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Загальні проблеми культури.
Проблеми. Нагородження. Семінари
Нацбанк України ввів у обіг пам’ятну монету «100 років Одеської
кіностудії». Номінал – 5 грн. Роздрібна ціна – 51 грн.
У Маракеші (Марокко) було ратифіковано договір про співробітництво
між Одесою та Маракешем – двома важливими туристичними центрами, для яких
співпраця є необхідною.
В Одесі розпочато роботу 7-ї Міжнародної наукової конференції «Південь
України: етнографічний, мовний, культурний та релігійний виміри».

Бібліотечна справа
Виповнилося 20 років Всеукраїнській виставці-форуму «Українська
книжка
на
Одещині»,
на
якій
зустрічаються
книговидавці
та
книгорозповсюджувачі з усієї України.
В Одесі відбулося нагородження переможців 22-го загальноміського
бібліотечного конкурсу дитячої творчості «Кожен може випробувати себе». У
цьому змаганні взяли участь більше 1200 читачів дитячих бібліотек, музичних та
художніх шкіл. Переможцями та призерами стали 115 учасників.
В Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського пройшла творча зустріч з відомою
естрадною співачкою, засл. артисткою Казахстану і України Г. Неварою, яка
презентувала присутнім книгу спогадів «Долгое эхо любви».
Презентація Одеського міського есперанто-клубу «Біла Акація» пройшла в
Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського. В програмі – цікаві факти про мову
есперанто, літературні читання, поезія на есперанто, лінгвістична гра «Відгадай
значення слова».
Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського запросила читачів і гостей на
краєзнавчі читання «Одеська кіностудія: вчора, сьогодні, завтра». У програмі –
лекція режисера проекту «Пантеон Одеси» І. Козлова-Петровського та
прем’єрний показ заключних 7 та 8 серій історико-публіцистичного фільму
«Пантеон Одеси».
У с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області відкрився
культурно-освітній медіа-центр. Це вже другий у цьому районі центр, який
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відкрито на базі бібліотечної філії в рамках виконання Стратегічного плану дій
Одеської облдержадміністрації «Розумний регіон».
1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, Одеська ННБ організувала
чимало святкових заходів: виставку дитячого малюнку, театральні вистави,
кінопрограми, концерти, розкрила фонди для дітей.

Кіномистецтво
Сьогодні на Одеській кіностудії знімаються дві повнометражні стрічки та
ситком.
По Зарічній вулиці – на знімальні майданчики одеського Голівуду. Йдеться
про найпопулярніші кінофільми, які було знято на Одеській кіностудії: «Весна на
Заречной улице», «Место встречи изменить нельзя» та ін.

Клуби. Парки. Зоопарк
До Дня Європи відбулася мистецька акція «Дні культури
Західнопоморського воєводства (Польща) в Одеській області». Пройшла низка
заходів: виставка плакатів у літературному музеї, концерт зразкового ансамблю
пісні і танцю «Щециняни» (Польща) у театрі музичної комедії ім. М. Водяного,
виставка фотографій просто неба «Західне Помор’я на фотографії» тощо.
У Одеському зоопарку відбулося пізнавальне свято «День рослин»:
пройшли ігри, конкурси, майстер-класи по висадці рослин тощо.

Літературне життя
У Всесвітньому клубі одеситів відбувся творчий вечір відомого поета і
прозаїка, автора 60 книжок віршів і прози І. Потоцького «Дай испытать
восхищение другом».
Вийшла друком вже шоста книга авторської серії «Одеса літературна»
відомого історичного дослідника, чл. НСПУ В. Полтавчука. Цей літературнокритичний нарис присвячений творчості поета, прозаїка, лауреата премій ім.
Олеся Гончара та ім. Івана Гайдаєнка, засл. діяча мистецтв України
Г. Щипківського.
Одеська обласна організація НСПУ запровадила «Літературну майстерню»
– регулярні зустрічі майстрів художнього слова, обмін думками з актуальних
питань, огляд творчих здобутків, накреслення планів і перспектив тощо.

