу «Первый городской» щодо проекту
нового українського правопису.
23
У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція,
присвячена
прем’єрному
показу
на
Одещині
повнометражного
документального фільму про участь українських жінок у війні з Росією
«Невидимий батальйон». Спікери: Оксана Іванців – виконавча продюсерка
фільму; Світлана Ліщинська – режисерка; Дар’я Зубенко – героїня
«Невидимого батальйону»; Андріана Сусак – героїня «Невидимого
батальйону».
* * *
Співробітники та користувачі бібліотеки взяли участь у флешмобі у
межах Всеукраїнської акції #ПРАПОРНЕЗАЛЕЖНОСТІ.
25
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з творчою групою
повнометражного документального фільму про участь українських жінок у
війні з Росією «Невидимий батальйон».
29
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книг з
«військової полиці» «Пекельний Іловайськ 2014: 29 серпня – День пам’яті
загиблих учасників АТО».
30
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги про
оборону міста Києва – «Київський укріплений район, 1941 рік. Хроніка
оборони» групи авторів – Андрія Кайнарана, Дмитра Муравова та Максима
Ющенка (видавництво «Волинь», 2017).
31
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжкової виставки «Сумна та сонячна творчість Уільяма Сарояна» (до 110річчя від дня народження американського письменника).
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* * *
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Шевченко І.А.
взяла участь в презентаціях нового випуску «Одесского календаря» – «История
одной улицы: улица Еврейская» на 2018-22019 роки и альманаху
«Дерибасовская Ришельевская» (вип. 74), які відбулись в Золотій залі
Одеського літературного музею. Видання, що було презентовано, передано в
дар бібліотеці.
Вересень
1
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Бориса
Херсонського «Одесская Интеллигенция» (видавництво «Фоліо», 2018).
Ілюстрації до книг директора Одеського художнього музею Олександра
Анатолійовича Ройтбурда.
2
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Друга світова війна: день пам’яті жертв фашизму».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись перегляд та обговорення
фільму-інтерв’ю про проблеми та перспективи розвитку Одеси «Залежні від
незалежності» (режисер Олена Ротарі).
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась відеоекскурсія
Ельвіри Зебольд «Прогулянки німецькою Одесою» / «Spaziergang durch das
deutsche Odessa» (До Року німецької мови в Україні).
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжкової
виставки «В.П. Глушко: початок нової ери космічних двигунів», присвячену
110-річчю від дня народження українського вченого в галузі ракетно-космічної
техніки.
* * *
У відділі виробничої літератури до Дня підприємця України відбулась
презентація книжково-ілюстративної виставки «Підприємництво і економіка:
світові тенденції та українські реалії».
* * *
У відділі персонального абонементу розпочато цикл лекцій 2018-2019
навчального року з Іллею Рейдерманом у «Вільній школі філософії і
літератури».
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4
В читальній залі для слухачів «Університету 3-го віку» відбулась лекція
«Все про гіпертонію та її профілактику» з циклу «Азбука соціального
здоров’я» позаштатного невролога департаменту охорони здоров`я Одеської
міської ради Звягиної Лілії Аркадіївни.
5
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «100 років з дня початку "червоного терору"», присвяченій
прийняттю Постанові «Про Червоний терор» від 05.09.1918 р.
* * *
Відбулись загальні збори колективу щодо представлення директора
бібліотеки Амельченко Ю.С. до державної нагороди – Ордену княгині Ольги
ІІІ ступеню на честь ювілейної дати.
6
У відділі соціокультурної діяльності відбувся відкритий майстер-клас з
марокканської вишивки. Організатори – МГО «Успіх» та ГО «Десяте квітня» за
підтримки Агентства ООН з питань біженців (UNHCR).
7
У відділі юридичної літератури відбувся прийом громадян в Пункті
безоплатної первинної правової допомоги за участі фахівців Головного
територіального управління юстиції в Одеській області.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. та головний бухгалтер Черненко
С.В. взяли участь у переговорній процедурі щодо укладення договору про
надання гранту № 1065 «Безмежність української книги»: виїзний зональний
фестиваль української книги пам’яті М. Грушевського» Українським
культурним фондом.
8
У відділі соціокультурної діяльності у межах цьогорічного
Національного читання у Польщі відбулось читання роману «Провесінь» (пол.
«Przedwiośnie») Стефана Жеромського. Організатор – Одеське відділення
спілки поляків в Україні ім. А. Міцкевича.
11
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого
столу» на тему: «Суїцид в підлітковому і молодому віці» за участі провідних
спеціалістів Одеського інституту психічного здоров’я, профільних обласних та
муніципальних інституцій міста Одеси, громадських організацій і ЗМІ до
Всесвітнього дня запобігання суїциду.
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13
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація телевізійного
фільму «Великий грек-одесит Киріак Костанді» режисера Тамари Максимюк.
Захід відбувся під егідою департаменту культури та туризму Одеської міської
ради, Грецького фонду культури в Одесі, Одеської обласної Ради Миру,
Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся «круглий стіл» на тему:
«Про перешкоди соціальній згуртованості громад и і шляхи їх подолання».
Захід організовано у межах проекту «Зміцнення соціальної згуртованості».
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь у роботі ХІ
Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна освіта та
професійно-комунікативні технології ХХІ століття», присвяченій 100-річчю
Одеського національного політехнічного університету.
14
У відділу соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого
столу» на тему: «Взаємодія бізнесу та влади як фактор розвитку міста», у
якому взяли участь бізнес-експерти зі Швейцарії Паскаль Саварі та Мауріс
Контант.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась авторська презентація
книги Галини Могильницької «Імена» (видавництво «Український пріоритет»,
2017). Книга «Імена» містить три поеми: «Рогніда», «Єлизавета», «Серафима»:
княгиня, королева й проста українська селянка.
15
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Пилип Еріа –
представник жанру
сімейного циклу» до 120-річчя від дня народження французького письменника.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась авторська презентація
книги віршів «У реки» Віктора Сироватського (м. Суми).
18
У відділі краєзнавчої літератури відбувся бібліографічний огляд видань
«100 років з дня заснування Одеського національного політехнічного
університету».
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20
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація роману
«Характерник» та творча зустріч з автором – всесвітньо відомим лікаремгомеопатом Антоном Поповим.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. уклала договір з Українським
культурним фондом про надання гранту № 1065 «Безмежність української
книги»: виїзний зональний фестиваль української книги пам’яті М.
Грушевського».
21
У відділі соціокультурної діяльності студенти НУ «ОЮА» та ОНУ імені
І.І. Мечникова прослухали лекцію Іллі Пономарьова на тему: «Сучасна
економіка та політичний режим. Чому інновації неможливі в авторитарній
державі?».
22
В читальній залі до Дня партизанської слави відбулась презентація
виставки-огляду історичної книги «Нескорені: партизанський подвиг на
теренах України».
23
У відділі соціокультурної діяльності до 180-ї річниці від дня народження
Адама Асника відбувся літературний вечір. Організатор – Одеське відділення
спілки поляків в Україні ім. А. Міцкевича.
26
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Європейське мовне розмаїття» (до
Європейського дня мов).
* * *
У відділі юридичної літератури відбувся інформаційний огляд видань
«Інтеграція заради миру» (на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14.02.2018 №109-р «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік»).
27
У відділі соціокультурної діяльності відбувся семінар за темою:
«Організація діяльності бібліотек в сучасних умовах» для бібліотекарів та
офіцерів з організації дозвілля військових частин Південного оперативнотериторіального об'єднання Національної гвардії України (міст Одеса,
Миколаїв, Херсон, Запоріжжя).
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* * *
В читальній залі відбулась презентація бібліографічного видання
«Поштова марка – державний знак і історія країни» (на виконання Указу
Президента України № 205/2018 від 13.07.2018 «Про відзначення 100-річчя
випуску перших поштових марок України»).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах циклу лекцій «Українська
класика: нове прочитання» відбулась інтерактивна лекція Павла Майбороди
«Квітка-Основ’яненко: історія з відьмами».
28
У відділі електронної бібліотечно-бібліографічної інформації відбувся
інтерактивний огляд документальних і художніх фільмів про Голодомор в
Україні 1932-1933 рр. «Чорна сповідь моєї Вітчизни», присвячений 85-річчю
трагедії.
* * *
Відділом періодичних видань підготовлено віртуальну виставку «Василь
Сухомлинський: світовий вимір»: до 100-річчя від дня народження видатного
педагога.
* * *
В читальній залі відбулась творча зустріч з Миколою Олексійовичем
Шалімовим,
професором
Одеського
національного
політехнічного
університету, під час якою відбулась авторська презентація монографії
«Эколого-биологический олимп. Часть 3» (Одесса, 2018), присвячена 120річчю від дня народження Т.Д. Лисенка.
30
До Всеукраїнського дня бібліотек в бібліотеці відбувся День відкритих
дверей:
 акція з безкоштовного запису до бібліотеки;
 презентація бібліотечних видань;
 «Шлях книги»: екскурсія бібліотекою;
 «La marine / Мореплавство» (Париж, 1847): презентаційна подорож
однією книгою;
 «Гадання на долю від українських письменників»;
 «Літературні солодкі сюрпризи»;
 «Як у нас в бібліотеці»: прем’єра музичного кліпу-привітання та ін.
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч у межах
освітнього проекту «Intellectuarium» з циклу науково-популярних лекцій
«ШрьодингерФест / ШрёдингерФест» – «Кішки: інструкції застосування» – з
Мариною Кучеренко – ветеринаром, автором статей з ветеринарії,
консультанта з «поганої» поведінки кішок.
* * *
Співробітники читальної зали підготували
надходжень книг до відділів бібліотеки у серпні.

