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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 2019 році.
Представлено також дані про видавничу діяльність бібліотеки у 2019 році
та інші факти життєдіяльності колективу бібліотеки.
Бюлетень адресований всім, кого цікавить досвід роботи у бібліотечній галузі.
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Січень
2
До новорічних і різдвяних свят продовжено експозиції книжкових
виставок: в читальній залі – виставку-інсталяцію «Новорічна мандрівка
навколо світу»; у відділі виробничої літератури – книжково-ілюстративну
виставку «Різдво Христове: з книги – до святкового столу».
* * *
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Названий
історією Мудрим» (до 1000-річчя від початку правління великого князя
Ярослава Мудрого – державного діяча Київської Русі).
* * *
У відділі персонального абонементу відбулась презентація постійно
діючої виставки книг-ювілярів року «У книжок також є день народження».
* * *
До 100-річчя Української революції 1917-1921 років на другому
поверсі бібліотеки продовжено експозицію постійно діючої книжководокументальної виставки «Українська революція 1917-1921 рр.». Відбулась
презентація розділу виставки «Акт злуки УНР та ЗУНР».
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година
«Вибори президента України 2019: доленосна подія». Співробітники відділу
підготували вебінформацію календаря подій.
4
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставкипортрету «Творець сатиричного куплету» (до 140-річчя від дня народження
Степана Васильченка).
5
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
виставки-портрету «Письменники нашого краю – ювіляри січня: І.П. Гайдаєнко
– 105 років; Є.Ф. Бандуренко – 100 років; І.І. Рядченко – 95 років».
6
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Українська зірка світового футболу», присвяченої 80-річчю від дня
народження українського футболіста, тренера «Динамо» (Київ) Валерія
Лобановського.
4

* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку «Слово не згаса ніколи», присвячену 185-річчю від дня народження
українського поета, перекладача античної літератури Степана Васильовича
Руданського.
* * *
У відділі персонального абонементу поновлено зустрічі з Іллею
Рейдерманом у Вільній школі філософії і літератури, які відбуватимуться на
постійній основі протягом року в першу та четверту неділю місяця.
* * *
Співробітниками відділу мистецтв продовжено видання серії
віртуальних виставок «Світ мистецтва», присвячених ювілейним датам діячів
мистецтв року.
8
У відділі літератури іноземними мовами відбулись презентація
виставки-портрету та огляд видань «Сенсаційний роман: Вільям Вілкі Коллінз
– майстер таємниці, напруженої інтриги та злочину» (до 195-річчя від дня
народження англійського письменника).
10
У відділі соціокультурної діяльності відбувся брифінг волонтерів з
питань Літнього театру Одеського міського саду. Інформацію про захід було
висвітлено в новинах ТК «Град».
11
У відділі соціокультурної діяльності, у межах Зимової філософської
школи для школярів, відбулись майстер-клас «Філософія тексту. Книга зовні і
звивороту» (професор Шевцов С.П.), лекція «Бесіда про релігійну ситуацію в
Одесі: історія і сучасність» (доцент Мартинюк Е.І.) та практикум «Скільки
смислів у тексті?» (доцент Бевзюк Н.П.). Організатор – ОНУ ім. І.І. Мечникова.
13
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові лекції у форматі
More Knowledge молодих вчених і любителів науки у межах проекту «15х4
Od» – «Голод Методи суспільних наук». Спікери: Вероніка Пісковацька та
Владислав Водько.
* * *
На бібліотечній сторінці Фейсбук розміщений фотозвіт бібліотечних
подій 2018 року з циклу «Бібліотечні фотомиті».
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14
Завідувач відділу мистецтв Шилова Т.М. виступила в прямому ефірі
програми «Ранок» ТРК «UA: Одеса» з розповіддю про книжково-ілюстративну
виставку «Дивосвіт Марії Примаченко» (до 110-річчя від дня народження
української художниці).
15
У відділі мистецтв, у межах муніципального проекту «Університет 3го віку» для осіб пенсійного віку, зареєстрованих в Територіальному центрі
соціального захисту громадян Приморського р-ну м. Одеси за програмою
«Українська платформа багатонаціональної Одещини», відбулись презентація
книжково-ілюстративної виставки та огляд творчості «Дивосвіт Марії
Примаченко» (до 110-річчя від дня народження української художниці).
Слухачі взяли участь у конкурсі творчих робіт. Інформацію про виставку було
висвітлено в новинах ТК «Глас».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності, у межах Зимової філософської
школи для школярів, відбулись практикум «Людина в міському просторі:
прочитування кодів ідентифікації» (професор Довгополова О.А.) та диспут
«Навіщо філософія? Як застосувати філософію в різних сферах життя».
Організатор – ОНУ ім. І.І. Мечникова.
16
З 16 по 25 січня фахівці науково-методичного відділу приймали звіти
бібліотек області за 2018 рік і плани на 2019 рік.
17
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири мінілекції молодих вчених і любителів науки у межах проекту «15х4 Od» – чотири
лекції по 15 хвилин кожна – «Орфанні захворювання Кримське ханство
Системний підхід Ожиріння».
* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Мистецтво народів Дворіччя» з циклу науково-популярних лекцій «Культура
світу».
19
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжкової виставки «Едгар Аллан По: містика, жахи, детектив» (до 210-річчя
від дня народження американського письменника).
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з Олександром
Пустовітом (м. Київ) – канд. фіз.-мат. наук, пушкіністом, музикантом,
дослідником і пропагандистом класичного мистецтва. «Льюїс Керролл і його
«Аліса»: що є сенс?» – перша з циклу заходів проекту «Intellectuarium»,
присвячених видатному письменнику, математику, логіку, філософу,
англійському класику Льюїсу Керроллу.
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до фондів бібліотеки у січні.

-

-

20
До 100-річчя Акту Злуки в бібліотеці відбулись наступні заходи:
відкрита лекція до 100-річчя возз’єднання українських земель «Акт
Злуки УНР та ЗУНР: погляд через сторіччя» Володимира Чумака –
канд. іст. наук, доцента, завідувача кафедри історії України, декана
історико-філологічного факультету ПУНП ім. К.Д. Ушинського.
Організатор – ГО «Вуличний Фронт» (відділ соціокультурної
діяльності);
презентація книжкової виставки «Соборність України: від
територіальної цілісності до громадської консолідації: 100-річчя Акту
Злуки 22 січня 1919 року» (читальна зала);
флешмоб, акція єднання «Україна! Ми разом!»;
Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «Глас».

