Одеська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. М. Грушевського
Відділ інформації з питань культури і
мистецтва та зв’язків з громадськістю

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ОДЕЩИНИ
НА СТОРІНКАХ ПРЕСИ
Вип. 5-6 (1-31 березня 2019 р.)
Загальні питання культури.
Проблеми, нагородження, семінари
Топ-100 успешных женщин Одесского региона : [в номинации
«Государственная служба» – нач. упр. культуры, национальностей, религий и
охраны объектов культур. наследия ОГА Е. Олейник. В номинации «Культура и
искусство» – ген. директор ОНА ТОБ, засл. работник культуры Украины
Н. Бабич; актриса укр. муз.-драм. театра им. В. Василько, нар. арт. Украины
Д. Малая; дир. Одес. театра муз. комедии им. М. Водяного, засл. работник
культуры Украины Е. Редько; дир. «Клуба высокой музыки», продюсер
Междунар. муз. фестиваля «Одесса Джаз Фест» Н. Эртнова; дир. Одес. обл.
филармонии, засл. работник культуры Украины Г. Зицер; реж.-пост. фестивалей
и концертн. прогр., засл. работник культуры Украины Т. Подерская, дир. Одес.
лит. музея Т. Липтуга; продюсер, поэтесса, комп., вед. авторс. прогр. «Одесский
коктейль» на радио «Одесса-мама» Е. Палашек и др.] // Жизнь в Одессе. – 2019.
– 15 марта. – С. 8-9.
Жванецкий и орден : [Президент России наградил нар. арт. Украины и
России М. Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени]
// Пресс-курьер. – 2019. – 7 марта. – С. 2.
Бібліотечна справа
Алєнічева О. У поезії є крила : [у б-ці с. Виноградар Роздільнян. р-ну
підготували та відзначили Всесвіт. день поезії] // Вперед. – 2019. – 29 берез. –
С. 9.
Большакова В. Про культуру, мову і бібліотеку : [про роботу б-к
Роздільнян. р-ну, відзначення 10-річчя літ.-поетич. клубу «Літературні обрії»,
50-річчя Павлів. б-ки цього р-ну] // Вперед. – 2019. – 1 берез. – С. 4.
Відкрито сучасний медіа-простір : [це сталося на базі Роздільнян. ЦРБ, де
плануються просвіт. лекції, різні семінари і конф. У 2018 р. в Одес. обл. було
створено 10 таких центрів, що передбачено Стратегіч. планом дій голови ОДА
М. Степанова «Розумний регіон»] // Вперед. – 2019. – 29 берез. – С. 1.
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Культурний простір стане ширшим : [в Арцизі відкрито оновлену артгалерею центральн. б-ки. Ремонт цього об’єкту – у рамках обл. комплексн.
програми «Культура Одещини 2017-2019 роки». На ремонт з обл. бюджету було
виділено близько 500 тис. грн] // Одес. вісті. – 2019. – 30 берез. – С. 4.
Дзвенить струмочком рідна мова : [під таким гаслом у Роздільнян. РДБ
відбувся тематич. захід – історія мови, присвяч. Міжнар. дню рідної мови. Діти
взяли участь вімпровіз. подорожі у Країну мовознавства, конкурсі загадок,
«Мовному асорті» та ін.] // Вперед. – 2019. – 1 берез. – С. 4.
Лясоцька Н. Мова має значення : [у Лиман. б-ці № 3 Роздільнян. р-ну
відсвяткували День рідної мови. До цієї події було підготовлено вист.-імпульс
«Мова – ДНК нації», лекцію «Вавилонська вежа», концерт болг. та молд. пісні]
// Вперед. – 2019. – 1 берез. – С. 4.
Мелодії слова : [Буджак відсвяткував Всесвітн. день поезії: у Татарбунар.
ЦРБ відбувся урочистий захід з цієї нагоди. Зб. творів поетів Татарбунарщини
шанувальники побачили на окремій полиці] // Чорномор. вісник. – 2019. –
26 берез. – С. 5.
«Опальний гетьман і його правда» : [ОУНБ ім. М. Грушевського запрошує
на лекцію, назву якої винесено у заголовок. Тема лекції – І. Мазепа]
// Чорномор. новини. – 2019. – 28 берез. – С. 1.