віртуальну

виставку

* * *
У вересні (20.09) відзначила ювілей головний бібліотекар відділу
соціокультурної діяльності Ходіс О.В.
Жовтень
1
Зав. відділу літератури іноземними мовами Ліщинська С.Л. взяла участь
в урочистостях з нагоди відкриття нового 2018-2019 навчального року в
«Університеті третього віку», які відбулись в актовій залі Єврейського
культурного центру «Бейт Гранд».
* * *
Профком бібліотеки з нагоди 20-річчя Всеукраїнського дня бібліотек
організував для співробітників бібліотеки поїздку-відпочинок в етно-парк
«Нью Васюки».
* * *
Шилова Т.В. призначена на посаду завідувача відділу мистецтв.
4
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «15х4 Od»
відбулись лекції Юлії Ситникової «Геноміка» та Владислава Водько «Раннє
християнство» у форматі «More Knowledge».
* * *
Заст. директора з наукової роботи Булгакова О.А. та головний методист
науково-методичного відділу Усатюк Н.В. відвідали смт Любашівка з метою
вирішення організаційних питань щодо проведення виїзного зонального
фестивалю української книги пам’яті М. Грушевського «Безмежність
української книги».
* * *
У відділі персонального абонементу відбувся огляд сучасної української
прози «Збережемо на згадку».
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5
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки звітів
шести правозахисних організацій «Жити всупереч: проблеми цивільного
населення під час війни на Донбасі». У презентації взяли участь: Simon
Schlegel – редактор-упорядник зі Швейцарії, менеджер проектів ГО
«Східноукраїнський центр громадських ініціатив»; Anton Udovenko –
менеджер проектів ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив»;
Євген Шляхтін – член «Української асоціації полонених».
* * *
У відділі юридичної літератури відбувся прийом громадян в Пункті
безоплатної первинної правової допомоги за участі фахівців Головного
територіального управління юстиції в Одеській області.
6
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжково-документальної виставки «Бути на землі Людиною», присвячену 80річчю від дня народження Бориса Федоровича Дерев’янка – заслуженого
журналіста України, публіциста, головного редактора газети «Вечерняя
Одесса».
* * *
6 та 7 жовтня в читальній залі у межах Програми сприяння громадській
активності «Долучайся!» відбувся тренінг «Антикорупційна карта ремонтів та
інші онлайн-інструменти пошуку зради у витратах з бюджету Одеси».
Організатори – ГО «Антикорупційний штаб» та ГО «Антикорупційний офіс».
Тренер – голова громадської організації «Антикорупційний офіс» Олексій
Чорний.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Буддизм в
повсякденному житті» та майстер-клас з медитації мандрівного вчителя Аліни
Федченко.
7
У відділі соціокультурної діяльності відбулись поетичні читання Андрія
Хаєцького з циклу «Дещо». Спеціальний гість – Леся Верба. Захід відбувся у
межах благодійного заходу на підтримку БФ «Корпорація монстрів».
8
З нагоди Дня юриста у відділі юридичної літератури відбулась
презентація книжкової виставки «Служіння праву – це служіння
справедливості», яка містить відповідне законодавство України, літературу про
різні грані юридичної професії, аналітичні матеріали про реформування
судових та правоохоронних органів тощо.
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9
У відділі соціокультурної діяльності відбулись перегляд фільму
«Покликав вас Госпожий глас» та зустріч автором стрічки – режисером,
лауреатом Шевченківської премії Михайлом Ткачуком.
* * *
В читальній залі до Всесвітнього дня пошти та на виконання Указу
Президента України Петра Порошенка №205 / 2018 від 13 липня 2018 року
«Про відзначення 100-річчя випуску перших поштових марок України»
відбулась Подорож до країни «Філателія». У межах заходу відбулась зустріч з
Тягнирядком Миколою Михайловичем – заступником голови Одеського клубу
філателістів та презентація книжково-ілюстративної вставки «Поштова марка –
державний знак і історія країни». Інформацію про зустріч було висвітлено
телевізійними каналами «Круг», «G-news», «Южная волна» та «7 канал».
10
У відділі соціокультурної діяльності відбулась науково-практична
конференція Одеського інституту психічного здоров’я для лікарів, психологів
педагогів інших фахівців в галузі психічного здоров’я та студентів відповідних
спеціальностей на тему: «Молоді люди і психічне здоров’я в буремні часи».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Влада
Якушева «Карателі».
11
В читальній залі у межах фестивалю «Дні Ізраїлю і єврейської культури»
за підтримки Єврейського молодіжного центру «Hillel Odessa» відбулась
зустріч з Праведником народів світу Волошиним Василем Омеляновичем.
Модератор зустрічі – Владислава Машковська, автор проекту «Героїзм
єврейського народу». Інформація про захід була висвітлена на ТК «Град».
* * *
У межах Тижня першокурсника для майбутніх юристів – студентів
Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу та
Одеської державної академії технічного регулювання та якості – відбулась
екскурсія бібліотекою та лекція на тему «Грані юридичної професії»
начальника відділу систематизації законодавства, правової освіти та правової
роботи Головного територіального управління юстиції Одеської області
Тактовцевої А.О.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири міні-лекції
молодих вчених і любителів науки у межах проекту «15х4 Od» – чотири лекції
по 15 хвилин кожна – «Вікна Усмішка Церкви Венеричні захворювання».
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* * *
В читальній залі відбувся перегляд документального фільму «Мій
адмірал» про знаменитого віце-адмірала Андрія Тарасова.
12
Бібліотечна сторінка Фейсбук отримала 2000 відміток «Подобається».
Дякуємо Нелі Олександровій за «круглу» відмітку.
* * *
В читальній залі до Дня Українського козацтва відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Рідна земле моя, ти козацькою славою
щедра».
13
У відділі соціокультурної діяльності відбулось перше заняття у межах
проекту «Одеса україномовна» 2018-2019 навчального року. Інформація про
захід була висвітлена на ТК «Глаs».
16
У відділі соціокультурної діяльності до 50-річчя від дня народження та
видання нової збірки поезій «Золоті п’ятдесят» відбувся творчий вечір Віталія
Бошкова – поета, журналіста, ведучого, перекладача.
* * *
У відділі юридичної літератури до Міжнародного дня боротьби за
ліквідацію бідності відбулась презентація книжкової виставки «Бідність в
Україні і в світі».
* * *
Відбулись звітно-виборчі збори профспілкової організації. Головою
профспілкового комітету обрано Бойко Г.М. До складу оновленого
профспілкового комітету увійшли: Морозова С.А., Конопко О.А., Чернігівська
Л.Р., Чернявська С.О., Тимощук С.П., Ліщинська С.Л., Осипенко А.В.,
Усатюк Н.В.
8
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжководокументальної виставки «18 жовтня – Європейський день протидії торгівлі
людьми» (на виконання Державної цільової соціальної програми протидії
торгівлі людьми на період до 2020 року).
19
У відділі соціокультурної діяльності відбувся виступ форум-театру «Де
мої права?», що розповідає про бар’єри з якими щодня стикаються люди із
дискримінованих груп. Виставу створено ВБО «Конвіктус Україна».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з
керівником Одеського клубу самодіяльної пісні «Дельфінія» Марком
Меєровичем та концерт авторської пісні.
* * *
В читальній залі відбулось засідання «круглого столу» на тему:
«Благодійність як шлях до згуртованої громади». Захід організовано у межах
проекту «Зміцнення соціальної згуртованості».
20
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з Андрієм
Альохіним – іронічним і серйозним письменником, унікальним і
харизматичним блогером, актором і телеведучим.
21
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація спільнокошткампанії для друку книги «Кав’ярня мертвих філософів» – європейського
бестселера про філософію для дітей і дорослих українською мовою.
Організатор – Міжнародна культурна організація «Новий Акрополь Україна».
22
У відділі персонального абонементу відбулись огляд творчості та
поетична година «Борис Ілліч Олійник – легенда української поезії» (до 100річчя НАН України).
23
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. для вирішення організаційних
питань проведення виїзного зонального фестивалю української книги пам’яті
Михайла Грушевського «Безмежність української книги» відвідала смт
Любашівка.
24
З 24 по 26 жовтня директор бібліотеки Амельченко Ю.С. як голова
бригади директорів обласних бібліотек знаходилась у відрядженні з метою
комплексної перевірки роботи бібліотек Кілійської ЦБС.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Поліомієліт. Як
захистити свою дитину» провідних фахівців міста. Організатори: ГО «Батьки
за вакцинацію»; департамент охорони здоров’я Одеської міської ради; міська
дитяча поліклініка № 6.
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* * *
У відділі літератури іноземними мовами до 105-річча від дня
народження французького письменника Армана Лану відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Арман Лану – послідовник традицій
великого соціального роману».
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книги
«Костянтин Паустовський. Турботлива
квітка» (упорядник
С.К. Кузнецова).
25
Заст. директора з наукової роботи Булгакова О.А. взяла участь в
проведенні експертної зустрічі з представниками закладів культури України
для обговорення пріоритету діяльності уряду на тему: «Забезпечення
державної підтримки жестомовним особам» у форматі відеоконференції.
26
У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературно-музичний
виступ «Хелловін, Самайн, День всіх святих» групи «Medi Terra» (Одеса-Київ).
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжковоілюстративної
виставки
«Національний
центр
насіннєзнавства
та
сортовивчення: історія і сучасність» (до 90-річчя перетворення Одеської
обласної сільськогосподарської станції в Український генетико-селекційний
інститут).
27
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з Ольгою
Ляснюк – членом Луцького відділення Національної спілки письменників
України.
28
В читальній залі відбувся літературний вечір «Кавалер Ордену Білого
Орла», присвячений 94-річчю польського поета, есеїста, драматурга Збіґнєва
Герберта. Організатор – Одеське відділення Спілки поляків ім. А. Міцкевича.
* * *
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Шляхами мужності і слави» (до Дня визволення України).
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29
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. виступила в ефірі ТК «7 канал» з
інформацією про виїзний зональний фестиваль української книги пам’яті
Михайла Грушевського «Безмежність української книги» (смт Любашівка).
* * *
Фахівці науково-методичного відділу підготували методичні, аналітичні
матеріали та консультації для обласного дистанційного семінару для
працівників методико-бібліографічних відділів центральних районних
(міських) бібліотек і бібліотек об’єднаних територіальних громад на тему: «Рік
2019: планування і методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек
регіону».
30
У відділі соціокультурної діяльності відбулася науково-практичний
семінар «Український Інший: стереотипи, практики, проблеми». Організатори
– БФ «Інститут розвитку освіти» у співпраці з Інститутом історії України НАН
та за підтримки Інституту ім. Дж. Кеннана.
* * *
У межах освітнього проекту «Університет третього віку» за підтримки
Одеського міського центру здоров'я відбувся захід до Всесвітнього дня
боротьби з інсультом. Про симптоми, чинники ризику і методи профілактики
інсульту слухачам розповіла лікар-невропатолог вищої категорії, головний
позаштатний невролог департаменту охорони здоров'я Одеської міськради
Лілія Звягіна. Також всі бажаючі могли виміряти артеріальний тиск.
* * *
У жовтні (15.10) відзначила ювілей завідувач сектору «Інтернет-центр»
Ткаченко Є.М.
Листопад
2
У відділі юридичної літератури відбувся прийом громадян в Пункті
безоплатної первинної правової допомоги за участі фахівців Головного
територіального управління юстиції в Одеській області.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. виступила в ефірі ТК
«Думская.TV» з інформацією про виїзний зональний фестиваль української
книги пам’яті Михайла Грушевського «Безмежність української книги» (смт
Любашівка).
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* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну подорож «Україна
на поштових марках» з циклу «Поштова марка – державний знак і історія
країни» (на виконання Указу Президента України № 205/2018 від 13.07.2018
«Про відзначення 100-річчя від дня народження поштових марок України»).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся семінар для лікарів
адвоката Олега Юдіна на тему: «Захист прав лікарів».
3
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
«Intellectuarium» відбулась лекція про сучасний Іран Юлії ТомашевськоїГарачук – старшого наукового співробітника Одеського музею західного і
східного мистецтва – на тему «Так що ж говорив Заратустра?».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Уся правда про
страшилки» з циклу «Медицина розбірливим почерком» Святослава Лінникова
– хірурга, викладача кафедри соціальної медицини, медичного права та
менеджменту Одеського національного медичного університету.
* * *
Співробітники відділу літератури іноземними мовами підготували
віртуальну виставку «Майстри пригодницького жанру : Американський
класичний вестерн».
4
На запрошення керівника-режисера та актора театральної студії ім.
О. Фредро, що діє при Одеському імені А. Міцкевича відділенні спілки поляків
України – Стелли Михайлової, зав. відділу літератури іноземними мовами
Ліщинська С.Л. відвідала показ вистави «Помста» за п’єсою польського
письменника Олександра Фредро мовою оригіналу, який відбувся в
приміщенні Дома вчених.
6
Фахівці бібліотеки взяли участь в онлайн-анкетуванні «Взаємодія
бібліотеки із засобами масової комунікації», яку проводила кафедри
бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса
Грінченка.
8
У відділі соціокультурної діяльності відбулась нарада з працівниками
Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.
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9
Згідно Указу Президента України №362/2018 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників
культури та майстрів народного мистецтва» директора бібліотеки Амельченко
Ю.С. нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеню – за значний особистий
внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки
та високу професійну майстерність.
* * *
До Дня української писемності та мови відбулись наступні заходи:
 творча зустріч з майстром історичного українського роману
Богданом Сушинським;
 презентація книги «Подорож до моря» до 130-річчя перебування
Лесі Українки в Одесі;
 Всеукраїнський радіодиктант.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось обговорення соціально
значущих тем (легкі наркотики, дозвіл на зброю в Україні) в дискусійному
клубі «Парфенон».
10
У межах реалізації проекту «Безмежність української книги: виїзний
зональний фестиваль української книги пам’яті Михайла Грушевського», який
відбувся в смт Любашівка за грантової підтримки Українського культурного
фонду, відбулись:
Зустрічі з письменниками – членами Одеського обласного відділення
Національної спілки письменників України, підсумки літературного конкурсу
«Одеський словограй»:
 «Майстри прози» (локація: медіа-центр центральної районної
бібліотеки). Модератор – Дмитрієв Сергій Вікторович;
 «Поезія є вищий рід мистецтва» (локація: дитяча музична школа).
Модератор – Могильницька Галина Анатоліївна;
 «Книга – дітям» (локація: районна дитяча бібліотека). Модератор –
Різників Олекса Сергійович.
 «У пошуках скарбів Полуботка»: літературний квест (локація: районна
дитяча бібліотека).
 «Римуємо слова»: майстер-клас з віршетворення (локація: районна
дитяча бібліотека).
 Майстер-клас з бойового гопаку (локація: актова зала відділу освіти,
молоді та спорту РДА).
 «Створюємо книжку власноруч»: майстер-клас з ілюстративного
оформлення книжки (локація: історико-краєзнавчий музей).
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Презентація виставок у фойє Будинку культури:
«Збережемо культурну спадщину Одещини»: фотовиставка;
«Маленька територія – велике враження»: твори декоративноужиткового мистецтва;
«З книги – до столу»: розмаїття літературної кулінарії.