22
До Дня Соборності України та ювілею проголошення Акту Злуки УНР
та ЗУНР голова Одеської обласної державної адміністрації М.В. Степанов
вручив директору бібліотеки Ю.С. Амельченко орден княгині Ольги ІІІ
ступеню – за значний особистий внесок у розвиток національної культури і
мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність (Указ
Президента України від 24 грудня 2019 року №945/2019). На урочистому
заході, який відбувся в Одеському національному академічному театрі опери і
балету, були присутні фахівці бібліотеки Бакланова Н.М., Булгакова О.А.,
Бойко Г.М., Чернявська С.О.
23
В бібліотеці проведений флешмоб до Всесвітнього дня ручного письма
(Дня почерку).
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24
Співробітниками відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
підготовлено віртуальну виставку «Воїн, мореплавець, поет» (до 95-річчя від
дня народження одеського поета Івана Рядченка).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась просвітницька дискусія
на тему: «Діалог душі і тіла, позиція глибинної психології». Організатор –
Одеська психологічна спілка. Спікери: Інна Верба, Людмила Мухлиніна,
Світлана Матата.
25
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставкиреквієму «Голокост: ненависть і незлічені жертви для цивілізації», присвяченої
Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту.
* * *
В читальній залі, до 180-річчя від дня народження Павла Чубинського,
відбулась літературно-музична година «Згинуть наші воріженьки як роса на
сонці…». У межах заходу співробітники відділу підготували віртуальну
виставку «Науковий і громадянський подвиг Павла Чубинського» та
електронну презентацію «Павло Чубинський: сторінками життя і діяльності»,
присвячені пам’яті видатного вченого-етнографа, автора тексту Державного
Гімну України. Співробітники відділу мистецтв підготовили музичну
композицію «Історія Державного Гімну України». Інформацію про захід було
висвітлено в новинах ТК «Круг».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація роману
Євгенія Стеблівського «Генерал» – продовження саги про звенигородський рід
старого Конона серії «Український бойовик». Перший роман серії «Звенигора.
Шабля на комісара» – про російсько-українську війну 1917–1921 рр.; друга
книжка «Кіборги. Сага про воїнів» – про війну на Донбасі. Увінчує трилогію
роман про великого українця, командарма Юрка Тютюнника.
* * *
Співробітники відділу літератури іноземними мовами до 145-річчя від
дня народження британського письменника Вільяма Сомерсета Моема
підготували віртуальну виставку «Сомерсет Моем – «англійський Мопассан»,
допущений в літературний Пантеон».
* * *
11 Тетян – співробітниць бібліотеки – отримали привітання від колег з
Тетяниним днем. Фото розміщено на бібліотечній сторінці Фейсбук.
8

* * *
Бібліотека взяла участь у соціологічному дослідженні ГО
«Д.О.М.48.24» (м. Івано-Франківськ), співзасновника відкритого простору
«ВДОМА», з метою кращого використання бібліотечного простору для
громади.
26
У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч у межах
освітнього проекту «Intellectuarium» з циклу науково-популярних лекцій
«ШредінгерФест» – «Художник та його кіт» журналіста, перекладача, автора
інтернет-видання «Артхив» Влада Маслова.
* * *
У відділі виробничої літератури відбулись загальні збори колективу
аналітичного центру у сфері соціальних перетворень – ГО «Одеський інститут
соціальних технологій» (директор А.С. Крупник).
.
27
У відділі соціокультурної діяльності поновлено курси ораторського
мистецтва «Школа майстрів» Альбіни Овчинникової. Заняття відбуватимуться
протягом року щосуботи і щонеділі.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності стартував цикл зустрічей в
розмовному клубі «Speaking Club» з викладачем школи «Green Forest».
Засідання клубу відбуватимуться протягом року щонеділі.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
«Intellectuarium» відбувся захід, присвячений дню народження видатного
англійського письменника Льюїса Керролла. Тема зустрічі: «Viva, Алісо!» –
візуальне втілення чарівного, яскравого, парадоксального світу «Аліси в країні
чудес» в ілюстраціях і театральних постановках. Організатори: Ольга Потехіна
– головний редактор порталу про мистецтво «Артхив» та журналіст, викладач і
музикознавець Юлія Юрчак.

-

29
До Дня пам'яті Героїв Крут в бібліотеці відбувся цикл заходів:
у відділі соціокультурної діяльності відбулась відкрита лекція «На
Аскольдовій могилі Український цвіт»: правда і міфи про бій під
Крутами» Володимира Полторака (історика) та Сергія Шаменкова
(реконструктора, художника). Організатори: Одеський обласний центр
патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді за
підтримки Департаменту освіти і науки Одеської ОДА;
9

-

в читальній залі відбулись презентація виставки історичної книги
«Крути – невгасимий вогонь української волі» і перегляд
документального фільму «Крути. 100 років боротьби».