Музеї. Пам’ятники
В Одеському музеї історії євреїв Одеси «Мигдаль-Шорашим» працює
виставка «Музична Одеса», на стендах якої експонуються матеріали про відомих
музикантів-євреїв, народжених та отримавших музичне виховання в Одесі: Д.
Ойстраха, Е. Гілельса, Л. Гінзбург, Б. Рейнгбальд, Д. Гершвіна.
На фасаді адмінкорпусу Одеської кіностудії відкрито меморіальну дошку
кінематографістам-жертвам
політичних
репресій
«Репресованим
кінематографістам Одеської кіностудії».
Музей запрошує друзів. Зал у дворі Одеського музею сучасного мистецтва
перебудовано, оновлено і радикально модернізовано. Новосілля відмічено
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виставкою «Музика сфер», яка присвячена 100-річчю культового одеського
художника О. Соколова.
Одеський художній музей: своєчасно і сучасно. Його директором рік
працює неоднозначний О. Ройтбурд. За цей час в музеї було прочитано біля 50
лекцій, проведено 15 авторських екскурсій, почала діяти «Школа юного
музейника», відкрито для відвідувачів підземний грот. Тут навчилися заробляти і
витрачати гроші.
Одеські музеї беруть активну участь у Всесвітній музейній ночі. У
літературному музеї це авторські екскурсії нічною музейною експозицією,
«вільний мікрофон» у Саду скульптур; в музеї західного та східного мистецтва –
презентація «казкового» видання для дітей «Ночь в музее» тощо.

Національні культури
Фолк переміг попсу: в рамках святкування Дня Європи в Одесі пройшли
Дні Щецина (Польща). Це була низка заходів, яка мала на меті знайомство
мешканців нашого міста і області з культурою, мистецтвом, історією і кухнею
регіону Західного Помор’я.
Місто Болград Одеської області зіграв гастрофест – тут було організовано
гастрономічний фестиваль «Георгъовденськи панаир – смачний баранчик». На
свято завітали сусіди – ренійці та ізмаїлчани, щоб скуштувати національні блюда
Бессарабії.
Вареники – Божі хваленики: у м. Балті Одеської області відбувся ІІ
фестиваль українських страв «Пан Казан». Головним героєм і головною стравою
став Пан Вареник.

Образотворче мистецтво
Галерея Всесвітнього клубу одеситів запросила гостей до «Акварельного
міста». Автор експозиції І. Потапенко, одеська художниця, ілюстратор дитячих
книжок.

Театрально-концертне життя
В Одеському ТЮГі ім. Ю. Олеши відбулася прем’єра вистави «Лісова
пісня» за літературним шедевром Лесі Українки.
Новина репертуару театру «На Чайній» – «ХХ. Сімейна хроніка» за
мотивами п’єси польського драматурга Е. Хованец «Гардения». Реж. – засл. арт.
України Ю. Невгамонний.
В Одеському українському музично-драматичному театрі ім. В. Василька
відбувся прем’єрний показ вистави-казки «про кохання та ревнощі» –
«Прекрасний рогоносець» Ф. Коммелінка. Режисер та сценограф І. Уривський.

Школи мистецтв. Музичні школи. Училища
Вихованці ДМШ № 6 м. Одеси продемонстрували свої таланти на концерті
фортепіанних ансамблів «Музика з’єднує нас».
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У ДМШ № 1 м. Одеси відбувся майстер-клас і концерт відомої британської
піаністки українського походження Е. де Лейн.

Туризм
У Їзмаїлі відбувся міжнародний форум «Развитие туризма в украинских
дунайских портах – путь к экономическому росту региона», який завершився
підписанням домовленості про співробітництво КП Їзмаїльської міської ради
«Измаильськое бюро содействия инвестициям» з Асоціацією з менеджменту
туристичних напрямків і об’єктів дельти Дунаю румунського міста Тулча.
Портрет одеського туриста: КП «Туристичний інформаційний центр міста
Одеси» було складено збірний портрет туриста.
Туристичний збір за перші три місяці року приніс прибуток у розмірі 23
млн. грн. Одеська область поповнила казну на 1,4 млн. грн.
Екогастрономічний туризм почнеться з Бессарабії. «Дороги вина та смаку»
– перший в Україні проект екогастрономічного туризму в рамках проекту ЄС
«Підтримка системи географічних покажчиків в Україні. Туристичний
гастромаршрут Болград-Криничне-Ізмаїл-Вилкове».

Фестивалі. Конкурси. Свята
У школі ім. П. Столярського змагалися юні музиканти з різних країн – тут
проходив 6-й міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості
«Made in Ukraine». Цілі і завдання: підтримка талановитих дітей, розвиток
культурних контактів, популяризація української музики. Взяли участь більш ніж
500 дітей.
5-й міжнародний фестиваль класичної музики «Odessa Classics»у якості
прелюдії провів ІІ Всеукраїнський конкурс молодих піаністів ім. С. Могилевської.
В Одесі пройшов з великим успіхом ІІІ щорічний фестиваль «Акація Фест2019»
У ЦПКіО ім. Т. Шевченка відбувся перший екофест, на якому одеські і
київські експерти обмінювалися досвідом із збереження оточуючого середовища і
природних ресурсів. Для дітей були організовані майстер-класи, квести,
працювали екоярмарок, тематичні фотозони.
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