Гала-концерт за участі провідних митців та кращих художніх колективів
Одещини. Зіркові гості: народний артист України Анатолій Дриженко;
заслужені артисти України Діана Мала, Павло Шмарьов, Галина КобзарСлободюк, Тетяна Глущенко; артисти Олег Руссол і Наталя Шпір; народний
художній колектив України, лауреат фестивалю у Франції (Париж) – 2018
ансамбль танцю «Бессарабський сувенір»; творчий колектив Одеського
театрально-художнього училища.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч у межах
освітнього проекту «Intellectuarium» з циклу науково-популярних лекцій
«ШрьодингерФест / ШрёдингерФест» – лекція художника, дизайнера, члена
спілки дизайнерів України Ліки Безсонової на тему: «Цугухару Фуджита:
самурай з котом, палітрою і вікнами на Монпарнас».
11
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація другого тому
книги «Плисти проти течії».
14
Відбувся загальнобібліотечний день інформації про нові надходження до
фонду бібліотеки.
15
Зав. науково-бібліографічного відділу Канєвська Т.А. взяла участь у
професійній та творчій зустріч з письменницею, книгознавцем, біографістом,
літературним критиком, канд. іст. наук, старшим науковим співробітником
Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського, провідним бібліографом Національної бібліотеки України
для дітей Наталією Петрівною Марченко, яка відбулась в ОННБ.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась тренінг-гра «Життєвий
капітал» – аналог гри Cash Flow та адаптування її до реалій української
економіки. Провів тренінг фінансовий аналітик найвищого рівня, розробник
системи розподілу інвестиційних портфелів Євген Горошков. Організатор –
Центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді.
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16
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. в якості запрошеного спікера
взяла участь в семінарі на тему: «Роль бібліотеки та інформації у сучасному
світі» проекту «Інформаційне коло» відділу бібліотечних ресурсів Центру
здоров’я та комунікацій, яке відбулось в конференц-залі «Orange Hotel Odessa»,
та отримала подяку від головного лікаря КНП «Центр здоров’я та комунікацій»
ООР Пастернак О.В.
* * *
Зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. та зав. сектору
відділу юридичної літератури Меліховська М.В. взяли участь в публічній
дискусії «Європейський вибір України: прогрес та перспективи», яка відбулась
в Impact Hub Odessa. Організатори – Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій (ІЕД) і проект Громадська синергія / Civic Synergy.
Під час заходу відбулась презентація двох книг «Поглиблення відносин між ЄС
та Україною: Що, чому і як?» (друге видання) та «Боротьба за належне
врядування у Східній Європі», які підготовлені українсько-бельгійською
командою дослідників під керівництвом Майкла Емерсона (CEPS).
Примірники видань, що презентувались, були передані в дар бібліотеці.
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжкової
виставки «Олександр Кістяківський: правник, науковець, громадський діяч»
(до 150-річчя від дня народження).
* * *
Зав. відділу літератури іноземними мовами Ліщинська С.Л. на
запрошення Ковалевич Ф.П. – голови національно-культурного об’єднання
«Білорусь», в приміщенні технікуму транспортних технологій відвідала
творчий вечір, присвячений світовому живописцю та мистецькій діяльності
Алли Шляхової – художника, викладача, мистецтвознавця.
17
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Дмитра
Вовнянка «Дівча в прицілі».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературний вечір
«Леопольд Стафф: до 140-річчя від дня народження». Організатор – Одеське
відділення Спілки поляків в Україні ім. А. Міцкевича.
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжкової виставки «Альбер Камю – французький письменник, мислитель,
мораліст, «совість Заходу» (до 105-річчя від дня народження французького
письменника).
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18
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
«Intellectuarium» відбулась лекція «Время и Другой: три модели темпоральной
этики» Дарини Зіборової – канд. філос. наук, фахівця з філософської
антропології та філософії культури, викладача на філософському факультеті
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, автора робіт з темпоральної антропології, викладача
курсу «Філософія і кіно» в Академії візуальних мистецтв (Харків).
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжкової
виставки «Ринок сільськогосподарських земель: проблеми вимагають рішення»
(до Дня працівників сільського господарства).
20
У відділі соціокультурної діяльності відбувся семінар «Як стати
присяжним: особливості та інструменти відбору». Про основні права,
обов’язки та умови участі в суді на семінарі розповів голова Асоціація
присяжних України Сергей Саханенко.
* * *
У межах відзначення 100-річчя НАН України співробітники науковобібліографічного відділу підготували інформаційну годину на тему:
«Академіки НАН України в галузі мовознавства: Білодід І.К., Булаховський
Л.А., Гнатюк В.М., Калинович М.Я., Мельничук О.С., Перетц В.М., Півторак
Г.П., Русанівський В.М., Скляренко В.Г., Смаль-Стоцький С.Й., Сумцов М.Ф.».
22
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С., зав. сектору рідкісної і цінної
книги Довганюк І.В. та провідний бібліотекар відділу літератури іноземними
мовами Гіпська В.Л. взяли участь у фаховому семінарі «Пам'ятки писемності
та культури у фондах бібліотек: проблеми розкриття та доступу». Тема
цьогорічного семінару «Гравюра у фондах бібліотек: питання вивчення, опису
та популяризації».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з Олександром
Савченком – автором книги «Антиукраїнець» та Мішелем Терещенком –
автором книги «Останній олігарх». Організатор – Південноукраїнський центр
етнічних та політичних досліджень «ЛАД».
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23
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч «Майдан у
власному вимірі: погляд з Одеси», присвячений 5-й річниці початку Революції
Гідності. Організатор – Одеський обласний центр патріотичного виховання та
організації дозвілля дітей та молоді. В читальній залі до цієї дати відбулась
презентація книжково-ілюстративної виставки «Майдан – революція духу: сила
нескорених».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності до Дня пам’яті жертв Голокосту
відбулась лекція Андрія Усача (м. Львів) на тему: «Звичайні люди і
надзвичайне зло: поведінка місцевого неєврейського населення під час
Голокосту в окупованій Україні».
24
До 85-х роковин Голодоморів в Україні, до Дня пам’яті жертв
Голодоморів в бібліотеці проведені наступні заходи:
 23.11: «Трагедія століття: Голодомор 1932-1933 років в Україні»:
презентація книжково-документальної виставки;
 23.11: «Скорботні 1932-1933 роки: механізм організації Голодомору
та культурно-побутові трансформації (за матеріалами досліджень
Одещини)»: відкрита лекція Наталі Олександрівни Петрової, канд.
іст. наук, доцента, заступника декана факультету історії та філософії
з наукової та виховної роботи. ОНУ імені І.І. Мечникова, дослідниці
історії Голодомору (за ініціативи військовослужбовців Повітряного
командування «Південь»);
 24.11: «Читанка живої пам'яті: особисті історії Голодомору».
Організатор – БО «Caritas Odessa UGCC».
 24.11: «Запали свічку»: акція пам’яті;
 28.11: «Голод. Історія голодів в СРСР»: лекція Олександра Бабіча.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся благодійний музичний
вечір, організований в підтримку Олени Касьян.
* * *
В читальній залі до Всесвітнього дня філософії відбувся філософський
інтерактив «Філософський триатлон | інтерактив в Одесі».
25
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація дебютної книги
одеської поетеси Марини Мартюшевої «Відчуваю шкірою».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась розмова презентація нової
пригодницької книги Галини Соколової «Страшная ночь, или Визит зеленой
феи».
* * *
У відділі персонального абонементу відбувся огляд творчості Івана НечуяЛевицького – письменника, етнографа, фольклориста, педагога до 180-річчя від
дня народження.
27
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Неосяжний світ науки» (до 100-річчя заснування НАН України).
* * *
Співробітники відділу виробничої літератури підготували презентацію
виставки-портрету «Борис Патон – український науковець у галузі
зварювальних процесів, металургії і технології металів»: до 100-річчя від дня
народження (з циклу виставок-портретів «Президенти НАН України»).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності за ініціативи ВГО «Громадська рада
освітян і науковців України» та департаменту освіти та науки Одеської міської
ради відбулось нагородження переможців міського конкурсу «Моя правова
освіта» за темою: «Права людини очима молоді», присвяченого 70-річчю
Загальної Декларації прав людини.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась відкрита лекція
«Економічне диво» Володимира Панченка (Інститут політичних досліджень, м.
Дніпро).
* * *
Бібліотекар відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації
Попова Д.Ю. взяла участь в презентації спільного проекту компанії «Цифрова
країна» та центральної наукової бібліотеки ХНУ ім. В.Н.Каразіна, створеного
за підтримки Українського Культурного Фонду – «Електронний архів
періодичних видань «Back2News», яка відбулась в ОННБ.
29
У відділі персонального абонементу відбувся огляд творчості Григорія
Квітки-Основ'яненки – письменника, громадського діяча до 240-річчя від дня
народження.
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* * *
У відділі краєзнавчої літератури відбулась авторська презентація двох
томів книги «Сторінками історії Великомихайлівського району» історика
Олександра Долгова у межах проекту «Невідома Гросулівщина».
* * *
Зав. відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. та зав. сектору
відділу юридичної літератури Меліховська М.В. взяли участь у навчальному
тренінгу з виявлення та усунення корупційних ризиків, організованого
Центром політико-правових реформ.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові лекції у форматі
More Knowledge «Вбивство Кеннеді Ретровіруси» молодих вчених і любителів
науки у межах проекту «15х4 Od».
30
У відділі мистецтв для слухачів «Університету 3-го віку» відбулась
лекція на тему: «Відомі пам’ятники первісного мистецтва».
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. та головний бухгалтер Черненко
С.В. звітували в УКФ (м. Київ) про виконання першого траншу гранту ОТР
1065.
* * *
У листопаді відзначили ювілейні дати бібліотекар відділу зберігання
основного фонду Медведкова А.О. (28.11) та провідний бібліотекар довідковоінформаційного відділу Савченко О.Є.
Грудень
1
В читальній залі відбулась презентація інформаційної виставки «Про
СНІД забувати не слід»: до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
2
Зав. відділу літератури іноземними мовами Ліщинська С.Л. відвідала
літературно-музичний вечір «Українські виміри Кавафіса» в Одеській філії
грецького фонду культури, присвячений присвячені 155-річчю від дня
народження грецького поета Константиноса Кавафіса. Це стало поштовхом для
подальшого розповсюдження інформації про поета під час читання поезій
Константиноса
Кавафіса
для
слухачів
«Української
платформи
багатонаціональної Одещини» в бібліотеці.
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся відкритий майстер-клас
«Страх публічних виступів».
* * *
До Дня Збройних Сил України в бібліотеці відбулись наступні заходи:
- перегляд документального фільму про контр-адмірала Андрія
Тарасова «Мой адмирал» та зустріч з творчою групою фільму;
- презентація книжково-ілюстративної виставки «Збройні Сили
України: історія та традиції свята».
* * *
У відділі персонального абонементу у межах літературно-філософських
зустрічей з Іллею Рейдерманом відбувся розбір твору Альбер Камю
«Посторонний».
4
У відділі юридичної літератури відбулась презентація виставкиконсультації «Інвалід – суспільство – бібліотека» (до Міжнародного дня юдей з
інвалідністю).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась демонстрація культового
фільму режисера Ларса фон Трієра мовою оригіналу (англ.) з українськими
субтитрами «Доввгіль» до виходу у прокат в Україні нової стрічки режисера
«Дім, який побудував Джек». Фільм наданий у межах проекту «АРТХАУС
Трафік».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «WikiInvestigation»
відбулась тематична зустріч «Пропозиції законодавчих змін».
5
У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір-спомин до 140-річчя
від дня народження Олександра Олеся (справжнє ім’я та прізвище – Олександр
Кандиба) – поета, драматурга, громадського діяча.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з Ахтемом
Сеітаблаєвим – українським актором та режисером кримськотатарського
походження. Інформація про захід висвітлена на телевізійних каналах «Круг»
та «Южная волна».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась соціально-просвітницька
дискусія на тему: «Як зберігати спокій в неспокійному світі». Організатор –
Одеська психоаналітична спілка.
* * *
Співробітники відділу мистецтв провели музичну лекцію для студентів
ПНПУ ім. К.Д. Ушинського на тему: «Музичний олімп братів Майбородів»: 1
грудня – 100 років від дня народження композитора Платона Майбороди (19181989).
6
У межах відзначення 100-річчя НАН України у відділі виробничої
літератури до 105-річчя Миколи Амосова – Героя України, директора
Інституту серцево-судинної хірургії, академіка НАН України – відбулась
презентація виставки-портрету «Серце на долоні».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекційна година на тему:
«Зустріч із внутрішнім творцем». Організатор – факультет журналістики ОНУ
ім. І.І. Мечникова.
7
У відділі соціокультурної діяльності за ініціативи студентської ради
ОНМедУ відбувся «Вечір альтернативи». Всі, хто мають будь-які таланти
(співати, танцювати, грати на музичних інструментах, читати вірші чи писати
свої), змогли поділитись ними.
* * *
У відділі юридичної літератури відбувся прийом громадян в Пункті
безоплатної первинної правової допомоги за участі фахівців Головного
територіального управління юстиції в Одеській області.
* * *
Ступаченко Т.С., провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і
бібліографії, взяла участь в презентації книги Георгія Голубенка «Одесский
Декамерон», яка відбулась в Золотій залі Одеського літературного музею.
Видання, що презентувалось, було передано в дар бібліотеці.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності для учнів ССШ № 10 відбулась
літературна година «Розстріляне Відродження: духовно-культурне та
літературно-мистецьке покоління 20-х рр. XX ст.».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось навчання для маленьких
міст і містечок по управлінню проектами за темою: «Давай зміни». Організатор
– ГО «Відкритий простір».
8
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція-екскурс в історію
аргентинського танго, присвячена Міжнародному дню танго. Організатор –
Студія аргентинського танго «Дім танго».
9
У відділі соціокультурної діяльності до 65-ї річниці від дня народження
польського поета, перекладача Константи Ільдефонса Галчинського відбувся
літературний вечір. Організатор – Спілка поляків в Україні Одеське відділення
ім. А. Міцкевича.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся відкритий майстер-клас
«Переконливість у спілкуванні».
11
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація та
обговорення документального фільму Катерини Стрельченко «Вірю, чекаю,
молюся».
* * *
З 11 по 19 грудня і бібліотеці відбувся Міжнародний фестиваль
документального кіно про права людини Docudays UA. Основний регіональний
партнер та організатор фестивалю – Одеська обласна організація ВГО «Комітет
виборців України».
12
У відділі краєзнавчої літератури відбувся прем’єрний показ 1, 2 та 3
серій багатосерійного історико-публіцистичного фільму «Пантеон Одеси».
Автор фільму Ігор Козлов-Петровський; продюсери: Андрій Осіпов, Евеліна
Сергієва. В обговоренні фільму взяли участь краєзнавці І.В. Арутюнова та
В.В. Шерстобітов. Організатори – Одеська кіностудія, кінокомпанія «Південьфільм» за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради
та Одеської регіональної організації Спілки журналістів України.
* * *
До 90-річчя від дня народження Леоніда Бикова – актора театру і кіно,
режисера, сценариста, народного артиста УРСР – у відділі мистецтв відбувся
огляд творчості майстра.
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* * *
Зав. науково-бібліографічного відділу Канєвська Т.А. та зав. редакційновидавничого сектору Ласкевич О.М. взяли участь в засіданні «Бібліографічних
студій», яке відбулось в ОННБ.
* * *
Співробітники читальної зали підготували
надходжень книг до відділів бібліотеки у листопаді.

віртуальну

виставку

13
У відділі юридичної літератури, у межах Всеукраїнського тижня права
відбулись наступні заходи:
- «Ідеали Загальної декларації прав людини і сучасний світ» (лекціябесіда);
- «Міжнародні стандарти прав людини і Україна» (огляд книжкової
виставки);
- «Юрист консультує» (індивідуальні консультації в Пункті
безоплатної правової допомоги).
Захід відбувся за участі фахівців Головного територіального управління
юстиції в Одеській області.
* * *
У відділі мистецтв для слухачів «Університету 3-го віку» відбулась
лекція на тему: «Культура Шумеру, Аккаду та Вавилону».
14
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого
столу» на тему: «Хід вакцинації серед дітей у м. Одеса». Організатор –
Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.
* * *
В читальній залі для слухачів «Університету 3-го віку» відбулась лекція
«Види порушення пам’яті» з циклу «Азбука соціального здоров’я»
позаштатного невролога департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради
Звягиної Лілії Аркадіївни.
* * *
У відділі виробничої літератури до Дня вшанування пам’яті ліквідаторів
на ЧАЕС відбулась презентація виставки-реквієму «Біль і мужність
Чорнобиля».
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
виставки «Письменники нашого краю – ювіляри грудня: Уварову О.Г. – 105
років; Базоєву М.М. – 90 років».
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16
У відділі персонального абонементу відбулась зустріч з Іллею
Рейдерманом у «Вільній школі філософії і літератури» на тему: «Абсурд от
Камю до Хармса».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся концерт авторської пісні і
поезії «Лучше быть сытым, чем голодным, лучше жить в мире, чем в злобе» у
межах фестивалю авторської пісні «Нота».
17
Співробітник
відділу
електронної
бібліотечно-бібліографічної
інформації Погребний О.Г. захистив диплом магістра на тему: «Захист від Ddos
атак» на кафедрі інформаційних технологій та кібербезпеки факультету
комп’ютерної інженерії, програмування та кібербезпеки ОНАХТ.
18
Співробітниками читальної зали підготовлено чергову історію місяця в
особах і фактах, присвячену життю і діяльності Мішеля Нострадамуса, Бориса
Грінченка, Еммануїла Ласкера, Миколи Амосова.
19
У відділі соціокультурної діяльності відбулась дискусія у форматі
«круглого столу» на тему: «Як зробити громаду більш безпечною?».
Організатор – Одеська обласна організація КВУ.
* * *
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Мирлікійський чудотворець Святий Миколай».
20
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. в УКФ (м. Київ) підписала акт
про завершення гранту ОТР 1065 на проведення фестивалю «Безмежність
української книги».
* * *
Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії підготували
віртуальну виставку нових надходжень книг про Одесу і Одещину та книг
місцевих авторів.
21
У відділі соціокультурної діяльності Леонідова Лілія Василівна –
депутат Одеської міської ради, представник фракції БПП "Солідарність", член
постійної комісії з питань соціальної політики і праці звітувала перед
містянами за виконану роботу протягом 2018 року.
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся воркшоп «Odesa
Bioinformatics Workshop» – аналіз геномних досліджень Peng et al. Sci. Reports
2015 для знаходження потенційних біомаркерів раку та їх характеристик разом
з Юлією Сітніковою, постдок-дослідницею з Harvard Medical School.
* * *
Ступаченко Т.С., провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і
бібліографії, взяла участь в презентації 75-го випуску історико-краєзнавчого
літературно-художнього альманаху «Дерибасовская-Ришельевская», яка
відбулась в Золотій залі Одеського літературного музею. Видання, що було
презентовано, передано в дар бібліотеці.
22
У відділі виробничої літератури до Дня енергетика відбувся День
фахівця «Екологічно чиста енергетика – майбутнє України».
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в урочистій
презентації культурно-освітнього центру в Білгород-Дністровській бібліотеці
імені О. Пушкіна.
23
У межах відзначення 100-річчя НАН України співробітники науковобібліографічного відділу підготували інформаційну годину на тему: «170 років
від дня народження Ореста Левицького – історика, археографа, архівіста,
етнографа, літературознавця, письменника, академіка Української академії
наук».
25
У відділі соціокультурної діяльності відбувся святковий вечір «Новий
рік в бібліотеці» учасників ГО «ІТ-бабусі».
26
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція канд. іст. наук
Олександра Алфьорова на тему: «Печатка Святослава Хороброго». Організатор
– партія «Національний корпус».
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжководокументальної виставки «Утверджуючи верховенство права» (до професійних
свят працівників судових і правоохоронних органів).
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27
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Кулінарні історії зі сторінок світової літератури» паштет «Сюзерен» від
Вільгельма Гауфа; різдвяна гуска і пудинг від Чарльза Діккенса; галушки та
вареники з сиром від Миколи Гоголя; бульйон з грінками від Александра
Дюма; ірландське рагу від Джерома К. Джерома; мигдальне печиво від Едмона
Ростана; літній салат від Еліонор Браун.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась літературна зустріч з
Броніславом Івановичем Горбом – автором дослідження творчості Володимира
Маяковського.
У
грудні
Амельченко Ю.С.

(04.12)