* * *
Співробітники бібліотеки Нагорнюк О.А., Тимощук С.П., Єгорова
О.В., Конопко О.А. взяли участь в урочистому заході до Дня пам’яті Героїв
Крут біля пам’ятних знаків Івану Луценку – українському лікарю, публіцисту,
члену Центральної Ради, організатору перших військових формувань УНР – та
українським лікарям, письменникам, борцям за незалежну Україну Івану та
Юрію Липам на вул. Пастера, 52.
30
У відділі соціокультурної діяльності до 15-річчя української Вікіпедії
відбулась вікізустріч в рамках Вікімарафону – щорічної всеукраїнської акції з
написання статей до Вікіпедії. Організатор – ГО «Вікімедіа Україна» –
регіональне відділення «Wikimedia Foundation Inc.» в Україні. Інформацію про
захід було висвітлено в новинах інформаційного проекту «Редакція».
* * *
В читальній залі відбулась відкрита лекція «Екологія свідомості» про
утилізацію відходів в Одесі. Організатор – ТОВ «НВК «УкрЕкоПром».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання дискусійного
клубу «Парфенон». Теми обговорення: «ЛГБТ та його роль у суспільстві»,
«Життєздатність расової теорії».
31
У відділі соціокультурної діяльності відбувся брифінг, під час якого
журналісти і «зелені» активісти міста обговорили новий масштабний
екологічний проект «Зелена Одеса». Організатор – ГО «Зелений лист».
* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Мистецтво Стародавнього Єгипту» з циклу науково-популярних лекцій
«Культура світу».
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у січні.
* * *
У січні відзначили ювілеї завідувач сектору рідкісної і цінної книги
Довганюк І.В. (13.01) та прибиральниця Ткачук Т.Ю. (29.01).
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Лютий
1
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Дж. Д. Селінджер – письменникневидимка, дослідник характеру американської цивілізації», присвячена 100річчю від дня народження американського письменника.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності Вахтанг Кебуладзе – доктор
філософських наук, викладач Києво-Могилянської академії – презентував
перший том з серії академічних перекладів «Лабораторії наукового перекладу»,
книгу «Ранкової зорі» Фридриха Ніцше.
2
У відділі соціокультурної діяльності до 15-річчя української Вікіпедії,
в рамках вікімарафону, відбувся майстер-клас з написання статей до
української Вікіпедії та редагування статей, які вже написані. Організатор – ГО
«Вікімедіа Україна» – регіональне відділення «Wikimedia Foundation Inc.» в
Україні.
3
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з відомим
українським журналістом, головним редактором Головної редакції оперативної
аналітики УНІА «Укрінформ» Сергієм Тихим та презентація його нової книги
«Перемагають лише переможці».
4
З 4 по 22 лютого у відділі електронної бібліотечно-бібліографічної
інформації виробничу практику проходив Пратовський О.С., студент 2 курсу
факультету інформаційної діяльності та медіа-комунікацій ОНПУ.
5
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Одеські живописці – ювіляри 2019 року»
(до 150-річчя від дня народження П.О. Нілуса; до 85-річчя від дня народження
Н.М. Бевзенко-Зинкіної; до 75-річчя А.О. Горбенка).
7
У відділі соціокультурної діяльності відбулась відкрита зустріч із
мистецтвознавцем Катериною Кіт та депутатом ОМР від фракції «Об’єднання
"Самопоміч"», офіційно зареєстрованою довіреною особою кандидата в
Президенти України Андрія Садового, Ольгою Квасницькою на тему:
«Культура як основа успішного міста». Інформацію про захід було висвітлено в
новинах ТК «Круг».
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* * *
В читальній залі до 185-річчя від дня народження Дмитра Івановича
Менделєєва відбулась презентація монографії Миколи Шалімова – професора,
д-р. с.-г. наук. ОНПУ – «Творец периодической системы химических
элементов». У межах заходу було презентовано книжкову виставку «Дмитро
Менделєєв – творець періодичного закону хімічних елементів». Співробітники
читальної зали підготували віртуальну виставку «Одеський період життя і
діяльності Дмитра Івановича Менделєєва». Інформацію про захід було
висвітлено в новинах ТК «Град».
* * *
Бібліографічний покажчик «Сонячне сяйво Тетяни Яблонської (до 100річчя з дня народження)» відправлено на ІІ Всеукраїнський бібліотечний
конкурс «Біографічний рейтинг», оголошений Інститутом біографічних
досліджень Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
8
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Ступаченко Т.С. взяла участь у презентації книги Є. Волокина і О. Губаря
«Дерибасовская угол Ришельевской, или История дома № 10», яка відбулась в
Одеському літературному музеї. Книга, що презентувалась, була передана в
дар бібліотеці.
12
У відділі соціокультурної діяльності, у межах проекту ГО
«Всеукраїнський союз активного довголіття "ІТ-бабушки"», відбулось
святкування 90-річчя Надії Гомонюк.
* * *
Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав та до 30-річчя виведення військ з Афганістану співробітники
бібліотеки, викладачі і студенти Одеського професійного ліцею будівництва та
архітектури завітали до Одеської обласної спілки ветеранів Афганістану на
захід «Ти – вічний біль, Афганістан, ти – наш неспокій…». Гостей зустрічали
воїни-інтернаціоналісти Шеїн М.В., Костюк С.В., Мокан С.Г., Гуров В.В.
Також відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Афганістан –
історія і пам'ять».
13
Співробітники відділу періодичних видань до 135-річчя від дня
народження Н.Д. Полонської-Василенко підготували віртуальну виставку
«Щира патріотка України».
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14
Серед 127 учасників книжкової виставки «Читай зі смаком», яка
минулого року подорожувала всією Україною у межах реалізації проекту
молодіжної
секції
УБА
«Display-кросинг»,
Одеську
ОУНБ
ім. М.С. Грушевського визначили в двадцятці найцікавіших з представлених
виставок.
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжкової
виставки «Президент України: конституційно-правовий статус».
* * *
В читальній залі до Міжнародного дня дарування книг відбулась
святкова зустріч «Закохані у книжку». Інформацію про захід було висвітлено в
новинах телевізійних каналів «Южная волна», «7 канал». Нагорнюк О.А.,
завідувач відділу соціокультурної діяльності, в ефірі програми «Ранок» ТРК
«UA: Одеса» розповіла про традиції свята та про буккросинг у бібліотеці.
* * *
Активісти Одеського осередку політичної партії «Соціальна
справедливість» відвідали бібліотеку і поповнили її фонд книгами, серед яких
книга лідера партії Алли Шлапак, яка висвітлює історію країн Азії та Африки,
а також видання «Сонце не вміє світити на половину».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності для осіб пенсійного віку відбувся
творчий вечір «Свято книг і любові», присвячений Міжнародному дню
дарування книг і Дню святого Валентина. Організаторами заходу стали
Одеська регіональна організація політичної партії «Соціальна справедливість»
та ГО «Одеське товариство пенсіонерів».
* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Мистецтво античної Греції» з циклу науково-популярних лекцій «Культура
світу».
15
У відділі соціокультурної діяльності відбувся Вечір пам’яті Героїв –
одеситів, що віддали свої життя під час Широкинської операції – Миколи
Троїцького (позивний «Акела»), Олександра Кутузацького (позивний «Кутуз»),
В’ячеслава Кирилова (позивний «Козак»). Організатор – «Національний
Корпус. Одеса».
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* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжкової
виставки «Академія дачника: готуємося до весни».
17
У відділі соціокультурної діяльності відбувся благочинний аукціон
робіт Василя Канюки, вихованця Одеського військово-морського ліцею, який
потребує реабілітації після важкої травми хребта.
19
В читальній залі відбулась презентація книжкової виставки
«Костянтин Ушинський – основоположник наукової педагогіки» (до 195-річчя
від дня народження корифея вітчизняної і світової педагогіки).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з відомим
письменником, академіком, професором, заслуженим журналістом України
Богданом Івановичем Сушинським.
20
До Дня Героїв Небесної Сотні у відділі соціокультурної діяльності
відбулась година пам’яті «Майдан від першої особи», а в читальній залі –
презентація книжково-ілюстративної виставки «Небесна Сотня – шлях у
майбуття». Нагорнюк О.А., завідувач відділу соціокультурної діяльності, взяла
участь в ефірі програми «Ранок» ТРК «UA: Одеса».
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбувся літературномузичний вечір «Мова Піднебесної в Одесі», присвячений Року Китаю в
Україні та Міжнародному дню рідної мови. Організатори – ОКЦ «Інститут
Конфуція» ПНПУ ім. К.Д. Ушинського та кафедра української та російської
мов Інституту підготовки іноземних громадян ОНПУ. Інформацію про захід
було висвітлено в новинах телевізійних каналів «Редакція», «7 канал», «Gnews».
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась чергова інформаційна година
з циклу заходів Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО», запровадженого Міністерством юстиції України у співпраці з
системою БПД та за підтримки USAID «Нове правосуддя» на тему: «Свобода
вираження поглядів в мережі Інтернет: межі дозволеного».
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* * *
В читальній залі, у межах муніципального проекту «Університет 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: «Як покращити пам’ять».
Лектор – Звягіна Лілія Аркадіївна, позаштатний невролог департаменту
охорони здоров’я Одеської міської ради.
21
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація першої
книги науково-популярної серії книг «Патріот» – «Відкрий для себе Україну».
Організатор – Центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та
молоді (м. Одеса).
22
У відділі соціокультурної діяльності до Міжнародного дня рідної мови,
за ініціативи Ради представників національно-культурних товариств Одеської