Подаруй книгу бібліотеці : [у Прилиман. б-ці Овідіопольс. р-ну
проводилася акція «Подаруй книгу бібліотеці», присвячена Міжнар. дню
дарування книги. Бібл. фонд було суттєво поповнено новими книгами]
// Сучасний Авангард. – 2019. – 21 берез. – С. 4.
Ребятам – о зверятах : [в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась
презентация кн. дет. писателя С. Бакуменко «Ребятам о собачках». Презентация
состоялась в рамках реализации проекта «Уроки доброты»] // Слово. – 2019. –
28 марта. – С. 10.
Таранцева Н. Поезія – це скарб усіх віків : [з нагоди Всесвітнього дня
поезії у Кучурган. сіл. б-ці № 2 Роздільнян. р-ну пройшов конкурс знавців укр.
поезії. Звучали вірші Л. Костенко, В. Симоненка, В. Сосюри, О. Олеся та ін.]
// Вперед. – 2019. – 29 берез. – С. 9.
Кіномистецтво
Фільми, що стали подіями : [в ОУНБ ім. М. Грушевського тривають
«Українські кіносереди» – демонстрація фільмів клубного фестивалю «Нове
українське кіно»: «Герой мого часу», «Іней», «Коли падають дерева», «Брама»]
// Чорномор. новини. – 2019. – 28 берез. – С. 1.
Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Кодимщина – скарбниця неповторних талантів : [у день визволення
Кодимщини від нім.-нацистських загарбників відбувся великий гала-концерт
фестивалю «Таланти твої, Кодимщино»] // Вісті Кодимщини. – 2019. – 30 берез.
– С. 4.
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Літературне життя
Бржестовская Н. «Человек-спектакль»: юбилей Юрия Олеши : [к 120летию извест. одес. и рус. писателя Ю.К. Олеши] // Слово. – 2019. – 7 марта. –
С. 10.
Журнал «Южное сияние» – первый номер в этом году : [он вышел на днях
объёмом 230 с., 44 автора из 17 городов – Одессы, Рыбницы, Москвы,
Севастополя, США, Канады, Израиля и др. В номере опубликованы
произведения 12 одесситов] // Веч. Одесса. – 19 марта. – 2019. – С. 4.
Любовь спасёт мир : [экс-мэр Одессы Р. Боделан презентовал сб. эссе «Куда
мы идём?». В отличие от ранее издан. мемуаров «Простите меня, одесситы!» и
«Исповедь»] // Веч. Одесса. – 2019. – 26 марта. – С. 4.
Открытие Поэта : [во Всемир. клубе одесситов была презентована кн.
Т. Найденко «Всё дано»] // Слово. – 2019. – 28 марта. – С. 10.
Сорокина И. «Три толстяка», роковая любовь и репрессированные книги:
[о творч. и жизн. пути Ю. Олеши, оставившего небольшое, но очень значит.
лит. наследие. 2 марта 2019 г. исполнилось 120 лет со дня его рождения]
// Одес. жизнь. – 2019. – 13 марта. – С. 28.
Тени в фас и «Тени в профиль» : [состоялась презентация новой кн. одес.
писательницы Е. Андрейчиковой «Тени в профиль», которая вышла в изд.
«Meridian Czernowitz». Е. Андрейчикова – участник лит. студии «Зелёная
лампа». Авт. кн. «Остаться дома в понедельник», «Акулы тоже занимаются
любовью»] // Слово. – 2019. – 14 марта. – С.10.
Музеї. Пам’ятники
Владимирский О. «Лестница знаний» у библиотеки : [возле ОННБ
состоялась торжеств. церемония открытия новой скульптур. композиции
М. Ревы «Лестница знаний». Скульптур также подарил б-ке много худож.
альбомов] // Веч. Одесса. – 2019. – 26 марта. – С. 1.
Котова М. «Книжная композиция от Михаила Ревы» : [одес. скульптор
М. Рева заканчивает установку новой скульптур. композиции, которая
откроется рядом с центр. входом в ОННБ. Новая работа создана под девизом
«More Boots Less Fear» («Больше книг – меньше страха») и представляет собой
книголюба, который держит большую стопку книг] // На пенсии. – 2019. – 19
марта. – С. 3.