* * *
відзначила

ювілей

директор

бібліотеки

Протягом року:
* * *
Щовівторка засідання Ради при директорі.
* * *
День інформації про нові надходження до відділів бібліотеки (15.03;
16.08; 14.11).
* * *
До Року німецької мови в Україні:
21.02 – «Мова Гете зустрілася з мовою Шевченка»: мовознавча зустріч з
представниками БФ «Баварський Дім, Одеса»;
22.02 – інформаційна година «Універсальність таланту Бертольда Брехта –
німецького письменника, теоретика мистецтва" (до 120-річчя від дня
народження);
28.02 – віртуальна виставка підручників та навчальних посібників «Sprechen sie
Deutsch! Розмовляйте німецькою!».
18.05 – віртуальна виставка книг «Німецькі письменники – лауреати
Нобелівської премії в галузі літератури»;
22.05 – «Німеччина – світові. Видатні особи – ювіляри 2018 року»:
Літературно-мистецький вечір з представниками БФ «Баварський Дім, Одеса»;
30.05 – виставка-візитівка «Життя по-німецьки»;
22.06 – виставка творів «Еріх Марія Ремарк – «войовничий пацифіст» (до 120річчя від дня народження німецького письменника);
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03.08 – перегляд фільму німецькою мовою «Божественний порядок / DIE
GÖTTLICHE ORDNUNG»;
02.09 – Відеоекскурсія Ельвіри Зебольд «Прогулянки німецькою Одесою».
* * *
Інформаційний список «Інтеграція заради миру» (29.03; 15.06; 23.09;
08.12).
* * *
Надання безоплатної первинної правової допомоги малозабезпеченим
громадянам фахівцями Головного управління юстиції в Одеській області в
Пункті безоплатної правової допомоги (02.03; 06.04; 01.06; 06.07; 07.09; 05.10;
02.11, 07.12).
* * *
Скайп-консультації фахівців одеських місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної допомоги (щоденно в робочі дні).
* * *
Інформаційні години у межах Всеукраїнського просвітницького проекту
«Я маю право», запровадженого Міністерством юстиції України у співпраці з
системою БПД та за підтримки USAID «Нове правосуддя»:
22.02 – «Житлово-комунальні послуги: оновлене законодавство»;
22.06 – «Реалізація та розвиток проекту “Я МАЮ ПРАВО!”»;
23.06 – «Особливості державної реєстрації нерухомості та бізнесу»;
13.12 –
* * *
У межах безкоштовних курсів української мови «Одеса україномовна»
за підтримки ВГО «Рух захисту української мови» – щосуботи лекції,
літературні години, розмовні клуби , в т.ч. «Сучасна українська література
(СУЛ) через персоналії». грамотності.
* * *
Щовівторка зустрічі у межах муніципального проекту «Університету 3го віку» для осіб пенсійного віку, зареєстрованих в Територіальному центрі
соціального захисту громадян Приморського р-ну м. Одеси, за програмою
«Українська платформа багатонаціональної Одещини».
* * *
Зустрічі у межах проекту ГО «Всеукраїнський союз активного довголіття
"ІТ-бабушки"»:
09.02 – Зустріч зі стилістом, експертом модного одягу, журналісткою і
телеведучою Галиною Москвіною;
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16.02 – Літературно-музичний вечір одеської поезії та музики «Тільняшка
вулиць міста»;
23.03 – Музикально-поетичний вечір з Олексієм Семенищевим «Вертинський і
Віра / Вертинский и Вера»;
23.12 – «Новий рік в бібліотеці».
* * *
Постійно діючі курси з основ користування ПК та Інтернетом для
користувачів пенсійного віку у межах бібліотечної програми «Университет
3-го возраста». Навчальні заняття проводили Чернявська С.О., зав. відділу
електронної бібліотечно-бібліографічної інформації, Булгакова Є.Ю.,
провідний бібліотекар відділу періодичних видань, та Попова Д.Ю.,
бібліотекар відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації.
* * *
«Цифрові методи збереження культурної спадщини». У межах курсу
ГО «Pixelated Realities» – школи з управління проектами та організації подій в
Одесі (02, 16, 27.03; 03, 06, 11,13, 20, 24.04).
* * *
Щосуботи та щонеділі протягом січня-березня, квітня-червня, вересняжовтня «Школа майстрів» – курси ораторського мистецтва Альбіни
Овчинникової.
* * *
Щонеділі засідання розмовного клубу «Speaking Club» з викладачем
школи «Green Forest».
* * *
Щосереди
засідання
англомовного
гуртка
для
пенсіонерів
Територіального центру соціальної адаптації Малиновського району м. Одеси .
* * *
Серія віртуальних виставок «Видатні історії місяця в особах та
фактах» (17, 30.01; 07.03; 13.04; 31.05; 27.12)
* * *
Серія віртуальних виставок «Літературний калейдоскоп» (27.02; 27.03;
27.04; 04, 11.07)
* * *
Серія віртуальних виставок «Світ мистецтва» (12.01; 01.02; 01.03; 02.04;
05.05; 05.06; 05.07; 05.08; 05.09; 04.10; 01.11)
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* * *
Популяризація книги і читання на сторінці Інстаграм – «Нові
надходження до фондів бібліотеки» (09,01; 02, 20, 28.02; 14, 31.03; 10.04; 03.
08,.05; 04, 10.07); «Книги святкують ювілей» (09.05); «Книги до свята» (07, 21,
26.03; 19.04; 06.07); «Що читати про край?» (30.05); «Я вам не скажу за всю
Одессу» (29.01; 15.03; 06 (3), 31.05); «До Року німецької мови в Україні»
(01.03; 20.05).
* * *
Видання електронної інформаційної бібліотечної газети для
бібліотекарів та про бібліотеки «БібліоПульс» (30.01; 12.03; 30.04 (2); 30.05;
30.06; 31.07).
* * *
Два рази на місяць (друга та четверта неділя місяця) зустрічі з Іллею
Рейдерманом у «Вільній школі філософії і літератури» у межах ініціативи
ГО «Маніфест Миру».
* * *
Другий Фестиваль європейського кіно:
03.08 – «Божественний порядок»;
08.08 – «Щоденник мого розуму»;
10.08 – «До побачення там, нагорі»;
15.08 – «Тебе ніколи тут не було»;
17.08 – «Тебе ніколи тут не було»;
22.08 – «Квадрат»;
29.08 – «Операція АРКТИКА»;
31.08 – «Хлопчик у золотих штанях».
* * *
Мандрівний Docudays UA – фестиваль документального кіно про права
людини:
11.12 – «Віддалений гавкіт собак»;
12.12 – «Веаюфром»;
13.12 – «Зворотній бік усього»;
14.12 – «Жінка в полоні»;
15.12 – «Сіева»;
16.12 – «Моя щаслива непроста родина» та «Смерть дитини»;
18.12 – «Гвендолін»;
19.12 – «Вихідний» та «Дорослі».
* * *
Лекції з циклу «Медицина розбірливим почерком»:
21.01 – «Кір. Хвороба або привід для паніки»;
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04.02 – «Не дай РАКу свистнуть» (до Всесвітнього дня боротьби проти
онкологічних захворювань);
25.02 – «Що таке вакцинація і як вона працює?»;
01.04 – «Когнітивні упередження»;
15.04 – «Як вибрати сімейного лікаря?»;
24.10 – «Поліомієліт. Як захистити свою дитину»;
03.11 0 – «Уся правда про страшилки».
* * *
Лекції молодих вчених і любителів науки у форматі «15х4 Od»:
25.01 – «Цикади Історична реконструкція Депресія Юродиві»;
22.02 – «Еволюція зірок Табу в ірландських сагах Неідеальний код Медична
реформа»;
19.04 – «Хвороба Лайма Страйкбол Системи захисту Римська еротика»;
26.04 – «Криптологія Гомеопатія»;
03.05 – «Transplantology Panic Sealand ConLang» (англ. мовою);
05.06 – «Бути вченим: як вижити і насолоджуватися» (англ. мовою);
19.07 – «Поєднання (мед) препаратів» та «Великий терор і одеська
інтелігенція»;
04.10 – «Геноміка Раннє християнство»;
11.10 – «Вікна Усмішка Церкви Венеричні захворювання»;
29.11 – «Вбивство Кеннеді Ретровіруси».
* * *
Лекції у межах освітнього проекту «Intellectuarium»:
04.02 – «Таємниці котячої шкурки»: лекція про генетику;
17.02 – «Мозок: механізми адаптації»;
30.03 – «Середньовічні бестіарії: читати або розглядати?»;
21.04. – «Кіт да Вінчі / Кот да Винчи»
27.04 – «Мозок: механізми адаптації»;
09.06 – «Фантастичні коти і де вони мешкають в мистецтві»;
14.06 – Презентація книги «Присутствие Другого и благодарность» відомого
українського філософа і богослова Олександра Філоненка;
30.09 – «Кішки: інструкції застосування»;
10.11 – «Цугухару Фуджита: самурай з котом, палітрою і вікнами на
Монпарнас».
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Методичні матеріали:
БІБЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. Рік 2017: аналіт.-стат. зб.
/ Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського; наук.-метод. від.; [підгот. Н.П. Маловік; комп'ют. набір
Н.П. Маловік; відп. за вип. О.А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 18 с.
ДІЯЛЬНІСТЬ центрів правової інформації на базі бібліотек області в
сучасних умовах : основні положення та методика дослідження [Текст]
/ Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Т. Г. Ковалькова, Н. П. Маловік;
комп’ют. набір Н. П. Маловік ; оформл. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за
вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 12 с. – 15 х 21 . – 45 прим. : б. ц.
МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ.
список / Управління культури і туризму, національностей та релігій Одес.
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; верстка та
редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 20 с. –
(Світ бібліотек сьогодні ; вип. 12(14)).
НАУКОВО-ДОСЛІДНА діяльність ОУНБ ім. М. Грушевського в 20152017 роках [Текст] : аналіт. довідка / Управління культури і туризму,
національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка
ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір
Н. П. Маловік ; оформл. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.
О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 10 с.
РЕАЛІЗАЦІЯ Державної програми «Українська книга» в бібліотеках
Одеської області в 2015-2017 роках. Вивчення популяризаторської діяльності і
попиту на літературу, що отримана за Державною програмою : основні
положення та методика дослідж. [Текст] / Управління
культури,
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес.
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.метод. від. ; [підгот. Т. Г. Ковалькова, Н. П. Маловік; комп’ют. набір
Н. П. Маловік ; оформл. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.
О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 11 с. – 15х21. – 45 прим. : б. ц.
РОБОТА бібліотек в Рік охорони культурної спадщини в Україні [Текст]
: метод. поради / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. наб.
Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А.
Булгакова]. – Одеса, 2018. – 8 с. – 10х21,5. – 40 прим. : б.ц.
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РОБОТА бібліотек, спрямована на героїзацію осіб, життя яких
присвячене боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України
[Текст] : метод. поради / Упр. культури, національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук.
б-ка ім. М. Грушевського; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. наб.
Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.
О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 12 с. – 10х21,5. – 40 прим. : б.ц.
Бібліографічні матеріали:
ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати Одещини. 2019 рік [Текст] : календар / Упр.
культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини
Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від.
краєзнавч. л-ри і бібліографії ; [підгот. Т. О. Андросова ; комп’ют. набір
С. О. Чернявська ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А.
Булгакова]. – Одеса, 2018. – 44 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
НОВІ находження сільськогосподарської літературі за 2017 рік [Текст] :
[щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за 2017 р.]
/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної
спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют.
набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформл. та редагув. О. М. Ласкевич ;
відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 32 с.; 15х21. – 45 прим. : б.ц.
РОЗДІЛЬНА. 1863-2018: до 155-річчя заснування [Текст] : бібліогр.
покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського ; від. краєзнавч. л-ри і бібліогр. ; Роздільнян. район. б-ка ;
[підгот. : Т. О. Андросова; Т. В. Рашковська; комп’ют. набір С. В. Чернявська ;
верстка, худож. оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.
О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 84 с. ; 15х21. – (Міста і містечки Одещини;
вип. 13).
ЧИСТА енергія – чисте майбутнє [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр.
культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини
Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від.
вироб. літ. : [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ;
верстка, худож. оформ. та ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. –
Одеса, 2018. – 44 с. ; 15×21. – 40 прим. : б. ц.
Інформаційні матеріали:
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. О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ;
відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. –
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Вип. 4 (60). – 2018. – 12 с. ; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). –
40 прим. : б.ц.
Вип. 1 (61). – 2018. – 7 с. – (На допомогу бібліотекарям) ; 15×21. –
40 прим. : б. ц.
Вип. 2 (62). – 2018. – 7 с. – (На допомогу бібліотекарям) ; 15×21. –
40 прим. : б. ц.
Вип. 3(63). – 2018. – 8 с. – (На допомогу бібліотекарям) ; 15×21. –
40 прим. : б. ц.
КУЛЬТУРНЕ життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр.
список / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з
питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; підгот., ред. та
комп’ют. набір Ж. О. Карпінська ; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип.
. О. Л. Попова. – Одеса, 2018. –
Вип. 23-24 (1-31 грудня 2017 р.). – 2018. – 7 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 1-2 (1-31 січня 2018 р.). – 2018. – 4 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 3-4 (1-28 лютого 2018 р.). – 2018. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 5-6 (1-31 березня 2018 р.). – 2018. – 11 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 7-8 (1-30 квітня 2018 р.). – 2018. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 9-10 (1-31 травня 2018 р.). – 2018. – 12 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 11-12 (1-30 червня 2018 р.). – 2018. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 13-14 (1-31 липня 2018 р.). – 2018. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 15-16 (1-31 серпня 2018 р.). – 2018. – 7 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 17-18 (1-30 вересня 2018 р.). – 2018. – 12 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 19-20 (1-31 жовтня 2018 р.). – 2018. – 12 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти, прем'єри,рецензії на
вистави, глядацькі відгуки : бібліогр. інф. / Упр. культури,національностей,
релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес.
обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань
культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. Г. Д. Северина ;
комп’ют. набір, верстка, худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.
О. Л. Попова]. – Одеса, 2018. –
Вип. 4(20) (1 жовтня – 31 грудня 2017 р.). – 2018. – 12 с. ; 15х21. –
10 прим. : б. ц.
Вип. 1(21) (1 січня – 31 березня 2018 р.). – 2018. – 12 с. ; 15х21. –
10 прим. : б.ц.
Вип. 2(22) (1 квітня – 30 червня 2018 р.). – 2018. – 8 с. ; 15х21. –
10 прим. : б.ц.
Вип. 3(23) (1 липня – 30 вересня 2018 р.). – 2018. – 12 с. ; 15х21. –
10 прим. : б.ц.
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ХРОНІКА культурного життя Одещини. Інформаційний огляд за
матеріалами преси : грудень 2017 [Текст] : інформ. огляд за матеріалами преси,
Інтернету та неопублік. док. / 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 та ред.
Ж. О. Карпінська ; коректор О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. –
Одеса, 2018. –
Вип. 12 (грудень 2017). – 7 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 1 (січень 2018). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 2 (лютий 2018). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 3 (березень 2018). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 4 (квітень 2018). – 7 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 5 (травень 2018). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 6 (червень 2018). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 7 (липень 2018). – 7 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 8 (серпень 2018). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 9 (вересень 2018). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 10 (жовтень 2018). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
ПРО НАС У ПРЕСІ1
«Безмежність української книги»: виїзний зональний фестиваль української
книги пам’яті Михайла Грушевського (за грантової підтримки
Українського культурного фонду
* * *
КРАКАЛІЯ Р. Бенефіс української книги в Любашівці [Текст] :
[цьогорічний День української мови та писемності продовжився ще одним
гарним святом] // Чорномор. новини. – 2018. – 17 листоп. – С. 1, 3.
АРСЕНЬЕВА Т. Книга: право на праздник [Текст] : [выездной зональный
фестиваль памяти Михаила Грушевского «Безграничность украинской книги»
состоялся в результате получения библиотекой гранта Украинского
культурного фонда] // Веч. Одесса. – 2018. – 13 нояб. (№126 (10681). – С. 1, 3.
АРСЕНЬЕВА Т. Культура по остаточному принципу, но…возможен и
выигрыш [Текст] : [на пресс-конференции, состоявшейся 29 октября в прессцентре «Paritet», известные одесситы – директора учреждений культуры и
кураторы арт-проектов держали отчет по теме: «Первый грант от Украинского
культурного фонда: кто получил и на что направил»?] // Веч. Одесса. – 2018. –
1 нояб. – С. 4.

1

Інформація надана в зворотній хронології
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БЕЗМЕЖЖЯ книги [Текст] : [10 листопада у Любашівці відбудеться
виїзний зональний фестиваль української книги пам’яті Михайла
Грушевського] // Чорномор. новини. – 2018. – 1 листоп. – С. 1.
ОДЕСЬКИЙ словограй [Текст] : [Одеська обласна організація
Національної спілки письменників України та Одеська обласна універсальна
наукова бібліотека ім. М.С. Грушевського оголошують літературний конкурс
«Одеський словограй»] // Чорномор. новини. – 2018. – 23 верес. – С. 1.
* * *
ПІДНЕБЕСНА О. Книга – кращий дарунок: в Любашівці презентували
нове видання «Українська вишивка» [Електрон. ресурс] : [спеціальним
подарунком літературному фестивалю «Безмежність української книги», який
у Любашівці провела Одеська наукова бібліотека ім. Михайла Грушевського,
стало нове видання «Українська вишивка. Північно-західне Причорномор’я».
Унікальну книгу презентував президент БФ «Рідний край» Валерій
Устянський] // СИЛА ГРОМАД. Про децентралізацію в Одеській області. –
2018.
–
16
листоп.
–
Режим
доступу
:

http://silahromad.com.ua/2018/11/16/kniga-krashhij-podarunok-vlyubashivci-prezentuvali-nove-vidannya-ukra%D1%97nska-vishivka/
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ФЕСТИВАЛЬ української книги відбувся в Любашівці [Електрон
ресурс] : [до святкового дня у Любашівці відкрився новий медіа центр – у
читацькій залі районної центральної бібліотеки від ранку відбулися зустрічі з
письменниками, – членами Одеського обласного відділення Національної
спілки письменників України, підвели підсумки] /авт. О. Піднебесна / Студія І.
– 2018. – 15 листоп. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZXVIuMd90Q
ФЕДОРЧУК Ю. Безмежність української книги [Електрон. ресурс] : [10
листопада мальовниче селище Любашівка приймало мистецько-літературний
фестиваль пам’яті вітчизняного історика і громадського діяча Михайла
Грушевського] // Одес. вісті. – 2018. – 14 листоп. – Режим доступу:
https://izvestiya.odessa.ua/uk/2018/11/15/bezmezhnist-ukrayinskoyi-knigi
АРСЕНЬЕВА Т. Книга: право на праздник [Электрон. ресурс] :
[выездной зональный фестиваль памяти Михаила Грушевского
«Безграничность украинской книги» состоялся в результате получения
библиотекой гранта Украинского культурного фонда] // Веч. Одесса. – 2018. –
13 нояб. (№126 (10681). – Режим доступа: http://vo.od.ua/rubrics/temadnya/41514.php?fbclid=IwAR1C8HI7gngKVg8VR8cHwtM_wQK0RZPZSYBDFA
yWbbNrJVgs9utZKRJ-E2M
МАСШТАБНЫЙ фестиваль украинской книги прошел в Любашевке
[Электрон. ресурс] : [первый в Одесской области литературный фестиваль
памяти украинского историка и общественного деятеля Михаила Грушевского
«Бесконечность украинской книги» прошел в пгт Любашевке]
// OBZOR.ODESSA.UA. – 2018. – 13 нояб. – Режим доступа:
https://obzor.odessa.ua/2018/11/13/masshtabnyj-festival-ukrainskoj-knigi-proshel-vljubashevke/
МАСШТАБНЫЙ фестиваль украинской книги прошел в Любашевке
[Электрон. ресурс] : [первый в Одесской области литературный фестиваль
памяти украинского историка и общественного деятеля Михаила Грушевского
«Бесконечность украинской книги» прошел в пгт Любашевке] / Культура
// Informpovod.in.ua. – 2018. – 13 нояб. – Режим доступа:
https://informpovod.in.ua/2018/11/13/masshtabnyj-festival-ukrainskoj-knigi-proshelv-ljubashevke/
БЕЗМЕЖНІСТЬ української книги [Електрон. ресурс] : [10 листопада у
Любашівці відбудеться літературний фестиваль пам’яті українського історика і
громадського діяча Михайла Грушевського «Безмежність української книги»,
спрямований на популяризацію української літератури] // Одеські вісті. – 2018.
– 12 листоп. – Режим доступу:
https://izvestiya.odessa.ua/uk/2018/11/06/bezmezhnist-ukrayinskoyi-knygy
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На ОДЕЩИНІ пройшов масштабний фестиваль української книги
[Електрон. ресурс] : [письменники з різних областей країни завітали на
фестиваль «Безмежність української книги» пам’яті Михайла Грушевського]
// Главком. – 2018. – 12 листоп. – Режим доступу:
https://glavcom.ua/odesa/news/na-odeshchini-proyshov-masshtabniy-festivalukrajinskoji-knigi-544043.html
10 НОЯБРЯ в Любашевке состоится литературный фестиваль [Электрон.
ресурс] : [10 ноября в поселке Любашевка Одесской области состоится
литературный фестиваль памяти украинского историка и общественного
деятеля Михаила Грушевского «Безграничность украинской книги»]
// Контекст Причерноморья. Информационное агентство. – 2018. –
12 нояб. – Режим доступа:
http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/culture/2018-11-05/199648.php
В ОДЕССКОЙ области прошёл фестиваль украинской книги [Электрон.
ресурс] : [писатели из разных областей страны посетили фестиваль
«Безграничность украинской книги» памяти Михаила Грушевского] /
Последние новости Одессы, анонсы, события, видео // Одесса News. – 2018. –
12 нояб. – Режим доступа: http://on.od.ua/2018/11/12/v-odesskoj-oblasti-proshyolfestival-ukrainskoj-knigi-88631/
ПОД Одессой проведен масштабный фестиваль книги [Электрон.
ресурс] : [в пгт Любашевке в Одесской области был проведен фестиваль
«Бесконечность украинской книги»] // Взгляд из Одессы. Od-news.com. – 2018.
– 12 нояб. – Режим доступа: https://od-news.com/2018/11/12/pod-odessojproveden-masshtabnyj-festival-knigi/
БЕЗМЕЖНІСТЬ української книги [Електрон. ресурс] : [про фестиваль
української книги пам'яті Михайла Грушевського «Безмежність української
книги», який відбувся 10 листопада п.р. в смт. Любашівка, в радіоефірі
розповідають його учасники - завідувач відділу соціокультурної діяльності
Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського Ольга Нагорнюк, відома художниця
Лариса Дем'янишина та переможець літературного конкурсу «Одеський
словограй» у номінації «Проза» письменник і журналіст Роман Кракалія]
// Українське радіо. Одеса. – 2018. – 12 листоп. – Режим доступу:
https://soundcloud.com/xwlvk5fkmler/bezmezhnst-ukranskoknigi?fbclid=IwAR2FhCN7g7fOGHd4A2D5gANyNS99JkdwWUxYwsYsMnRRNs
Q-JxgcBco6Azs
В ОДЕССКОЙ области готовятся к фестивалю «Бесконечность
украинской книги» [Электрон. ресурс] : [10 ноября в пгт. Любашевка Одесской
области состоится литературный фестиваль памяти украинского историка и
общественного деятеля Михаила Грушевского «Бесконечность украинской
книги» сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации»] // Одес.
обозреватель. – 2018. – 11 нояб. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/vodesskoy-oblasti-gotovyatsya-k-festivalyu-beskonechnost-ukrainskoyknigi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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ЛАЗАРЕНКО И. Литературный фестиваль книги памяти Грушевского в
Одесской области объединил писателей, художников и представителей
библиотек [Электрон. ресурс] : [в поселке Любашёвка Одесской области вчера
прошел фестиваль под названием «Бесконечность украинской книги» памяти
Михаила Грушевского] // Метроном. – 2018. – 11 нояб. – Режим доступа:
https://metronom.news/post/view/literaturnyj-festival-knigi-pamati-grusevskogo-vodesskoj-oblasti-obedinil-pisatelej-hudoznikov-i-predstavitelej-bibliotek
ПОД Одессой прошел фестиваль украинской книги (фото) [Электрон.
ресурс] : [в Любашевке прошел фестиваль «Бесконечность украинской книги»
памяти Михаила Грушевского. На него приехали писатели из разных областей
страны] / Новости // Зачем. – 2018. – 11 нояб. – Режим доступа :
https://zachem.com.ua/news/9001-pod-odessoy-proshel-festival-ukrainskoy-knigifoto.html
ФЕСТИВАЛЬ украинской книги объединил писателей из разных
областей (фото) [Электрон. ресурс] : [в пгт Любашевка Одесской области
состоялся фестиваль «Бесконечность украинской книги» памяти Михаила
Грушевского] // Odessit.ua. – 2018. – 11 нояб. – Режим доступа :
https://odessitua.com/news/68654-festival-ukrainskoy-knigi-obedinil-pisateley-izraznyh-oblastey-strany-foto.html
В ЛЮБАШЕВКЕ прошел фестиваль украинской книги [Электрон.
ресурс] : [на фестивале работали мастер-классы по стихотворению и созданию
иллюстраций для слабослышащих детей. Фестиваль был поддержан
Украинским культурным фондом] // Мета. Новости. – 2018. – 11 нояб. – Режим
доступа : http://news.meta.ua/cluster:62314204-V-Liubashevke-proshel-festivalukrainskoi-knigi/
В ЛЮБАШЕВКЕ прошел фестиваль украинской книги [Электрон.
ресурс] : [о фестивале «Бесконечность украинской книги» памяти Михаила
Грушевского] /Новости региона // Топор. – 2018. – 11 нояб. – Режим доступа :
http://topor.od.ua/v-lyubashevke-proshel-festivaly-ukrainskoy-knigi/
ФЕСТИВАЛЬ української книги пам'яті Михайла Грушевського
[Електрон. ресурс] : [10 листопада (субота) в смт Любашівка відбудеться
Фестиваль української книги пам'яті Михайла Грушевського «Безмежність
української книги». Програма] // ИзбирКом. – 2018. – 10 листоп. – Режим
доступу : https://izbirkom.org.ua/anounces/anonsy-21/2018/festival-ukrayinskoyiknigi-pamiati-mikhaila-grushevskogo/
ФЕСТИВАЛЬ украинской книги в Любашевке (фоторепортаж)
[Электрон. ресурс] : [сегодня в Любашевке прошел фестиваль украинской
книги памяти Михаила Грушевского // OblVesti. Новости Одессы и Одесской
области. – 2018. – 10 нояб. – Режим доступа : http://oblvesti.com.ua/bezrubriki/festival-ukrainskoj-knigi-v-lyubashevke-fotoreportazh/
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АНОНС. Фестиваль «Безмежність української книги» [Электрон. ресурс]
: [Одеська обласна наукова бібліотека ім. М. Грушевського за підтримки
Українського культурного фонду представляє виїзний зональний фестиваль
української книги пам'яті Михайла Грушевського, в якому приймають участь
райони Півночі Одещини (Ананьївський, Балтський, Любашівський,
Кодимський, Подільський, Савранський)] // Одес. вестник. – 2018. – 10 нояб (№
45). – Режим доступу: http://odvestnik.com.ua/news/4809/
ФЕСТИВАЛЬ украинской книги [Электрон. ресурс] : [для любителей
колоритных событий – мероприятие неподалеку от Одессы. Всех любителей
хорошей литературы, писателей и тех, кто хочет с пользой для ума провести
свободное время, приглашают в поселок Любашевка на фестиваль
«Безграничность украинской книги». В программе – чтение поэзии и прозы,
книжная ярмарка, мастер-классы, игры, литературный квест, выставки,
большой музыкальный гала-концерт и фейерверк] / Афиша, все самое
интересное тут // Детская афиша в Одессе. – 2018. – 9 нояб. – Режим доступа:
https://deti-afisha.od.ua/festival-ukrainskoj-knigi/
БЕЗГРАНИЧНОСТЬ украинской книги : в Одесской области пройдет
литературный фестиваль [Электрон. ресурс] : [10 ноября в пгт Любашевка
Одесской области состоится литературный фестиваль памяти украинского
историка и общественного деятеля Михаила Грушевского] // 7 канал. – 2018. –
6 нояб. – Режим доступа: http://7kanal.com.ua/2018/11/bezgranichnost-ukrainskoyknigi-v-odesskoy-oblasti-proydet-literaturnyiyfestival/?fbclid=IwAR35zJQUQ7q7bsVvxwxW9za1NvWd69ti1A3PQQZN_AsOJzTRAJGK4b1Kfs
В ОДЕССКОЙ области пройдет фестиваль «Бесконечность украинской
книги» [Электрон. ресурс] : [в субботу, 10 ноября, в пгт Любашевка Одесской
области состоится литературный фестиваль памяти украинского историка и
общественного деятеля Михаила Грушевского «Бесконечность украинской
книги»] // Od News. – 2018. – 6 нояб. – Режим доступа: http://odnews.info/10933v-odesskoy-oblasti-proydet-festival-beskonechnost-ukrainskoy-knigi.html
ОДЕССКАЯ библиотека имени Грушевского выиграла 170 тысяч гривен
и проведёт литературный фестиваль на севере Одесской области [Электрон.
ресурс] : [библиотека имени Грушевского выиграла конкурс культурных
проектов, который впервые проводил Украинский культурный фонд] // Первый
городской. – 2018. – 6 нояб. – Режим доступа:
http://1tv.od.ua/news/28411?fbclid=IwAR3_3jkj_M7NV6G1xJPTHO2y_lUVpElxg
PLTiZWwzkUTd4sE5geM9DkqCZs
В РАЙЦЕНТРЕ Одесской области пройдет литературный фестиваль
[Электрон. ресурс] : [фестиваль направлен на популяризацию украинской
книги] / Свежие новости и происшествия в Одессе и области // Odessa.online. –
2018. – 6 нояб. – Режим доступа: https://odessa.online/odesskaya-oga-organizuetliteraturnyj-festival-v-lyubashevke/
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В ЛЮБАШЕВКЕ пройдет фестиваль украинской книги [Электрон.
ресурс] : [10-го ноября в пгт Любашевка в Одесской области пройдет
литературный фестиваль «Безграничность украинской книги». Его устраивают
как дань память украинскому историку и общественнику Михаилу
Грушевскому] // OD Область. Онлайн. – 2018. – 5 нояб. – Режим доступа:
https://informpovod.in.ua/2018/11/13/masshtabnyj-festival-ukrainskoj-knigi-proshelv-ljubashevke/
ФЕСТИВАЛЬ «Бесконечность украинской книги» в Любашевке
научит гостей боевому гопаку [Электрон. ресурс] : [фестиваль «Бесконечность
украинской книги», посвященный памяти украинского историка и
общественного деятеля Михаила Грушевского, пройдет в Любашевке Одесской
области] / Суспільство // Новини Одеси. – 2018. – 5 нояб. – Режим доступа :
http://uanews.odessa.ua/society/2018/11/05/190754.html
ФЕСТИВАЛЬ «Бесконечность украинской книги» в Любашевке
научит гостей боевому гопаку [Электрон. ресурс] : [фестиваль «Бесконечность
украинской книги», посвященный памяти украинского историка и
общественного деятеля Михаила Грушевского, пройдет в Любашевке Одесской
области] // Трасса Е-95. Центр. – 2018. – 5 нояб. – Режим доступа :