області, відбувся святковий вечір «На скількох мовах розмовляють на
Одещині?». У святковому заході взяли участь білоруси, болгари, вірмени,
гагаузи, грузини, євреї, німці, поляки, роми та представники індійської
громади. Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів
«Град» та «А1».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація
українського перекладу творів Ернста Юнґера «Вогонь і кров» за участі
перекладача Олександра Андрієвського. Організатор – літературний клуб
«Промінь».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого
столу» на тему: «Боротьба з лото-маркетами і нелегальними казино». В
дискусії взяли участь: Олександр Шеремет – депутат Одеської міської ради;
Вадим Терещук – депутат Одеської міської ради VII скликання; Павло
Кириленко – голова Одеської міської організації націоналістичного
всеукраїнського об‘єднання «Свобода»; Едуард Караджи – економіст;
Олександр Литвак – бізнесмен. Інформацію про захід було висвітлено в
новинах телевізійних каналів «Круг», «Глас», «Первый городской».
* * *
Завідувач сектору читальної зали Ткаченко Є.М. взяла участь у творчій
зустрічі з поетом Дмитром Павличком, яка відбулась в Одеському
літературному музеї до Міжнародного дня рідної мови.
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* * *
Бібліотекар відділу формування і організації книжкових фондів
Єгорова О.О. взяла участь в роботі Всеукраїнського семінару для керівників
бібліотек за темою: «Механізм реалізації Програми поповнення фондів
публічних бібліотек», який відбувся в приміщенні Музею книги і друкарства
України (м. Київ).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся практичний воркшоп для
фахівців і підприємців з тренером з контент-маркетингу для соціальних мереж
Фейсбук і Інстаграм Олексієм Аль-Ватаром.
26
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Будні
середньовічної людини» викладача кафедри історії стародавнього світу та
середніх віків ОНУ ім. І.І. Мечникова Вадима Чепіженка. Організатор –
історична студія «Маховик времён».
27
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 87-річчя утворення
Одеської області відбулись краєзнавчі читання «Одеська область – симфонія
південних просторів». Історичний екскурс провів Юрій Олександрович Слюсар
– заступник директора з наукової роботи Одеського історико-краєзнавчого
музею.
* * *
27-28 лютого завідувач сектору рідкісної і цінної книги Довганюк І.В.
відвідала тренінг для фахівців установ, які володіють рідкісними і цінними
виданнями, що підлягають занесенню до Державного реєстру національного
культурного надбання, який відбувся в ОННБ за участі провідних фахівців
Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись перші збори активу
робочої групи з формування проекту відновлення Одеського музею морського
флоту, який перестав функціонувати після пожежі 2005 року. Організатор – ДП
«Адміністрація морських портів України».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась просвітницька дискусія
«Діалог душі і тіла, позиція глибинної психології». Організатор – Одеська
психологічна спілка.
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28
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Мистецтво античного Риму» з циклу науково-популярних лекцій «Культура
світу».
* * *
Голова профспілкової організації бібліотеки Бойко Г.М. взяла участь в
роботі VІ Пленуму Одеського обкому профспілки працівників культури
України.
Березень
1
В читальній залі відбулась презентація документального фільму
«Літопис "Чорного Тюльпану"», знятого криворізькими журналістами ТРК
«Рудана» і знімальною групою «Чорний Тюльпан» – Вікторією Симкиною
(журналіст), Костянтином Сологубом (оператор), Сергієм Ільченком (режисер
монтажу). Організатори: Гуманітарна місія «Чорний тюльпан», Центр
патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді (м. Одеса).
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбувся творчий вечір
одеської поетеси Людмили Резанової та презентація її збірки віршів
«Калейдоскоп».
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась творча зустріч з Дмитром
Бураго, членом НСПУ, лауреатом літературної премії ім. Л. Вишеславського
(2007), премії НСПУ ім. Н. Ушакова (2008), міжнародної премії ім. Арсенія та
Андрія Тарковських (2011), Премії НСПУ ім. М. Кірієнко-Волошина (2018).
* * *
У відділі персонального абонементу відбулись презентація виставкипортрету та огляд видань « .שלוםМир Вам…», присвячених 160-річчю від дня
народження єврейського письменника Шолом-Алейхема.
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Письменники і поети нашого краю – ювіляри березня
2019 року: 85 років від дня народження М.М. Жванецького; 80 років від дня
народження В.І. Хаїта; 160 років від дня народження Шолом-Алейхема;
120 років від дня народження Ю.К. Олеші».
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* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. та заступник директора з
наукової роботи Булгакова О.А. взяли участь в інформаційному дні з грантових
програм УКФ, який відбувся в приміщенні Impact Hub.
* * *
Для старшокласників смт Любашівка викладачі української мови
ОНЕУ провели скайп-консультацію з ЗНО по українській мові і літературі.
Зустріч відбулась на базі створеного за програмою «Розумний регіон» медіацентру в Любашівській центральній бібліотеці.
2
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту Intellectuarium
відбулась зустріч з незрячими відеоблогерами з Одеси, авторами YouTubeканалу «Цікава повсякденність» Анною і Михайлом Нивнями.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книг про
війну на Сході України: «Пехота» і «Пехота-2: Збройники» Мартина Бреста;
«Кофе с привкусом пепла» Олексія Петрова; «Карателі» Влада Якушева; «Путь
домой» Олексія Пайкина; «Життя після 16:30» Олександра Терещенка.
Організатор – видавництво «ДІПА» за підтримки ОДА.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась відкрита зустріч із
першим заступником голови комітету з питань культури і духовності,
народним депутатом України Іриною Подоляк.
3
У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір авторської пісні «О
самом сокровенном» лауреата Одеського фестивалю авторської пісні «Нота»
Анатолія Маринкіна.
5
У відділі соціокультурної діяльності відбувся інформаційний звіт
бібліотеки перед громадськістю за 2018 рік. На зустріч завітали представники
різних інституцій: Головного територіального управління юстиції в Одеській
області, управління культури, міської ради, Асоціації органів місцевого
самоврядування «Стратегія ЄС для Дунайського регіону», Одеського
відділення НСПУ, національно-культурних товариств, в т.ч. КМЦ «Інститут
Конфуція» ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, ОНПУ, професійного ліцею
будівництва та архітектури, театрів музичної комедії та російського
драматичного, бібліотекарі, постійні користувачі, партнери, друзі. Інформацію
про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів «Южная волна» та
«G-news».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
«Майдан від першої особи. Регіональний вимір», виданої Українським
інститутом національної пам’яті.
* * *
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Шевченко І.О. взяла участь в презентації 76-го випуску альманаху
«Дерибасовская-Ришельевская», яка відбулась в Одеському літературному
музеї. Книга, що презентувалась, була передана в дар бібліотеці.
* * *
Для жінок бібліотеки адміністрація і профком організували святковий
захід до Міжнародного жіночого дня 8 березня.
9
До 205-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка в бібліотеці відбувся
цикл заходів:
- 04.03: презентація книжково-ілюстративної виставки «Уклін
Кобзареві» (відділ персонального абонементу);
- 09.03: презентація книжково-ілюстративної виставки «Графіка Тараса
Григоровича Шевченка» (відділ мистецтв);
- 09.03: презентація книжково-ілюстративної виставки «Поетичними
стежками Кобзаря» (читальна зала);
- 12.03: флешмоб «Одеса читає Шевченка» (відділ електронної
бібліотечно-бібліографічної інформації);
- 13.03: квіз «До 205-річчя Кобзаря» (відділ соціокультурної діяльності);
- 13.03: виступ самодіяльного музичного колективу «Срібляста хвиля»
«Пам’яті Великого Кобзаря» (читальна зала).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності до 150-річчя польського поета
Станіслава Виспянського відбувся вечір поезії. Організатор – Спілка поляків в
Україні Одеське відділення ім. А. Міцкевича.
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставкипортрету «Юрій Гагарін – Колумб Всесвіту» (до 85-річчя від дня народження
першого космонавта).
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12
У відділі соціокультурної діяльності, у межах презентації Музею
української
книги
в
Одесі,
відбулось
відкриття
виставки
«Відродження/Renaștere», присвяченої 130-річчю від дня народження класика
молдовської літератури Олексія Матеєвича. Організатори: Департамент
КМДА; Музей книги і друкарства України; Центр сталого розвитку та
екологічних досліджень Дунайського регіону; Асоціація органів місцевого
самоврядування «Стратегія ЄС для Дунайського регіону».
* * *
Бібліотека долучилась до наукового дослідження методичного центру
бібліотечного краєзнавства НІБУ «Сучасна організаційна структура і кадрове
забезпечення краєзнавчої діяльності в бібліотеках України».
13
У відділі соціокультурної діяльності для працівників клубних закладів
відбулись курси підвищення кваліфікації працівників культури. Організатор –
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів.
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли у до фондів бібліотеки у лютому.
14
У відділі соціокультурної діяльності до Дня українського добровольця
відбулась презентація-дискусія «Здобутки і втрати війни». Організатор –
Об'єднання добровольців Одещини.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась
координатором проекту «Стоп Терор» Семеном Кабакаєвим.