Котова М. Сколько этажей в Оперном театре? : [об Одес. оперном театре (в
нём 14 этажей!), триумфальн. арке, освещении Одессы спиртом, Фраерштрассе, Потёмкинской лестнице рассказывает краевед, экскурсовод,
журналист Е. Гринкевич] // Одес. жизнь. – 2019. – 13 марта. – С. 8.
Левит А. В Одессе открыли мемориальную доску земляку, известному
актёру кино и эстрады : [на ул. Торговой, 15, на здании театрально-худож. учща, открыта мемориальн. доска нар. арт. Украины, извест. актёру театра, кино и
эстрады А. Сове] // Жизнь в Одессе. – 29 марта. – С. 16.
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Полищук Г. Как бесплатно или со скидкой сходить в музей? : [перечень
музеев со свободными или скидочными для посещения днями] // Одес. жизнь. –
2019. – 27 февр. – С. 26.
Образотворче мистецтво. Фотовиставки
«Лабиринты осознания» : [в Одес. музее зап. и вост. искусства
экспонируется выст. одес. худож. А. Шуйского с таким же названием] // Веч.
Одесса. – 2019. – 7 марта. – С. 4.
Левчук В. Сцена в глазок фотокамеры : [второй год к Междунар. Дню
театра Одес. ТЮЗом им. Ю. Олеши проводится конкурс театральн. фотографии
«Театр в фотообъективе» (Theatre Exposed). Междунар. жюри определило 37
победителей из Украины, Беларуси, Эстонии, Израиля, Боснии и Герцеговины,
Ирана, России] // Веч. Одесса. – 2019. – 28 марта. – С. 3.
Національні культури
Корнилова Т. Весну встречали фестивалем : [фольклорн. фестиваль
«Мерцишор» 36-й раз прошёл в Ренийс. р-не. Место проведения – ДК с.
Орловка, где выступили образцов. танц. анс. «Опинкуца», образоцов. вок. анс.
«Дорулец», вок. анс. «Ностальгия», нар. вок. анс. «Романицеле» и др.] // Одес.
вісті. – 2019. – 7 берез. – С.8.
Левкович С. «И расскажи сыну своему…» : [выст. под таким назв.
открылась в музее истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим».Экспозиция
учит тому, что без памяти о прошлом нет будущего] // Веч. Одесса. – 2019. –
26 марта. – С. 3.
Театрально-концертне життя. Цирк
Гайда в актори: в Біляївці на базі міського Будинку культури відкривається
театральний гурток : [набір у гурток триватиме місяць] // Вісті Біляївки. – 2019.
– 23 берез. – С. 3.
Балеринами рождаются! : [больше года работали в ОНАТОБ над сказкойфеерией для всей семьи «Рождение балерины» – история о пути к
осуществлению заветной мечты девочки Анны. Авт. идеи и либретто Л.
Сергейчук. Новая постановка родилась в рамках прогр. «Одесская опера –
детям»] // Веч. Одесса. – 2019. – 14 марта. – С. 7.
Гудыма М. Коля и Лёля, или Герои Олеши снова с нами : [в рамках
празднования 120-летия со дня рождения извест. писателя Ю. Олеши в ТЮЗе
прошли открытые читки 2-х текстов Ю. Олеши] // Веч. Одесса. – 2019. –
21 марта. – С. 7.
Левкович С. Травестия для взрослых : [современ. адаптация «Энеиды» И.
Котляревского, написан. драматургом В. Ченским, демонстрируется в укр.
театре им. В. Василько смешанным составом из киевс. и одес. актёров. Создан
спектакль «Диким театром» (Киев), театром «Золотые ворота» (Киев) и театром
драмы и комедии на Левом берегу Днепра] // Веч. Одесса. – 2019. – 19 марта. –
С. 3.
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Марьина Г. Как ложь во спасение семью сохранила : [рец. на премьеру
спектакля-мюзикла Ю. Рыбчинского и В. Ильина «Лгунья». Реж. и
балетмейстер Е. Зеленская (Санкт-Петербург)] // Веч. Одесса. – 2019. –
28 марта. – С. 3.
Марьина Г. Тему природы подхватит рояль : [нац. Одес. филармонич. орк.
дал концерт, в прогр. которого гармонично сочетались классика И. Гайдна,
С. Рахманинова и муз. соврем. укр. комп. А. Шимко. Дир. – гость из Киева
В. Протасов] // Веч. Одесса. – 2019. – 28 марта. – С. 3.