http://trassae95.com/centr/news/2018/11/05/festivalj-beskonechnostj-ukrainskojknigi-v-lyubashevke-nauchit-gostej-boevomu-gopaku-49547.html
ЛІТЕРАТУРНИЙ фестиваль на честь Грушевського відбудеться на
Одещині : [Електрон. ресурс] : [у смт Любашівка 10 листопада відбудеться
літературний фестиваль пам'яті українського історика і громадського діяча
Михайла Грушевського «Безмежність української книги»] // DepoОдеса. Тільки
Україна. – 2018. – 5 листоп. – Режим доступу :
https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/literaturniy-festival-na-chest-grushevskogovidbudetsya-na-odeschini-20181105864571
В ОДЕСЬКІЙ області пройде фестиваль «Безмежність української
книги» [Електрон. ресурс] :[ 10 листопада у смт Любашівка Одеської області
відбудеться літературний фестиваль пам’яті українського історика і
громадського діяча Михайла Грушевського «Безмежність української книги».
Про це повідомила начальник управління культури, національностей, релігій та
охорони об’єктів культурної спадщини Одеської ОДА Олена Олійник]
// Одеська обласна державна адміністрація. Офіц. сайт. – 2018. – 5 листоп. –
Режим доступу : https://oda.odessa.gov.ua/news/v-odeskij-oblasti-projde-festivalbezmeznist-ukrainskoiknigi?fbclid=IwAR1sLtxdZrWrviIkn6CK1lWeKUrORoBM90rkNEqoFOjTJ0ihJSE
kz96yQEc
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В ОДЕСЬКІЙ області пройде фестиваль «Безмежність української
книги» [Електрон. ресурс] :[ 10 листопада у смт Любашівка Одеської області
відбудеться літературний фестиваль пам’яті українського історика і
громадського діяча Михайла Грушевського «Безмежність української книги».
Про це повідомила начальник управління культури, національностей, релігій та
охорони об’єктів культурної спадщини Одеської ОДА Олена Олійник]
// Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів
культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації. Офіц сайт. –
2018. – 5 листоп. – Режим доступу: http://culture.odessa.gov.ua/novosti/v-odeskjoblast-projde-festival-bezmezhnst-ukransko-knigi/
10 ЛИСТОПАДА – Фестиваль української книги пам’яті Михайла
Грушевського «Безмежність української книги» [Електрон. ресурс] : [10
листопада (субота) в смт Любашівка відбудеться Фестиваль української книги
пам’яті Михайла Грушевського «Безмежність української книги». Програма]
// PARITET. Прес-центр. – 2018. – 1 листоп. – Режим доступу :
http://www.paritet-info.com/2018/11/01/10-listopada-festival-ukrainskoi-knigi-pamjati-mihajla-grushevskogo-bezmezhnist-ukrainskoi-knigi/
* * *
БЕЗМЕЖНІСТЬ української книги [Електрон. ресурс] : [Про фестиваль
української книги пам'яті Михайла Грушевського «Безмежність української
книги», який відбувся 10 листопада п.р. в смт Любашівка] // KozyrDigital. –
16 листоп. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=nHtJ1fQXGL4
БЕЗМЕЖНІСТЬ української книги [Електрон. ресурс] : [в гостях у студії
«На хвилі» ТРК «Южная волна» директор бібліотеки ім. Грушевського Юліана
Амельченко. 08.11.2018] // Южная волна. – 2018. – 8 листоп. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=jMaM4iTprzU
БЕЗГРАНИЧНОСТЬ украинской книги : в Одесской области пройдет
литературный фестиваль [Электрон. ресурс] : [10 ноября в пгт Любашевка
Одесской области состоится литературный фестиваль памяти украинского
историка и общественного деятеля Михаила Грушевского. Отрывок из
новостей ТК «Первый городской» от 06.11.2018] / ООУНБ им. М. Грушевского
// Главная страница YouTube. – 2018. – 6 нояб. – Режим доступа:
https://youtu.be/KpvuStpC1NU
БЕЗМЕЖНІСТЬ української книги [Електрон. ресурс] : [директор ОУНБ
ім. М. Грушевського Амельченко в програмі «День на Думській» розповідає
про виїзний зональний фестиваль української книги пам'яті Михайла
Грушевського «Безмежність української книги», який відбудеться за підтримки
Українського культурного фонду 10 листопада п.р. в смт Любашівка. Репортаж
від 2 листоп. 2018 р.] // Думська.TV. – 2018. – 2 листоп. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=qlF6tMHzd_I
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БЕЗМЕЖНІСТЬ української книги [Електрон. ресурс] : [про виїзний
зональний літературний фестиваль пам’яті Михайла Грушевського, який
відбудеться 10 листопада п.р. в смт Любашівка, розповідають Юліана
Амельченко – директор Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. М.С. Грушевського, заслужений працівник культури України та Тетяна
Подерська – режисер-постановник, заслужений працівник культури України.
Фестиваль відбудеться за грантової підтримки Українського культурного
фонду] // 7 канал. – 2018. – 29 жовт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=vVkad6laKh4&fbclid=IwAR3t2VR3GnKQUXe
PA4Bz95nlJmmIc91PKLbN63wd6O1SJbQQj8VAvWojZX0
Газети:
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.
ЛЕСИНА подорож до моря [Текст] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського
відбулась презентація зб. Лесі Українки «Подорож до моря». Це перше окреме
вид. циклу, присвяч. 130-річчю першого приїзду 17-річної Лесі до Одеси]
// Чорномор. новини. – 2018. – 3 листоп. – С. 1.
БАРАШКОВА А. Ромские студии в многоликой Одессе [Текст] : [в
ОУНБ им. М. Грушевского прошла выст., посвящ. истории ромов Одесчины]
// Одес. вестн. – 2018. – 10 февр. – С. 9.
Інтернет-видання:
КАК одесские айти-бабушки новогодили (фото) [Електрон. ресурс] :
[про зустріч у межах проекту ГО «Всеукраїнський союз активного довголіття
"ІТ-бабушки"»] // Одес. жизнь. – 2018. – 22 груд. – Режим доступу:
http://odessa-life.od.ua/article/kak-odesskie-ajti-babushkinovogodili?fbclid=IwAR0_cg1OkHTpfJeTszBh52ymJ_SmPbLivSFS699mkeF7HtfMnlaZUqxbMQ
ПЕНСІОНЕРИ Приморського району із задоволенням беруть участь у
культурологічних заходах Одеської філії грецького фонду культури [Електрон.
ресурс] : [пенсіонери, які отримують соціально-педагогічну послугу
«Університет третього віку» та відвідують напрямок «Українська платформа
багатонаціональної Одещини», із задоволенням беруть участь у
культурологічних заходах Одеської філії грецького фонду культури та обласній
універсальній науковій бібліотеці ім. Грушевського] // Одес. вестник. – 2018. –
22 груд. – № 51. – Режим доступу:
http://odvestnik.com.ua/news/5063/?fbclid=IwAR1A7bvk9JsHXCGsaEs695V50MC
cDe42VEz6hsCy_8aubOUN13MBdsmiybI
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ИЗВЕСТНЫЙ украинский режиссер Ахтем Сейтаблаев встретился с
одесситами [Электрон. ресурс] : [в Одессе состоялась встреча с известным
крымско-татарским актером и режиссёром Ахтемом Сейтаблаевым]
// Метроном. – 2018. – 6 дек. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=l882YyPm_1I
РЕЖИССЕР «Киборгов» Ахтем Сейтаблаев в Одессе [Электрон.
ресурс] : [в Одессе популярный режиссер и заслуженный артист Украины
Ахтем Сейтаблаев встретился со своими поклонниками в Одесской научной
библиотеке им. Михаила Грушевского] // Взгляд из Одессы. – 2018. – 6 дек. –
Режим доступа: https://od-news.com/2018/12/06/rezhisser-kiborgov-ahtemsejtablaev-v-odesse/?fbclid=IwAR2X02wG089_RJ62kjujWHM6hiUIVFaFhvOsI_pvtihltcWTWpRFPMx6eQ#.XAkEfDnKj38.facebook
ФЕТИСОВА М. С книгами Валентины Сурниной – осень жизни будет
непременно золотой [Электрон. ресурс] : [пенсионеры, получающие
социально-педагогическую услугу «Университет третьего возраста»,
встречаются не впервые с одесским писателем и журналистом Валентиной
Сурниной. Писатель презентовала свою новую книгу «Прикосновение к небу»]
// Одес. вестник. – 2018. – 1 дек. – Режим доступа:
http://odvestnik.com.ua/news/5047/
ПРЕЗИДЕНТ наградил орденом директора Одесской областной
библиотеки имени Грушевского [Электрон. ресурс] : [Президент Украины Петр
Порошенко по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров
наградил государственной наградой директора одесской библиотеки и
присвоил почетные звания пяти одесситам. Соответствующий указ размещен
на официальном сайте главы государства] // Трасса Е-95. Центр. – 2018. –
11 нояб. – Режим доступа : http://trassae95.com/centr/news/2018/11/11/prezidentnagradil-ordenom-direktora-odesskoj-oblastnoj-biblioteki-imeni-grushevskogo49675.html
ПЕНСИОНЕРЫ Приморского района посетили лекцию о Марке Шагале
[Электрон. ресурс] : [зав. сектора отдела искусств Одесской ОУНБ им. М.
Грушевского Т.К. Храмцовой] // Одес. вестник. – 2018. – 10 нояб. (№ 45). –
Режим доступа : http://odvestnik.com.ua/news/4928/
ВСЕУКРАИНСКИЙ диктант единства: в Одессе свои знания проверяли
военные моряки [Электрон. ресурс] : [Одесса присоединилась к радиодиктанту
национального единства, который уже 18 раз проводится по всей стране в День
украинской письменности] // Думская.net. – 2018. – 9 нояб. – Режим доступа :
http://dumskaya.net/news/krylya-ukrainy-i-voenno-morskie-sily-kak-voennye092116/
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ФЕТІСОВА М. Надзвичайно цікавою видалася зустріч відомого
письменника, академіка, професора, заслуженого журналіста України Богдана
Івановича Сушинського з пенсіонерами Приморського району Одеси, яка
відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Грушевського
/ Марія Фетісова ; фото Наталя Янкунас // Одес. вестник. – 2018. – 9 листоп. (№
44). – Режим доступу:
http://odvestnik.com.ua/news/4920/?fbclid=IwAR0npQAKUY9UK88zONL_LpQG5
DyUwwvmY5QYdiUn7hkuzphwpGG_c_b3wPI
САМУРАЙ с котом, палитрой и окнами на Монпарнас [Электрон.
ресурс] : [лектор Лика Бессонова] /Город // Местная газета № 1. – 2018. – 9
нояб. – Режим доступа: http://mg1.od.ua/novosti/gorod/samuraj-s-kotom.html
САМУРАЙ с котом: в Одессе расскажут об эпатажном японце
[Электрон. ресурс] : [10 ноября в Одесской областной библиотеке имени
Грушевского (Троицкая улица, 49) состоится встреча «Цугухару Фуджита:
самурай с котом, палитрой и окнами на Монпарнас»] // Вікна Одеса.
Інформаційне агентство. – 2018. – 1 нояб. – Режим доступа:
http://viknaodessa.od.ua/news/?news=150033
АНАТОЛІЙ Урбанський: «Бібліотеки Одещини сприяють зміцненню
державного статусу української мови в регіоні» [Електрон. ресурс] : [в т.ч. про
Одеську ОУНБ ім. М. Грушевського] // Одеська обласна рада. Офіційний вебпортал. – 2018. – 28 верес. – Режим доступу:
http://oblrada.odessa.gov.ua/blog/anatolij-urbanskyj-biblioteky-odeshhynyspryyayut-zmitsnennyu-derzhavnogo-statusu-ukrayinskoyi-movy-v-regioni/
ОДЕСЬКИЙ словограй [Електрон. ресурс] : [Одеська обласна організація
Національної спілки письменників України та Одеська обласна універсальна
наукова бібліотека ім. М.С. Грушевського оголошують літературний конкурс
«Одеський словограй»] // Чорномор. новини. – 2018. – 27 верес. – Режим
доступу: http://chornomorka.com/archive/21992/a-11623.html
ВЕДЕНИЕ бизнеса в Одессе упростилось по сравнению с 2014 годом
[Электрон. ресурс] : [в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского состоялось
заседание «круглого стола» на тему «Взаимодействие бизнеса и власти как
фактор развития города». Новости ТК «7 канал» от 14.09.2018] // 7 канал. –
2018. – 14 сент. – Режим доступа: http://7kanal.com.ua/2018/09/vedenie-biznesav-odesse-uprostilos-po-sravneniyu-s-2014-godom-video/
ОДЕССИТЫ знакомятся с шедеврами европейского кино [Электрон.
ресурс] : [в библиотеке имени М. С. Грушевского стартовал второй Фестиваль
европейского кино. Показ лент – лауреатов призов престижнейших
киноплощадок Европы стал возможен благодаря поддержке Представительства
ЕС в Украине и Посольства Швейцарии] // 7 канал. – 2018. – 3 авг. – Режим
доступа: http://7kanal.com.ua/2018/08/odessityi-znakomyatsya-s-shedevramievropeyskogo-kino-video/
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БЕЗКОШТОВНІ курси, квоти та проект «Одеса україномовна»
[Електрон. ресурс] : [в студії ТК «7 канал» – Вітко Ярослава, представниця
«Руху захисту української мови»] // 7 канал. – 2018. – 2 лип. – Режим доступу:
http://7kanal.com.ua/2018/07/bezkoshtovni-kursi-kvoti-ta-proekt-odesaukrayinomovna/
«БЕЖЕНЦАМ в Украине трудно получить соответствующие
документы», – заявляют гражданские активисты [Электрон. ресурс] : [прессконференция прошла в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского ко Всемирному
дню беженца] // Первый городской. – 2018. – 20 июня. – Режим доступа:
http://1tv.od.ua/news/26736
ВСЕСВІТНІЙ день біженців. Прес-конференція в Одесі [Електрон.
ресурс] : [20 червня відзначається Міжнародний день біженців. З цієї нагоди