зустріч

з

* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Мистецтво Північного Причорномор'я» з циклу науково-популярних лекцій
«Культура світу».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась робоча зустріч
керівництва Головного територіального управління юстиції в Одеській області
та громадських радників, що діють на території регіону.
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15
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація поетичного
перекладу «Великого покаянного канону св. Андрія Критського» Бориса
Херсонського (видавництво «Дух і літера», 2019).
16
16 і 17 березня у відділі соціокультурної діяльності відбувся семінар
для письменників «Видання книг. До і Після» книжкового продюсера Олени
Лазуткіної.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись громадські слухання
«Екологічні проблеми відходів. Діяльність компанії "УкрЕкоПром"».
19
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Найвідоміші літературні героїні зі сторінок минулих століть» з циклу
«Літературний калейдоскоп».
20
З 20 березня, протягом місяця, в бібліотеці відбувались перегляди та
обговорення фільмів фестивалю «Нове українське кіно», який проводився
компанією Артхаус Трафік за підтримки Державного агентства України з
питань кіно.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності до Всесвітнього дня поезії
відбувся поетичний вечір за участі одеського поета Андрія Хаєцького.
21
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Діалог Душі і
Тіла. Позиція глибинної психології» Надії Петрухіної – психоаналітично
орієнтованого психолога, викладача Одеського психоаналітичного інституту,
члена Одеської психоаналітичної спілки.
22
У відділі соціокультурної діяльності, за підтримки Департаменту
освіти і науки Одеської ОДА, відбулась лекція «Тарас Шевченко як зцілення
української душі» Галини Могильницької – педагога, публіциста і поета.
Організатор – Центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та
молоді (Одеса). Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «Глас».
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23
У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір авторської пісні
Сергія Нестерова «Продолжается игра…».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся третій творчий конкурс
«Всі поляки – це одна сім'я». Організатор – Театральна студія «Натхнення» за
підтримки Спілки поляків в Україні Одеське відділення ім. А. Міцкевича.
24
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові лекції у форматі
More Knowledge молодих вчених і любителів науки в рамках проекту «15х4
Od» – «Ракетні двигуни Забуті захворювання». Спікери: Андрій Філатов та
Анастасії Заковенко.
25
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь у виїзній колегії
Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної
спадщини ОДА за темою: «Культура як ресурс змін якості життя», яка
відбулась на базі Чорноморського міського палацу культури.
26
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «У пошуках
раю» Вадима Чепіженка – викладача кафедри історії стародавнього світу та
середніх віків ОНУ ім. І.І. Мечникова. Організатор – Історична студія
«Маховик времён».
* * *
Для бібліотекарів ЦБС області та бібліотек ОТГ був проведений
вебінар «Бібліотеки області та завдання підвищення рівня інформації з питань
державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України». У відділі
юридичної літератури відбувся огляд інформаційних видань за темою:
«Інтеграція заради миру».
27
Співробітниками відділу краєзнавчої літератури і бібліографії та
електронної бібліотечно-бібліографічної інформації було підготовлено
віртуальну виставку нових надходжень літератури з краєзнавства у І-му
кварталі.
28
До 380-річчя від дня народження видатного державного і політичного
діяча, гетьмана Війська Запорозького Івана Степановича Мазепи в бібліотеці
відбувся цикл заходів:
22

-

лекція «Опальний гетьман і його правда» Тараса Гончарука – історика,
д-ра іст. наук, професора ОНУ ім. І.І. Мечникова (відділ
соціокультурної діяльності);
презентація книжково-ілюстративної виставки «Гетьман Іван Мазепа –
меценат і будівничий української культури» (читальна зала).

* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Мистецтво Індії» з циклу науково-популярних лекцій «Культура світу».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся брифінг волонтерів з
питань Літнього театру Одеського міського саду. Організатор – ГО «Зелений
лист».
* * *
Головний бібліотекар відділу обробки документів та організації
каталогів Палащенко І.О. взяла участь у святковому заході, присвяченому
відкриттю медіа-центру в центральній районній бібліотеці м. Роздільна.
29
У відділі соціокультурної діяльності, у межах проекту «Уроки
доброти», відбулась презентація книги дитячого письменника Сергія
Бакуменка «Ребятам о собачках».
* * *
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «Безсмертний наш Гоголь» (до 210-річчя від дня
народження письменника).
* * *
До Року Китаю в Україні співробітники читальної зали підготували
віртуальну виставку «Пам’ятки китайської літератури з найдавніших часів до
XVIII століття».
* * *
Бібліотека взяла участь в онлайн-опитуванні професора Гданського
університету (Польща) Майї Войцеховської на тему: «Соціальний капітал
бібліотекарів» для дослідження ролі бібліотеки різних типів спільнот.
30
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Романси без слів Поля Верлена» (до 170річчя французького поета).
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31
У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч у межах
освітнього проекту «Intellectuarium» з циклу науково-популярних лекцій
«ШредінгерФест» – «Котоманія», присвячена впливу домашніх улюбленців на
людину.
Квітень
3
Співробітники відділу юридичної літератури підготували віртуальну
виставку нових надходжень літератури у І-му кварталі.
* * *
У відділі юридичної літератури до 70-річчя Північноатлантичного
Альянсу відбулась презентація книжково-документальної виставки «Вступ
України до НАТО: крок за кроком» (на виконання Розпорядження КМУ від
30.01.2019 р. № 35-р «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо
реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки»).
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулись презентація
книжкової виставки «Невтомний літописець Одеси» (до 105-річчя від дня
народження Ю.С. Трусова) та огляд творів письменника.

-

4
До Всесвітнього дня здоров’я в бібліотеці відбулись наступні заходи:
інформаційна виставка «Секрети китайської медицини» (читальна
зала);
книжково-документальна виставка «Законодавство України про
охорону здоров’я громадян» (відділ юридичної літератури).