Марьина Г. Хочешь вернуть мужа? Спроси театр, как : [рец. на премьеру
мюзикла «Лгунья» в театре муз. комедии им. М. Водяного] // Веч. Одесса. –
2019. – 21 марта. – С. 7.
Театр – це не робота, а місія : [як святкувало Міжнар. День театру в одес.
театрах] // Чорномор. новини. – 2019. – 30 берез. – С. 6.

Школи мистецтв, музичні школи, училища
Полищук Г. Где в Одессе обучить ребёнка музыке? : [перечень муз. шк. и
шк. эстет. воспитания: направления, адреса, стоимость обучения] // Одес.
жизнь. – 2019. – 20 марта. – С. 27.
Савчук Т. Добрий результат у обласному конкурсі : [учні фортепіан. від.
Татарбунар. район. дит. муз. шк. взяли участь у 6-му академіч. конкурсі
фортепіан. муз. «Classic Quest». 3-є місце посіла К. Акімова] // Татарбунар.
вісник. – 2019. – 23 берез. – С. 5.
Співак В. Весняний блюз від юних вокалістів : [юні співаки дит. муз. шк.
№ 3 під керівництвом педагога О.В. Паєрелевої виступили з благодійними
концертами, присвяченими святу Масниці і подарували муз. казку «Весняний
блюз» вихованцям центру соц.-психологіч. реабілітації дітей] // Чорномор.
новини. – 2019. – 28 берез. – С. 4.
Эстетическое слияние : [в г. Белгороде-Днестровском намерены соединить
детские музыкальную и художественную школы в единое учреждение. Такое
слияние обусловлено требованиями реформы системы образования и
децентрализации. Предварит. назв. нового коммун. учреждения – «БелгородДнестровская школа искусств им. Л. Гинзбург»] // Чорномор. вісник. – 2019. –
26 берез. – С. 5.

Туризм
Чимось та й вабить Україна… : [Укрінформ цікавиться, скільки і звідки
найбільше до нас приїздить інозем. туристів та що вони хочуть побачити.
Наприклад, у 2017 р. Україну відвідали 14,2 млн. інозем. туристів. Стаття має
велику кількість статистичних даних] // Чорномор. новини. – 2019. – 28 берез. –
С. 4.

5

Показали город на выставке : [в Берлине прошла междунар. турист.
выставка «ITB Berlin 2019», на которой было представлено более 180 стран, в
т.ч. Украина и, в частности, – Одесса. Выст. отражает основн. тенденции
развития междунар. туризма. Цель участия (с 2011 г.) – популяризация нашего
города как привлек. объекта для круглогодич. посещения, расширение
сотрудничества] // Веч. Одесса. – 2019. –12 марта. – С. 3.
Фестивалі. Конкурси
Арсеньева Т. Джаз – это состояние души : [в колледже искусств им. К.
Данькевича состоялся 16-й традиц. джазов. конкурс им. Р. Кобанченко. Гранпри присуждён пианистке, преп. колледжа, комп. и основателю джазов. группы
«Justplay»] // Веч. Одесса. – 2019. – 26 марта. – С. 3.
Вихор акордів : [про успіх гітаристів Шабів. «Торнадо» (БілгородДністровський р-н). У Львові завершився великий міжнар. фестиваль-конкурс
«World of Talents» («Світ талантів»). Зібралися близько 120 представників
Східної Європи та всіх обл. України. Анс. «Торнадо» посів звання лауреата І
премії та безкоштов. сертифікат для участі у дит. муз. фестивалях] // Чорномор.
вісник. – 2019. –26 берез. – С. 5.
Марьина Г. И спляшем, и споём! : [состоялся мультижанров. фестивальконкурс «Фестиваль СНIК» с номинациями «Хореография» и «Вокал».
Победители] // Веч. Одесса. – 2019. – 28 марта. – С. 7.
Одесса собирает таланты : [в Одессе прошел 1-й Всеукр. конкурс
пианистов «Звёзды твои, Украина» памяти выдающейся пианистки и педагога,
проф., зав. кафедрой спец. фортепиано Одес. консерватории им. А.
Неждановой, засл. арт. Украины Л.Н. Гинзбург] // Слово. – 2019. – 28 марта. –
С. 10.
Пошук кращих : [юний піаніст з м. Білгорода-Дністровського М.
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