громадська організація «Десяте квітня» провела прес-конференцію на тему
статусу біженців в нашій країні та висвітлила святкування цього дня в місті.
Більш детально, далі в сюжеті] // Глаs. – 2018. – 20 черв. – Режим доступу :
http://glasweb.com/vsemirnyiy-den-bezhentsev-press-konferentsiya-v-odesse/
В БІБЛІОТЕЦІ Грушевського презентували книгу «Моноліт» [Електрон.
ресурс] : [9 червня в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась
презентація книги «Моноліт» Валерія Пузіка. Автор – доброволець, учасник
АТО – наголошує: всі тринадцять оповідань, які входять до збірки, – про
людську пам’ять, про посттравматичний синдром. Новини медіагрупи «Глаs»
від 11.06.2018] // Глаs. – 2018. – 11 черв. – Режим доступу: http://glasweb.com/vbiblioteke-grushevskogo-prezentovali-knigu-monolit/
МІНІСТР культури відвідав Одеську обласну універсальну наукову
бібліотеку ім. М. Грушевського [Електрон. ресурс] : [у рамках робочої поїздки
на Одещину Міністр культури України Євген Нищук відвідав та поспілкувався
з колективом Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
М. Грушевського] // Міністерство культури України. Офіційний сайт. – 2018. –
1 черв. – Режим доступу:
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=200BF38179FC3E12
6922C65F9E21ED14.app2?art_id=245373532&cat_id=244913751
В ОДЕСЬКІЙ бібліотеці Грушевського презентували оберіг області –
семиметровий рушник [Електрон. ресурс] : [протягом трьох років більше
півтори тисячі чоловік працювали над його створенням. До його вишивання
долучилась також дружина Президента Марина Порошенко] // Одеська
ОДТРК. – 2018. – 17 трав. – Режим доступу:
http://oodtrk.od.ua/component/content/article/52-2012-11-22-12-11-26/2012-11-2212-11-49/15840-v-odeskij-bibliotetsi-grushevskogoprezentuvalioberig-oblastisemimetrovij-rushnik
В БИБЛИОТЕКЕ имени Грушевского показали семиметровый рушник,
вышитый на столетней льняной ткани [Электрон. ресурс] : [к его вышивке
присоединились М. Порошенко и первые лица области и города] // Первый
городской. – 2018. – 17 мая. – Режим доступа : http://1tv.od.ua/news/26287
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О ВИЗИТЕ первой леди Украины в Одесскую область [Электрон.
ресурс] : [во время визита в Одесскую область первая леди Украины Марина
Порошенко представила национальный проект «Книга Мира». Был создан
новый раздел, посвященный нашему региону. Фотографии своих родных и
пожелания в Книгу внесли дети воинов АТО, проживающих на территории
Одесчины] // Informer.od.ua. – 2018. – 17 мая. – Режим доступа:
http://informer.od.ua/news/o-vizite-pervoj-ledi-ukrainy-v-odesskuyu-oblast/
В ДЕНЬ вышиванки в Одессу приехала Марина Порошенко (фото)
[Электрон. ресурс] : [свой визит первая леди начала с библиотеки им.
Грушевского] // 7 канал. – 2018. – 17 мая. – Режим доступа:
http://7kanal.com.ua/2018/05/v-den-vyishivanki-v-odessu-priehala-marinaporoshenko-foto/
МАРИНА Порошенко презентовала «Книгу Мира» в Одесской области
[Электрон. ресурс] : [Одесская область стала 23-м регионом, где Марина
Порошенко презентовала «Книгу Мира». Это рукописное издание с семейными
фотографиями и пожеланиями детей, чьи отцы принимают участие в военной
операции на Донбассе] // Град. – 2018. – 17 мая. – Режим доступа:
http://grad.ua/lenta-novostey/75881-marina-poroshenko-prezentovala-knigu-mira-vodesskoy-oblasti.html 17.05
ПЕРВАЯ леди Украины вместе с детьми вышивала рекордный рушник
[Электрон. ресурс] : [Марина Порошенко привезла с собой Книгу Мира –
специальное издание, в котором дети военнослужащих со всей страны
оставляют свои пожелания, которые составляют своеобразную детскую
молитву за мир. Одесская область стала 23-м регионом, в котором побывала
Книга] // Думская. – 2018. – 17 мая. – Режим доступа:
http://dumskaya.net/news/malenkie-odessity-vmeste-s-pervoy-ledi-ukrainy-o085707/
ОДЕССУ посетила первая леди страны [Электрон. ресурс] : [в день
Вышиванки, 17 мая, с рабочим визитом Одессу посетила Марина Порошенко.
В библиотеке Грушевского она представила свой национальный проект «Книга
Мира» и участвовала в вышивке рушника] // Укр. новини. – 2018. – 17 мая. –
Режим доступа : https://www.ukranews.com/news/563711-zhena-poroshenkovyshyvala-krestykom-s-merom-odessy
В БИБЛИОТЕКАХ Одесской области создадут современные медиапространства [Электрон. ресурс] : [до конца года в области появится более 10
современных образовательно-культурных медиа-пространств. Напомним, что в
2016 в Одессе библиотеку Грушевского переоборудовали в открытое
общественное пространство. Преобразование пошло на пользу учреждению:
новая локация быстро стала популярной в качестве места проведения лекций,
литературных встреч и других культурных событий] // Маяк. – 2018. – 4 мая. –
Режим доступа : http://mayak.org.ua/news/in-the-libraries-of-odessa-region-createsa-modern-media-space/
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ОДЕССИТОВ приглашают на бесплатные научные лекции на
английском языке [Электрон. ресурс] : [образовательный формат
популяризации науки «15×4» приглашает одесситов на бесплатные лекции
теперь на английском языке. В рамках одного события профильные
специалисты читают 4 лекции по 15 минут. Событие состоится 3 мая в
библиотеке Грушевского в 18:00. Вход свободный] / Одесские новости
// Культурометр. – 2018. – 2 мая. – Режим доступа:
http://culturemeter.od.ua/odessitov-priglashajut-na-besplatnye-nauchnye-lekcii-naanglijskom-jazyke-47878-2/
В ОДЕССЕ издана книга Георгия Бербера «Граф А.Ф. Ланжерон —
отзвуки истории» [Электрон. ресурс] : [к 255-летию со дня рождения
Ланжерона в Одесской ОУНБ была открыта иллюстрированная выставка
«Одесский дух в душе французский», а также состоялась презентация книги
«Граф А.Ф. Ланжерон – отзвуки истории, которую представил автор Георгий
Бербер и его жена Алла] // Одес. обозреватель. – 2018. – 27 апр. – Режим
доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-izdana-kniga-georgiya-berbera-grafa-f-lanzheron-otzvuki-istorii/
КУТАФИНА В. «Кот да Винчи»: что делают коты на картинах
известных живописцев или как коты котам помогли [Электрон. ресурс] :
[котам, которые обитают в приюте «Кошачье царство», помогли коты
изображенные на полотнах известных живописцев. Влад Маслов, автор
благотворительной лекции «Кот да Винчи», расшифровал символы, скрытые на
картинах 30 великих художников. Пожертвования от слушателей передадут на
помощь приюту. Три самые интересные истории о котах в искусстве]
/ Культура // Одес. жизнь. – 2018. – 22 апр. – Режим доступа: http://odessalife.od.ua/article/9181-Kot-da-Vinchi-chto-delayut-koty-na-kartinah-izvestnyhzhivopiscev-ili-kak-koty-kotam-pomogli
ОДЕССА: Леонид Утесов жив на страницах книг [Электрон. ресурс] :
[в библиотеке имени Грушевского отметили день рождения легенды советской
эстрады, знаменитого одесского певца, актера и поэта] // Южная волна. – 2018.
– 21 марта. – Режим доступа: http://volnatv.com/novosti/odessa/11943-odessaleonid-utesov-zhiv-na-stranicah-knig.html
ФЕТІСОВА М. Пенсіонери Приморського району в бібліотеці ім.
М.С.Грушевського прийняли участь в Шевченківських читаннях [Електрон.
ресурс] : [пенсіонери, які є підопічними Приморського терцентру й слухачами
соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» та відвідують
напрямок «Українська платформа багатонаціональної Одещини», в бібліотеці
ім. М.С.Грушевського прийняли участь в традиційних Шевченківських
читаннях] // Одес. вестник. – 2018. – 10 берез. – Режим доступу:
http://odvestnik.com.ua/news/3643/
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ПЕНСИОНЕРАМ Приморского района рассказали об импрессионизме
[Электрон. ресурс] : [в отделе искусств библиотеки им. М. Грушевского,
находящегося по адресу переулок Маланова, 1, беседу на тему:
«Импрессионизм – одно из крупнейших течений в искусстве последней трети
XIX – начала XX веков провела Храмцова Татьяна Кирилловна] // Одес.
вестник. – 2018. – 10 марта. – Режим доступа: http://odvestnik.com.ua/news/3596/
В БИБЛИОТЕКЕ Грушевского прошёл показ украинской
национальной одежды XIX века [Электрон. ресурс] : [во время показа было
представлено несколько десятков элементов женской одежды. От нижних
сорочек до украшений и венков. Некоторым почти 200 лет. Новости ТК
«Первый городской» от 24.02.2018] // Первый городской. – 2018. – 24 февр. –
Режим доступа : http://1tv.od.ua/news/25143
РОМАНОВА О. «Всё начинается с любви...» / Ольга Романова,
Татьяна Коляда-Березовская ; фото Алексея Кравчука [Электрон. ресурс] :
[первое мероприятие в рамках празднования 100-летия ОНПУ студенты
Института подготовки иностранных граждан и гуманитарного факультета
провели в День святого Валентина в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского, с
которой их связывает давнее сотрудничество, крепкая дружба и взаимная
творческая любовь. Символично и то, что 14 февраля – это ещё и
Международный день дарения книг. Поэтому гости пришли на встречу не с
пустыми руками, а с книгами и подпиской на «Вечернюю Одессу» в подарок]
/ Культура / Веч. Одесса. – 2018. – 20 февр. – №20 (10575). – Режим доступа:
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/39933.php
ЧЕРНЫЙ В. В Одесской библиотеке состоялся концерт, посвящённый
Дню Святого Валентина В Одессе / фото авт. [Электрон. ресурс] : [14 февраля в
помещении библиотеки им. Грушевского состоялся концерт, посвящённый
Дню Святого Валентина] // Одес. обозреватель. – 2018. – 18 февр. – Режим
доступа: http://www.odessapost.com/v-odesskoy-biblioteke-sostoyalsya-kontsertposvyashhyonnyiy-dnyu-svyatogo-valentina/
АЙТИ-БАБУШКИ встречают новый 2018 год! [Электрон. ресурс] : [в
ОУНБ им. М. Грушевского встретили Новый год участники ОО
«Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки»] // ІТ-Бабушки. –
2018. – 5 февр. – Режим доступа: http://itbabushka.com.ua/?p=1033
ТВОРЧА зустріч з Романом Ясіновським [Електрон. ресурс] : [у межах
проекту «Клуб-лекторій» 4 лютого 2018 р. в ОУНБ ім. М. Грушевського
відбулась творча зустріч з одним з головних акторів фільму «Кіборги» («Гід»),
актором театрів «Золоті ворота» та «Дах» – Романом Ясіновським] // КУ
«Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей і молоді». – 2018. –
4 лют. – Режим доступу : http://www.patr1ot.od.ua/tvorcha-zustrich-z-romanomyasinovskim/
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«ТАЙНЫ кошачьей шкурки»: в Одессе возобновляется
ШрёдингерФест [Электрон. ресурс] : [4 февраля 2018 г. в ОУНБ им.
М. Грушевского состоится встреча «Тайны кошачьей шкурки», которую
проведет Татьяна Алексеева – кандидат биологических наук, доцент кафедры
генетики и молекулярной биологии Одесского национального университета
имени Мечникова. Темой станет генетика окрасов кошек] // Вікна Одеса. –
2018. – 29 янв. – Режим доступа: http://viknaodessa.od.ua/news/?news=146434
ВІКІМАРАФОН в бібліотеці ім. М. Грушевського [Електрон. ресурс] :
[Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Грушевського
сьогодні стала майданчиком для проведення вікімарафону до Дня створення
української Вікіпедії] // КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ
«Интеллект – развитию Одессы». – 2018. – 28 січ. – Режим доступу:
https://odessabrains-media.blogspot.com/2018/01/blog-post_88.html?m=1
ПЕНСИОНЕРЫ Приморского района в библиотеке им. М.Грушевского
разыграли театральные сценки [Электрон. ресурс] : [пенсионеры Приморского
района, являющиеся слушателями «Университета третьего возраста», в
библиотеке им. М. Грушевского познакомились с Форум-театром
Благотворительного фонда «Каритас-Одесса-УГКЦ» и разыграли сценку «Урок
некаллиграфии» о конфликте поколений по методу бразильского режиссера
Августо Боаля] / Новости // Одес. вестник. – 2018. – 27 янв. – Режим доступа:
http://odvestnik.com.ua/news/3404/
ПЕНСІОНЕРИ Приморського району взяли участь у відкритті
виставки «Історія ромів Одещини» в бібліотеці ім. М.С. Грушевського
[Електрон. ресурс] : [пенсіонери Приморського району, які є слухачами
«Української платформи багатонаціональної Одещини», що впроваджується у
форматі соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку», взяли
участь у відкритті в бібліотеці ім. М. Грушевського у виставці «Історія ромів
Одещини»] / Новости // Одес. вестник. – 2018. – 27 січ. – Режим доступу:
http://odvestnik.com.ua/news/3374/