6
У відділі соціокультурної діяльності відбулось урочисте засідання,
присвячене пам’яті Неллі Іванової-Георгієвської – «Час. Танець. Безсмертя». В
програмі: підведення підсумків та оголошення переможців Всеукраїнського
конкурсу ім. Неллі Іванової-Георгієвської для молодих дослідників за краще
наукове дослідження з феноменології, герменевтики, філософії сміху,
філософії танцю. Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «7
канал».
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7
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири мінілекції молодих вчених і любителів науки в рамках проекту «15х4 Od» – чотири
лекції по 15 хвилин кожна – «Безсоння Теорія кольору Стереотипи в медицині
Пацифізм».
8
Для директорів ЦБС області відбувся семінар-нарада «Трансформація
діяльності публічних бібліотек регіону в сучасних умовах: здобутки і
перспективи».
10
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулось літературномузичне свято, присвячене 75-річчю від дня визволення Одеси від нацистських
окупантів:
- огляд книжково-ілюстративної виставки «Салют і слава роковині
навіки пам’ятного дня: 10 квітня 1944»;
- презентація книги-альбому Михайла Пойзнера «Одесса 1941-1944:
неизвестные страницы». Про альбом розповів Олег Етнарович –
депутат міської ради, голова депутатської комісії з освіти, культури,
спорту і взаємодії з громадськими організаціями;
- пісні про Одесу у виконанні солістки Одеської обласної філармонії
Анни Слободяник та самодіяльного колективу «Срібляста хвиля».
Гостями заходу були учні старших класів ЗОШ № 58 та студенти
Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури. Інформацію про
захід було висвітлено в новинах ТК «7 канал» та «Медіа інформ».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція канд. іст. наук,
доцента, викладача історичного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова
Володимира Полторака на тему: «Маловідома перемога на Пересипу» – про
одну із найкращих перемог над татарами полковника Семена Палія.
Організатор – Центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та
молоді (Одеса).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з Ірмою
Вітовською – українською акторкою театру та кіно, продюсером, громадською
діячкою. Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійного каналу
«Южная волна».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція доцента кафедри
історії Стародавнього світу та Середніх віків ОНУ ім. І.І. Мечникова Олега
Лугового «Візантійський досвід європейської інтеграції». Організатор –
Історична студія «Маховик времён».
11
В читальній залі відбулась презентація виставки історичної книги
«Шлях із неволі, з небуття» (до Міжнародного дня визволення в'язнів
фашистських концтаборів).
* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Мистецтво Китаю» з циклу науково-популярних лекцій «Культура світу».
12
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «12 квітня – Міжнародний день польоту людини в
Космос».
13
У відділі соціокультурної діяльності відбувся творчий вечір одеських
письменників та авторська презентація книг «Невыдуманные одесские
истории» Ігоря Потоцького та «А вот и я!» Світлани Нісілевич.
* * *
В читальній залі відбувся поетичний вечір, присвячений творчості
польського поета і драматурга, одного з трьох національних поетів – пророків
польської літератури – Юліуша Словацького. Захід відбувся з нагоди 210-ї
річниці з дня народження та 170-річчя з дня смерті поета. Організатор –
Одеське відділення Союзу поляків в Україні ім. А. Міцкевича.
14
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Римська
імперія: початок кінця» Павла Майбороди. Організатор – Історична студія
«Маховик времён».
16
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція з глибинної
психології Світлани Матати на тему: «Як за тиждень зробити підлітка
слухняним?». Організатор – Одеський психоаналітичний інститут.
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* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
виставки-огляду «Анатоль Франс: філософська панорама життя людства» (до
175-річчя від дня народження французького письменника).
* * *
Бібліотека подала заявку на участь у
корпоративному проекті «Книжкові пам’ятки України».

науково-дослідному

* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся практикум на тему
«Підтримка просування реформи місцевого самоврядування через
інформаційні майданчики Одеської області» за участі начальників відділів
культури ОТГ області та представників ЗМІ міста. Організатор – Рада
міжнародних досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з АМУ проекту
ПУЛЬС.
17
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
«Горе переможеним. Репресовані міністри Української Революції» – історії
двадцяти трьох міністрів УНР. Презентував книгу заступник директора ГДА
СБУ, канд. іст. наук, член редколегії книги Анатолій Хромов. Організатор –
Центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді (Одеса).
* * *
Провідні фахівці бібліотеки – завідувач науково-бібліографічного
відділу Канєвська Т.А., завідувач редакційного сектору Ласкевич О.М.,
провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Шевченко
І.О. – взяли участь у засіданні «Бібліографічних студій», яке відбулось в
ОННБ.
* * *
Для керівників відділів обслуговування було проведене навчання у
межах підвищення професійної майстерності на тему: «Неординарно.
Креативно. Цікаво: Трансформація поглядів на оформлення книжкових
виставок».
* * *
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Ступаченко
Т.С. взяла участь в презентації збірки поезій Анатолія Фіолетова «Как холодно
розовым грушам», яка відбулась в Одеському літературному музеї.
Презентація була приурочена до 100-річчя з дня смерті поета. Книга, що
презентувалась, була передана в дар бібліотеці.
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18
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. у якості члена журі взяла
участь в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія-2019», який
відбувся в ОДБ для дітей ім. В. Катаєва.
* * *
До Року Китаю в Україні та до Дня пам'яток історії та культури в
читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Китай
– країна чотирьох тисячоліть».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась робоча зустріч
керівництва Головного територіального управління юстиції в Одеській області
з представниками органів влади та громадськими організаціями, що
займаються проблемами дітей-інвалідів.
19
У відділі соціокультурної діяльності у межах фестивалю «Французька
весна-2019» відбулась зустріч з письменницею Сільві Ґранотьє.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
Романа Зінченка «Хроніка Іловайської трагедії. Війна, якої не було» –
двотомника розслідування боїв під Іловайськом, що увійшли в історію під
назвою «Іловайський котел». Інформацію про захід було висвітлено в новинах
ТК «7 канал».
* * *
У відділі юридичної літератури, напередодні 2-го туру виборів
Президента України, відбувся флешмоб #я_іду_на_вибори.
* * *
До головного іудейського свята – Песаху – відділами обслуговування
бібліотеки було підготовлено виставку-інсталяцію «Євреї святкують Песах:
історія і суть свята».
20
У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова лекція з циклу
науково-просвітницьких заходів «ШредінгерФест» проекту «Intellectuarium»
про котів і для котів на тему: «Мемокотики». Спікер – Наталя Бородина,
доцент ОНПУ.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась авторська презентація
книги Олени Трубициної «До и После».
28

* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири мінілекції молодих вчених і любителів науки в рамках проекту «15х4 Od» – чотири
лекції по 15 хвилин кожна – «Хижі бактерії Венесуела Невинність Стимпанк».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись читання знаменитої
поеми Івана Франка «Лис Микита» – прочитання і нове бачення Ольги
Квасницької.
22
У відділі персонального абонементу до 120-річчя від дня народження
письменника Володимира Набокова відбулась презентація виставки-інсталяції
«Віртуозна легкість слова».
23
До Всесвітнього дня книги та авторського права в читальній залі
відбулась презентація книжкової виставки «23 квітня – Всесвітній день книги
та авторського права» за розділами: «Рідкісні видання» (ХVIII-ХIХ ст.),
«Старовинні українські книжки» (ХIХ-ХХ ст.), «Сучасні українські книжки»
(2016-2019 роки), «Книги мовами світу» (ХIХ-ХХI ст.).
* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Мистецтво Візантії» з циклу науково-популярних лекцій «Культура світу».
24
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. та завідувач
відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А., на запрошення Одеського
РВ АМУ, відвідали Маразліївську ОТГ Білгород-Дністровського району з
навчальним візитом «Досвід роботи Маразліївської сільської ОТГ з надання
послуг в умовах реформування у сфері освіти», який відбувся в рамках
«Маршрутів успіхів».
25
Відбулась нарада при директорі щодо визначення напрямків та завдань
бібліотеки на ухвалення Верховною Радою України законопроекту № 5670-д
«Про забезпечення функціонування української мови як державної», що
включає проведення навчальних занять для співробітників бібліотеки та
користувачів, а також проведення атестації для співробітників.
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26
До Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф та
до Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи (26.04.1996 р.) в бібліотеці відбувся
цикл заходів:
- виставка-реквієм «Зона лиха: борг пам'яті: до 33-ої річниці катастрофи
на ЧАЕС» (відділ виробничої літератури);
- перегляд та обговорення фільму «Брама» (відділ соціокультурної
діяльності).
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжкової виставки «Вільям Шекспір – геніальний митець поза часом і
простором» (до 455-річчя від дня народження англійського поета).
* * *
До Великодня у відділах обслуговування відбулись презентації
книжково-ілюстративних виставок:
- «Великодні дзвоні України» (читальна зала);
- «Великдень: традиції святкування. Пасхальний стіл: дізнайся,
приготуй» (відділ виробничої літератури).
* * *
Бібліотекар відділу періодичних видань Тишкевич (Бачинська) А.В.
народила дівчинку Кіру.
Травень
3
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
виставки-інсталяції «Джером К. Джером – автор творів з добродушним
гумором й присмаком сентиментальності» (до 160-річчя від дня народження
англійського письменника).
* * *
Відбулось засідання НМР щодо шифрування та розстановки книг до
1986 року видання у секторі рідкісної та цінної книги.
4
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири мінілекції молодих вчених і любителів науки в рамках проекту «15х4 Od» – чотири
лекції по 15 хвилин кожна – «Невагомість Машинне навчання Фанфіки
Політична нація».
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10
У відділі юридичної літератури відбулись тематична година
«Виконання правил дорожнього руху – запорука збереження здоров’я та
життя» та перегляд соціальних роликів «Мінус один. Не стань наступним» у
межах Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху, проголошеного Резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН №64/255 від 10.05.2010 р. на 2011-2020 рр.
13
До Дня матері в читальній залі відбулись презентація книжковоілюстративної виставки «Образ Української Матері в художній літературі та
образотворчому мистецтві» та концерт аматорського вокального ансамблю
«Срібляста хвиля».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись зустріч з відомою
естрадною співачкою, заслуженою артисткою Казахстану і України Галиною
Невара та авторська презентація книги спогадів «Долгое эхо любви».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійного каналу «Южная
волна».
14
У відділі соціокультурної діяльності для працівників відділів
обслуговування бібліотек Одеської області відбулись курси підвищення
кваліфікації. Організатор – Одеський обласний інститут удосконалення
вчителів.
15
У відділі соціокультурної діяльності відбулись виставка робіт
студентів Одеського художнього училища ім. М.Б. Грекова та майстер клас
Інни Іщук оформлення книг «Створюємо книжку».