Телевізійні канали:
«РІВНІ РІВНОСТІ» [Электрон. ресурс] : [так называется 15-й
Путешествующий фестиваль документального кино, который в эти дни
расположился в Одессе. Docudays UA – единственный Международный форум
документального кино, который по традиции проходит по всей Украине в
период с октября по декабрь. Главная тема нынешнего фестиваля – права
человека. Новости ТК «Град» от 14.12.2018] / ООУНБ им. М. Грушевского
// Главная страница YouTube. – 2018. – 14 дек. – Режим доступа:
https://youtu.be/TxPBmATGSvY
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В ОДЕССЕ отметили Международный день прав человека [Электрон.
ресурс] : [в Украине отметили 70-годовщину создания Международного дня
прав человека. В связи с этим в библиотеке Грушевского прошла
просветительская лекция для детей, во время которой школьники узнали о
своих правах] // Metronom News. – 2018. – 14 дек. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=T7V_dqmgI10&feature=share
АХТЕМ Сейтаблаев в Одессе [Электрон. ресурс] : [в Одесской ОУНБ
им. М. Грушевского состоялась встреча с известным крымскотатарским
актером и режиссёром. Отрывок из новостей ТК "Круг" от 05.12.2018] /
ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2018. – 12 дек. –
Режим доступа: https://youtu.be/705YZ39ZOMc
«СКОРБОТНІ 1932-1933 роки: механізм організації Голодомору та
культурно-побутові трансформації (за матеріалами досліджень Одещини)»
[Електрон. ресурс] : [до 85-х роковин Голодоморів в Україні, до Дня пам’яті
жертв Голодоморів в ОУНБ ім. М. Грушевського бібліотеці була проведена
відкрита лекція Наталі Олександрівни Петрової, канд. іст. наук, доцента,
заступника декана факультету історії та філософії з наукової та виховної
роботи. ОНУ імені І.І. Мечникова, дослідниці історії Голодомору (за ініціативи
військовослужбовців Повітряного командування «Південь». Новини ТК «7
канал» від 24.11.2018] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница
YouTube. – 2018. – 11 груд. – Режим доступу: https://youtu.be/d7bfs1kh3J0
КОСИН А. Ахтем Сейтаблаев в Одессе: международная миссия
«Киборгов» и их «продолжение», родной Крым и новые проекты [Электрон.
ресурс] / Анатолий Косин; фото Игорь Ерохин // Пушкинская. – 2018. – 6 дек. –
Режим доступа: https://pushkinska.net/news/ahtem-seyitablaev-v-odessemezhdunarodnaya-missiya-kiborgov-i-ih-prodolzhenie-rodnoyi-kryim-i-novyieproektyi
«ЦУГУХАРУ Фуджита: самурай с котом, палитрой и окнами на
Монпарнас» [Электрон. ресурс] : [это тема благотворительной лекции в
библиотеке им Грушевского. Новости ТК «Град» от 10.11.2018] / ООУНБ им.
М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2018. – 27 нояб. – Режим
доступа: https://youtu.be/pEih62onwk8
СОНЯЧНІ батареї, гіперлуп, електрокари та багато іншого [Електрон.
ресурс] : [студенти одеських вишів різної спеціалізації поділилися знаннями
про нові технології в енергетиці та обговорили сучасні проблеми
енергозбереження в ОУНБ ім. М. Грушевського] // 7 канал. – 2018. – 21 листоп.
– Режим доступу: http://7kanal.com.ua/2018/11/studenti-odeskih-vishiv-prorozvitok-novih-tehnologiy-ta-metodi-energozberezhennya-video/
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ВЕДЕНИЕ бизнеса в Одессе упростилось по сравнению с 2014 годом
(видео) [Электрон. ресурс] : [в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского состоялось
заседание «круглого стола» на тему «Взаимодействие бизнеса и власти как
фактор развития города». Новости ТК «7 канал» от 14.09.2018] // 7 канал. –
2018. – 14 сент. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=WVT8ymjLW4
ВЛАСТЬ и бизнес: перспективы и риски [Электрон. ресурс] : [ в
библиотеке Грушевского прошел круглый стол. В нем приняли участие бизнесэксперты из Швейцарии Паскаль Савари и Морис Кантон. С ними общались
бывшие и действующие представители муниципалитета. Новости ТК
«Думская.tv» от 14.09.2018] // Думская.tv. – 2018. – 14 сент. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=h8E8q1NKftI
ЭКСПЕРТЫ: больше половины украинских подростков задумывались
о самоубийстве [Электрон. ресурс] : [11 сентября 2018 года в библиотеке им.
М. Грушевского состоялось заседание «круглого стола» по проблеме детского
и подросткового суицида. Новости ТК «Репортер» от 11.09.2018] // Репортер. –
2018. – 11 сент. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=OAsJwKK0z7U
ОДЕССКИЕ медики обсудили проблему подросткового суицида
[Электрон. ресурс] : [11 сентября 2018 года в библиотеке им. М. Грушевского
состоялось заседание «круглого стола» по проблеме детского и подросткового
суицида. Новости ТК «7 канал» от 11.09.2018] // 7 канал. – 2018. – 11 сент. –
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=2aU57al0qrw
В БІБЛІОТЕЦІ відбувається фестиваль європейських фільмів
[Електрон. ресурс] : [3 серпня 2018 року о 14.00 в Одеській ОУНБ ім. М.
Грушевського в рамках проекту підтримки кіноклубів «Артхаус Клуб»
стартують кіноклубні покази фільмів європейських кінофестивалів –
Фестивалю Швейцарського кіно, Фестивалю Європейського кіно та Чілдрен
Кінофест. Уривок з програми «Ранок» ТРК «Одеса» від 10.08.2018] / ООУНБ
им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2018. – 10 серп. – Режим
доступу: https://youtu.be/b6QXvK5qyl0
ОДЕССИТЫ знакомятся с шедеврами европейского кино [Электрон.
ресурс] : [в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского до 31 авг. пройдет 2-й
Фестиваль европейского кино. Новости ТК «7 канал» от 03.08.2018] / ООУНБ
им. М.Грушевского // Главная страница YouTube. – 2018. – 16 июля. – Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=sqnmjRDgyOI&feature=player_embedded
НОРВЕГИЯ – партнер Украины [Електрон. ресурс] : [о направлениях
совместной работы Украины и Норвегии рассказал Чрезвычайный и
Полномочный Посол Королевства Норвегия в Украине и Беларуси Уле Терье
Хорпестад во время встречи в ОУНБ им. М. Грушевского. Новости ТК «Круг»
от 13.07.2018] // Круг. – 2018. – 13 июля. – Режим доступа:
http://www.krug.com.ua/news/31212
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НОРВЕГИЯ – партнер Украины [Електрон. ресурс] : [о направлениях
совместной работы Украины и Норвегии рассказал Чрезвычайный и
Полномочный Посол Королевства Норвегия в Украине и Беларуси Уле Терье
Хорпестад во время встречи в ОУНБ им. М. Грушевского. Отрывок из
новостей Новости ТК «7 канал» от 13.07.2018] / ООУНБ им. М. Грушевского
// Главная страница YouTube. – 2018. – 16 июля. – Режим доступа:
https://youtu.be/7SKu6PNMVIQ
ВСЕСВІТНІЙ день біженців. Прес-конференція в Одесі [Електрон.
ресурс] : [20 червня відзначається Міжнародний день біженців. З цієї нагоди
громадська організація «Десяте квітня» провела прес-конференцію на тему
статусу біженців в нашій країні та висвітлила святкування цього дня в місті.
Більш детально, далі в сюжеті] // Глаs. – 2018. – 20 черв. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=cHrNN1PST_0
В БІБЛІОТЕЦІ Грушевського презентували книгу «Моноліт»
[Електрон. ресурс] : [9 червня в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась
презентація книги «Моноліт» Валерія Пузіка. Автор – доброволець, учасник
АТО – наголошує: всі тринадцять оповідань, які входять до збірки, – про
людську пам’ять, про посттравматичний синдром. Новини медіагрупи «Глаs»
від 11.06.2018] // Глаs. – 2018. – 11 черв. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=pO-f9RjCf_M
ОДЕССУ посетила первая леди страны [Электрон. ресурс] : [в день
Вышиванки, 17 мая, с рабочим визитом Одессу посетила Марина Порошенко.
В библиотеке Грушевского она представила свой национальный проект «Книга
Мира» и участвовала в вышивке рушника] // Новости на Думской. – 2018. –
17 мая. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=9K87nKRYXZo
ПЕРВАЯ леди Марина Порошенко презентовала «Книгу Мира» и
вышивала рущник [Электрон. ресурс] : [Одесская область стала 23-м регионом,
где Марина Порошенко презентовала «Книгу Мира». Это рукописное издание
с семейными фотографиями и пожеланиями детей, чьи отцы принимают
участие в военной операции на Донбассе. Отрывок новостей ТК «Репортер» от
17.05.2018] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2018.
– 17 мая. – Режим доступа: https://youtu.be/9xO3O7QCn4s
МАРИНА Порошенко презентовала «Книгу Мира» в Одесской области
[Электрон. ресурс] : [Одесская область стала 23-м регионом, где Марина
Порошенко презентовала «Книгу Мира». Это рукописное издание с семейными
фотографиями и пожеланиями детей, чьи отцы принимают участие в военной
операции на Донбассе] // Град. – 2018. – 17 мая. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9K87nKRYXZo
В ДЕНЬ вышиванки первая леди презентовала «Книгу мира» м
вышивала оберег Одесской области [Электрон. ресурс] : [в библиотеке им.
М. Грушевского. Новости ТК «7 канал» от 17.05.2018] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2018. – 17 мая. – Режим
доступа : https://youtu.be/dScZoZafIVY
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«МАЛЕНЬКА територія – велике враження: Збережемо наше
культурне надбання» [Електрон. ресурс] : [27 травня 2018 року у
Коноплянській сільській об'єднаній територіальній громаді Іванівського
району відбувся показовий масовий захід «Патріотизм – код нації та поклик
власної душі» у рамках Року охорони культурної спадщини в Україні. Уривок з
новин Іванівського району від 27.04.2018 р.] / ООУНБ им. М. Грушевского
// Главная страница YouTube. – 2018. – 27 квіт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=4piJg6kH_BE&feature=youtu.be
«КОТ да Винчи» [Электрон. ресурс] : [в стенах областной библиотеки
имени Грушевского в эту субботу разбирались в символизме изображаемых на
полотнах выдающихся художников котов. Здесь состоялась лекция
журналиста, переводчика, автора интернет-издания «Артхив» Влада Маслова
«Кот Да Винчи» из цикла научно-популярных лекций «ШрёдингерФест» в
рамках образовательного проекта «Intellectuarium». Отрывок новостей ТК
«Град» от 21.04.2018] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница
YouTube. – 2018. – 21 апр. – Режим доступа: https://youtu.be/EFRQbLiiK9c
ВОЗМОЖЕН ли экономической рост Украины? [Электрон. ресурс] : [в
библиотеке Грушевского состоялась лекция известного экономиста А.
Савченко. Новости ТК «Круг» от 19.03.2018] // Круг. – 2018. – 19 марта. –
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=LvzEnDKvPio
ДО дня народження Утьосова [Електрон. ресурс] : [до 123-річчя від
дня народження нашого славетного земляка, легендарного музиканта Леоніда
Утьосова відповідальний секретар Фонду Музею-квартири Утьосова в Одесі ,
колекціонер Едуард Амчиславський провів в бібліотеці ім. Грушевського
зустріч з літературознавцями, учнівською та студентською молоддю,
користувачами бібліотеки на тему «Утёсов не стал бы Утёсовым без... семьи
Липскеровых. Новые детали биографии Л.Утесова». Новини ТК «Глаs» від
21.03.2018] // Глаs. – 2018. – 21 берез. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=yF5fBmWQHQs
В ОДЕССЕ вышла в свет книга о великом В.Вернадском [Электрон.
ресурс] : [к 155-летию со дня его рождения В. Вернадского в Одесской ОУНБ
им. М. Грушевского прошла презентация заключительной книги трилогии
преподавателя одесского политехнического университета Николая Шалимова «Царство моих идей впереди». Новости ТРК «Град» от 18.03.2018] // Град. –
2018. – 18 марта. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=0gLgREIG8LU
ТВОРЕЦЬ науки [Електрон. ресурс] : [до 155-річчя від дня народження
академіка Володимира Вернадського в Одеській обласній універсальній
науковій бібліотеці ім. М. Грушевського відбулась презентація книги
професора політеху Миколи Шалімова про видатного вченого. А також
відкрилась книжково-ілюстративна виставка «Володимир Вернадський –
перший президент Національної Академії Наук України». Новини ТК «Глаs»
від 16.03.2018] // Глаs. – 2018. – 16 берез. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=IZ4YBgLDalE
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УКРАЇНСЬКИЙ жіночий одяг [Електрон. ресурс] : [в Одеській ОУНБ
ім. М. Грушевського відбулась лекція-показ колекції стародавнього
українського вбрання майстрині з реконструкції прикрас Майї Ернст. Автор –
Анна Терзивец. ТВ-програма «Ранок Одеса» від 24.02.2018] / ООУНБ им.
М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2018. – 27 лют. – Режим
доступу: https://youtu.be/42b4-fvRnso
КОМУНАЛЬНІ послуги: платимо по-новому [Електрон. ресурс] :
[Головне територіальне управління юстиції в Одеській області раз на місяць
проводить в Бібліотеці імені Грушевського "Інформаційну годину" в рамках
програми "Я маю право". 22 лютого темою обговорення став новий закон про
житлово-комунальні послуги, який був прийнятий в листопаді 2017. Закон
вступить в силу з червня цього року. І одним з найбільш хвилюючих
нововведень в ньому стане укладення договору з постачальником комунальних
послуг. Так, ви зможете заключити індивідуальний, колективний і договір
колективного споживача ОСББ. Новини ТК «Глаs» від 22.02.2018] // Глаs. –
2018. – 22 лют. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=YQRem4rMHGw
ДЕНЬ рідної мови [Електрон. ресурс] : [21 лют. 2018 р. Ярослава
Витко – куратор проекту «Одеса україномовна», співробітник ОУНБ ім. М.
Грушевського – в ефірі «На хвилі» розповідала про відзначення свята, роль
рідного слова для українців та проект «Одеса україномовна». Новини ТРК
«Южная волна» від 21.02.2018] / На хвилі // Южная волна. – 2018. – 21 лют. –
Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=B8GkBFuY0l8
В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского прошел урок живой истории
[Электрон. ресурс] : [15-го февраля – день вывода советских войск из
Афганистана. Накануне этого памятного дня воины-афганцы пришли на
встречу с юными одесситами в библиотеку, чтобы рассказать о войне, которую
они видели, пережили, и память о которой будет с ними всегда. Новости ТК
«Град» от 16.02.2018] // Град. – 2018. – 16 февр. – Режим доступа:
http://grad.ua/lenta-novostey/74480-v-biblioteke-immgrushevskogo-shkolnikivstrechalis-s-veteranami-afgancami-video.html
СТУДЕНТИ відзначили День всіх закоханих [Електрон. ресурс] : [в
ОУНБ ім. М. Грушевського участь у святкових заходах до Дня святого
Валентина взяли студенти гуманітарного факультету та Інституту підготовки
іноземних громадян ОНПУ, аби відзначити не тільки свято кохання, а й 100річчя свого навчального закладу. Уривок з новин ТРК «Южная волна» від
14.02.2018] / ООУНБ им. М. Грушевского // Главная страница YouTube. – 2018.
– 16 лют. – Режим доступу: https://youtu.be/OryT-zk_4Tc
ДЕНЬ влюбленных и День дарения книг отметили в библиотеке
Грушевского [Электрон. ресурс] : [ко Дню святого Валентина в Одесской
ОУНБ им. М. Грушевского прошел интернациональный вечер студентов
Института подготовки иностранных граждан ОНПУ. Новости ТК «7 канал» от
14.02.2018] // 7 канал. – 2018. – 14 февр. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=SfbifxL13_E
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ВСТРЕЧА одесских школьников с воинами-афганцами [Электрон.
ресурс] : [в библиотеке им. М. Грушевского школьникам продемонстрировали
фильм-хронологию об Афганской войне. Также воины поделились своими
воспоминаниями и спели школьникам песни военных лет. Новости ТК «7
канал» от 14.02.2018] // 7 канал. – 2018. – 14 февр. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=592ZHR0iCIQ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги Бориса Херсонського «Сталіна не було»
[Електрон. ресурс] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 11 лютого 2018 р. відбулась
творча зустріч з поетом, психологом. ректором Київс. ін-ту сучасної психології
та психотерапії Б. Херсонським та презентація збірки віршів «Сталіна не було».
Це вже п’ята його книга, яка видана харківс. вид-вом «Фоліо», і друга – укр.
мовою. Новини ТК «Глаs» від 12.02.2018] // Глаs. – 2018. – 12 лют. – Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=5q3bgR96vfI
3 ЛЮТОГО 2018 р. в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася
презентація книги «Три барви Дунаю» одеського письменника, заслуженого
журналіста України Романа Кракалія [Електрон. ресурс] : [уривок з новин ТК
«Град» від 03.02.2018] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная страница
YouTube. – 2018. – 3 лют. – Режим доступу : https://youtu.be/XjuoGJCVBAg
ТВОРЧА зустріч з актором стрічки «Кіборги» Романом Ясіновським
[Електрон. ресурс] : [3 лют. 2018 р.. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась
творча зустріч з одним з головних акторів фільму «Кіборги» («Гід»), актором
театрів «Золоті ворота» та «Дах» – Романом Ясіновським. Матеріали КУ
«Патріот»] // КУ «Патріот. – 2018. – 3 лют. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=sOIUZR4xd6c&t=299s
ПАМ’ЯТНІ дати державності України [Елктрон. ресурс] : [26 січня
2018 року в ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся захід, присвячений 99-й
річниці Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської
Народної Республіки в єдину державу, і 100-річчю героїчної дати в історії
нашої країни – бою під Крутами 29 січня 1918 року. Уривок з новин ТРК
«Южная волна» от 26.01.2018] / ООУНБ им. М.Грушевского // Главная
страница YouTube. – 2018. – 30 січ. – Режим доступу:
https://youtu.be/7bsYitajYwU
В ООУНБ им. М. Грушевского открылась выставка, посвященная
истории ромов в регионе [Электрон. ресурс] : [этнос показали с другой
стороны: акцент сделали на уникальную культуру и обычаи. Организаторы,
прежде всего, хотели разрушить негативный образ ромов, сложившийся в
обществе. Новости ТК «7 канал» от 23.01.2018] // 7 канал. – 2018. – 23 янв. –
Режим доступа: http://7kanal.com.ua/2018/01/v-odesse-vpervyie-proshla-vyistavkaposvyashhennaya-istorii-romov-v-regione-video/
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КОРЬ. Болезнь или повод для паники? [Электрон. ресурс] : [в ОУНБ
им. М. Грушевского врач-инфекционист Заковенко Анастасия провела лекцию,
посвященную кори. Тема обусловлена эпидемиологической ситуацией в г.
Одесса и Одесской области. Что такое корь? Кому нужна вакцинация? Как не
заболеть и что делать, если тело уже покрыла характерная сыпь? По
материалам газеты «Общественный прибой» от 20.01.2018] // Общественный
прибой. – 2018. – 20 янв. – Режим доступа :
https://www.youtube.com/watch?v=kWwTf32LsEo&t=12s
ПРОЩАЛЬНАЯ коляда [Электрон. ресурс] : [в завершении зимнего
цикла праздников в ОУНБ им. М. Грушевского состоялось прощание с
колядой. Целью встречи является сохранение украинских традиций и
украинского языка непосредственно в Одессе. По материалам газеты
«Общественный прибой» от 20.01.2018] // Общественный прибой. – 2018. –
20 янв. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=uCGkMUS1gaA&t=3s
ОДЕССИТЫ против запрета для не привитых от кори детей посещать
школы [Электрон. ресурс] : [пресс-конференция Марата Якупова, председателя
ОО «Мой дом Одесса», прошла 17.01.2018 г. в ОУНБ им. М. Грушевского.
Новости ТК «7 канал» от 20.01.2018] // 7 канал. – 2018. – 20 янв. – Режим
доступа: https://www.youtube.com/watch?v=-NRPED4YV_c
ЧИ треба колядувати? Прощання з колядою [Електрон. ресурс] : [про
традиції новорічних свят розповідають Лариса Козловська – керівник
народного руху "Козацьке коло", Ольга Нагорнюк – завідувач відділу
соціокультурної діяльності ОУНБ ім. M. Грушевського та Марічка Титаренко –
співробітник відділу. Реортаж ТК «7 канал» від 18.01.2018] // 7 канал. – 2018. –
18 січ. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=oA9c1Z3sXo&feature=youtu.be
В ОУНБ ім. М. Грушевського презентували книги про війну в Україні
[Електрон. ресурс] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація книг
про війну в Україні за підтримки голови облдержадміністрації Максима
Степанова. Громадськості було презентовано одразу 5 книг: «Піхота» Мартіна
Бреста, «Вовче» Костянтина Чабали, «Психи двох морів» Юрія Руденко, збірка
оповідань «14 друзів хунти», яку представив один з авторів - Павло
Белянський, а також «210 добрих справ» Володимира Никитенка. Новини ТА
«Репортер» від 15.01.2018] // Репортер. – 2018. – 15 січ. – Режим доступу :
http://reporter.od.ua/vyipusk-novostey-875/
СУДЬБА Летнего театра: активисты собрались судится с мэрией и
застройщиком [Электрон. ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась
пресс-конференция. Новости ТА «Репортер» от 11.01.2018] // Репортер. – 2018.
– 11 янв. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Y-IZd4YMRUo
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РЕСУРСИ і новації сучасної бібліотеки [Електрон. ресурс] : [в
програмі приймали участь директор ОУНБ ім. М. Грушевського
Амельченко Ю. С. та головний бібліотекар читальної зали Бондарева Н. М.]
/ Вечірня Одеса // Одеська філія ПАТ НСТУ. – 2018. – 9 січ. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=9UpkYh8DOZE
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ У 2018 РОЦІ
Кількість користувачів:
- за єдиною реєстраційною картотекою – 10612.
- обслугованих відділами – 36082.
Число відвідувань та звернень на веб-сайт бібліотеки – 264660, в т.ч. звернень
на сайт 125497.
Видача друкованих документів та інформвидань – 751060.
* * *
До електронного каталогу внесено записів – 56625. Всього записів – 170000.
* * *
Відвідання бібліотечних сайтів та блогів:
 сайт бібліотеки –32137;
 "Одесский «библиомостик»" – 7975;
 "Одесский краевед" – 13619;
 "Бібліотечному фахівцю" – 25660;
 "Весь мир через культуру" – 20758;
 "Юридичний світ в бібліотеці" – 2439.
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ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ
АМУ – Асоціація міст України
БО – Благодійна організація
БФ – Благодійний фонд
ВГО – Всеукраїнська громадська організація
ВМГО – Всеукраїнська молодіжна громадська організація
ГО – громадська організація
ЗОШ – загальноосвітня школа
ЗСУ – Збройні Сили України
ICOM – міжнародне об'єднання музеїв та професійних музейних працівників
КВУ – Комітет виборців України
к.і.н. – кандидат історичних наук
КУ – комунальна установа
КЦ – Культурний центр
МАУП – Міжнародна академія управління персоналом
МК – Міністерство культури
МО – Молодіжна організація
ММО – Міжнародна молодіжна організація
НБУВ – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
НСОУ – Національна скаутська організація України
НСПУ – Національна спілка письменників України
НУ «ОЮА» – Національний університет «Одеська юридична академія»
ОДА – обласна державна адміністрація
ОДБ – обласна бібліотека для дітей
ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій
ОНМедУ – Одеський національний медичний університет
ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет
ОНУ – Одеський національний університет
ООР – Одеська обласна рада
ОТГ – об’єднані територіальні громади
ОУНБ – обласна універсальна наукова бібліотека
ПНПУ – Південноукраїнський національний педагогічний університет
ССШ – спеціалізована середня школа
ТРК – телерадіокомпанія
УБА – Українська бібліотечна асоціація
УДА – Українська добровольча армія
УКФ – Український культурний фонд
ФРІ – Фундація регіональних ініціатив
ХНУ – Харківський національний університет
ЦБС – централізована бібліотечна система
ЦМБС – центральна міська бібліотечна система
ЦРБ – центральна районна бібліотека
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція
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