-

16
До Дня Європи в Україні в бібліотеці відбулась низка заходів:
15.05: віртуальна виставка «Наближення правової системи України до
європейських стандартів: актуальні питання: до Дня Європи в Україні»
(відділ юридичної літератури»);
16.05: інформаційна година «Практика Європейського суду з прав
людини: уроки для України» (відділ юридичної літератури»);
17.05: презентація Одеського міського есперанто-клубу «Біла Акація»
«Мова есперанто – поєднання європейських мов» (відділ літератури
іноземними мовами);
19.05: воркшоп Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка
при МЗС та ОДА «Європейський діалог, або Як знаходять спільну
мову європейські дипломати» (відділ соціокультурної діяльності).
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* * *
До Всесвітнього дня вишиванки у відділі мистецтв відбулась
презентація книжково-ілюстративної виставки «Вишиванка – вишуканий
символ України», а також флешмоб «У вишиванках на роботу», в якому взяли
участь співробітники бібліотеки.
17
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч із Президентом
Міжнародної Федерації Бойового Гопака, членом Ради з питань козацтва при
Президентові України – Верховним Отаманом Міжнародної Федерації
Бойового Гопака, Радником Гетьмана Українського козацтва, Генералотаманом (відповідно – генерал-полковник ЗСУ) Володимиром Пилатом на
тему: «Відродження козацької бойової культури» та презентація книг В.С.
Пилата «Жовтяк», «Бойовий Гопак і Основи Захисту Вітчизни», «Кодекс
Лицарської Честі».
18
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
Intellectuarium відбулась лекція Олени Ніколенко – канд. філос. наук,
стипендіата програм Ендевор (Австралія), ДААД (Німеччина), Фулбрайт
(США) – на тему: «Міждисциплінарні дослідження як джерело інновацій.
Можливості академічних програм обміну».
* * *
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Шевченко І.О. взяла участь в презентації 16-го випуску «Вісника Одеського
історико-краєзнавчого музею» Видання, що презентувалось, було передано в
дар бібліотеці.
19
До Дня пам'яті жертв політичних репресій, який в Україні щороку
відзначають у третю неділю травня, в читальній залі відбулась презентація
книжково-документальної виставки «Нескорена муза».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
«Intellectuarium» відбулась лекція «Мартин Гайдеґер та поворот у філософії».
Лектор – Олександр Комаров (м. Київ), громадський діяч, правник, філософ,
засновник проекту Club of Creative Philosophy, заступник директора
Американського центру загального права при Київському національному
університеті ім. Тараса Шевченка (2014-2016), керівник ГО «Майстерня
політичних трансформацій».
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20
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Оноре де Бальзак – основоположник
соціального реалістичного роману», присвяченій 220-річчю від дня
народження французького письменника.
21
21-22 травня директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь у XІІ
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в контексті
часу» з доповіддю «Бібліотеки ОТГ Одещини: перетворюємо зміни фондів на
позитив сучасності», яка відбулась в НБУ ім. Ярослава Мудрого (м. Київ).
22
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 100-річчя Одеської
кіностудії відбулись краєзнавчі читання «Одеська кіностудія: вчора, сьогодні,
завтра». У межах заходу відбувся прем’єрний показ 7 та 8, заключних, серій
історико-публіцистичного фільму «Пантеон Одеси» (режисер Ігор КозловПетровський). В заході взяли участь краєзнавці І.В. Арутюнова та
В.В. Шерстобітов. Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «7
канал» та «Думкая.net».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось літературно-музичне
свято «Шана Кобзареві», присвяченого Дню перепоховання Т.Г. Шевченка. У
межах заходу відбулась лекція історика Володимира Полторака «Шевченко та
одесити», пролунали вірші Т.Г. Шевченка у виконанні учнів загальноосвітніх
шкіл Одеси та Одеської області, відбувся виступ бандуристів. Організатор –
Центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді (Одеса).
Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТК «Первый городской» та
«Глас».
23
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжководокументальної виставки «Конституційні засади мовної політики в Україні і
діюче законодавство» (25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила
закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась дискусія на тему:
«Розлучення в сучасному світі – трагедія чи звільнення?». Організатор –
Одеське психоаналітичне товариство.
24
У відділі літератури іноземними мовами до Дня слов’янської
писемності і культури відбулась презентація книжкової виставки «Біля витоків
слов’янської писемності».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з провідними
фахівцями Головного управління статистики на тему: «Про статистичну
інформацію, статистичні видання та оприлюднення даних на веб-сайті ГУС».
Під час зустрічі Ірина Миколаївна Пугачова – начальник відділу поширення
інформації ГУС та Маргарита Сергіївна Авраменко – провідний спеціалістекономіст відділу поширення інформації ГУС ознайомили учасників заходу з
інформаційними можливостями органів державної статистики: провели
презентацію офіційних веб-сайтів Держстату та ГУС в Одеській області,
познайомили із статистичними виданнями, надали фахові відповіді на питання
щодо наявності інформації, методики розрахунків статистичних показників та
ін.
* * *
З нагоди святкування Дня незалежності Грузії Консул Грузії у м. Одеса
пан Торніке Берекашвілі з дружиною запросили директора бібліотеки
Амельченко Ю.С., заступника директора з наукової роботи Булгакову О.А.,
завідувача відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. та головного
бібліотекаря відділу Ходіс О.В. на урочистий прийом.
25
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. взяла участь в
урочистому відкритті культурно-освітнього медіацентру в Іванівській сільській
бібліотеці Красносільської ОТГ Лиманського району.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова лекція з циклу
науково-просвітницьких заходів «ШредінгерФест» проекту «Intellectuarium»
про котів і для котів на тему: «Кот в стилі етно-ф'южн: подорож по Піренеям».
В заході взяли участь учасники одесько-київської групи «Medi Terra».
27
У відділі персонального абонементу до 90-річчя від дня народження
українського письменника Романа Іваничука відбулась презентація книжкової
виставки «Шляхетний лицар історичного роману».
29
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
Галини Горицької «Церква Святого Джеймса Бонда та інші вороги» – першого
роману про Київ із серії ретророманів видавництва «Фоліо».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності для бібліотекарів районних
бібліотек області та бібліотек міста відбувся семінар «Еколого-просвітницька
діяльність бібліотечних установ». Організатор – ГО «Всеукраїнська екологічна
ліга». В заході взяли участь голова Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна
варта» Тетяна Тимочко. У межах заходу відбулась презентація науководовідкового видання «Екологічна енциклопедія».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Твори-ювіляри неперевершеної Агати Крісті» з циклу «Літературний
калейдоскоп».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція історика,
ведучого Національного радіо, керівника проекту «Пам’ять Нації» Олександра
Алфьорова на тему: «Коріння ідентичності. Український народ крізь
тисячоліття».
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Ґілберт-Кіт Честертон – видатний класик
англійської літератури, мислитель, журналіст, автор детективної епопеї» (до
145-річчя від дня народження англійського письменника).
30
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Мистецтво Середньовічної Європи: романське мистецтво Франції» з циклу
науково-популярних лекцій «Культура світу».
* * *
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Ступаченко Т.С. взяла участь в презентації 77-го випуску альманаху
«Дерибасовская-Ришельевская», яка відбулась в Одеському літературному
музеї. Книга, що презентувалась, була передана в дар бібліотеці.
31
В читальній залі до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням
відбулась презентація виставки-поради «Здорові звички – здоровий спосіб
життя». В бібліотеці пройшла масштабна акція «Кинь цигарочку – отримай
цукерочку!».
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* * *
Бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Кравчук О. взяв участь
в тренінгу «Довгострокове спостерігання за виборчим процесом» (м. Київ).
Організатор – ГО «ОПОРА».
* * *
20 травня відзначила ювілей завідувач довідково-інформаційного
відділу Філонова І.С.
Червень
1
У відділі персонального абонементу до 70-річчя Міжнародного дня
захисту дітей відбулась презентація інформаційно-документальної виставки
«День захисту дітей в Україні», а в куточку малечі відділу персонального
абонементу – конкурс дитячого малюнку.
4
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» за темою:
«Атеросклероз». Лектор – Лілія Аркадіївна Звягіна, позаштатний невролог
департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради.
5
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з
письменником Геннадієм Щипківським – членом Одеського відділення НСПУ,
заслуженим діячем мистецтв України, лауреатом Державної премії ім. Олеся
Гончара (2012).
* * *
До Всесвітнього Дня охорони навколишнього середовища у відділі
виробничої літератури відбулась презентація книжково-інформаційної
виставки «Екологізація виробництва: європейські орієнтири», а у відділі
юридичної літератури – інформаційна година «Правове забезпечення
екологічної безпеки в Україні: актуальні проблеми», в т.ч. і віртуальна
виставка.
* * *
З 5 по 7 червня завідувач відділу юридичної літератури
Бондаровська З.П. (голова) в складі бригади з комплексної перевірки
діяльності бібліотек району відвідала Біляївську ЦБС.
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6
До 270-річчя від дня народження Йосипа де Рібаса у відділі
краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація виставки
«Засновник Південної Пальміри».
* * *
У відділі персонального абонементу до 220-річчя від дня народження
О.С. Пушкіна відбулась презентація виставки-посвяти «Поет на всі часи».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до фондів бібліотеки у травні.
7
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А., завідувач
відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А., завідувач науковометодичного відділу Маловік Н.П., завідувач відділу краєзнавчої літератури і
бібліографії Андросова Т.О., головний бібліотекар відділу зберігання
основного фонду Чернігівська Л.Р. взяли участь у відкритті ХХ Всеукраїнської
виставки-форуму творів друку провідних видавництв України «Українська
книга на Одещині».
* * *
У межах ХХ Всеукраїнської виставки-форуму творів друку провідних
видавництв України «Українська книга на Одещині» у відділі соціокультурної
діяльності відбулись:
- авторська презентація книги Бориса Херсонського «Новейшая история
Средневековья» (видавництво «Фоліо», 2019) та творча зустріч з
головним редактором видавництва Олександром Красовицьким;
- презентація книг видавництва «Орієнтир»;
- презентація збірки Олени Юрочки «Українці всього світу».
В читальній залі відбулась авторська презентація книги Олександра
Сурилова «Казацкие были старой Вены».
* * *
Співробітники читальної зали до 120-річчя від дня народження класика
японської літератури Ясунарі Кавабати підготували віртуальну виставку
«Майстер вишуканої прози».
9
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч та
авторська презентація книги Оксани Чорної «Позивний «Кассандра» – про
події оборони міст Красногорівка і Мар'їнка влітку 2015 року.
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* * *
Завідувач науково-бібліографічного відділу Канєвська Т.А. та
завідувач відділу мистецтв Шилова Т.М. взяли участь в презентації «ІІ
Всеукраїнського бібліотечного Біографічного рейтингу: комунікативні ''ліфти'',
''коридори'' та ''майдани'' в бібліотечній справі» за участі канд. іст. наук,
старших наукових співробітників відділу теорії та методики бібліографії
Інституту біографічних досліджень НБУ ім. В.І. Вернадського Наталії
Петрівни Марченко та Ігоря Івановича Стамбола, яка відбулась у межах ХХ
Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині».
Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського було вручено Диплом ІІ
ступеню учасника ТОП-10 рейтингу в номінації «Персональний
покажчик» Всеукраїнського бібліотечного бібліографічного рейтингу-2018
за підготовку рекомендаційного бібліографічного покажчика «Сонячне
сяйво Тетяни Яблонської» (до 100-річчя з дня народження), а також
покажчик отримав диплом лауреата конкурсу «Краща книга виставкифоруму» у номінації «Довідкове видання».
* * *
У межах ХХ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на
Одещині» заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А та завідувач
науково-методичного відділу Маловік Н.П. взяли участь у виїзній сесії
засідання «круглого столу» на тему: «Інноваційний розвиток бібліотек в
умовах децентралізації: проблеми і здобутки», який відбувся на базі
Вилковської ОТГ.
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у травні.
12
Завідувач відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т.О.
взяла участь в урочистостях з нагоди випуску студентів муніципального
проекту «Університету 3-го віку» для осіб пенсійного віку, зареєстрованих в
Територіальному центрі соціального захисту громадян Суворовського району
м. Одеси, які є постійними читачами бібліотеки і відвідувачами бібліотечних
заходів.
13
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація роману
Ігоря Астапенка «Чаполоч».
14
В читальній залі до Дня Святої Трійці відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «Зелені свята: мозаїка народних традицій».
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16
У відділі періодичних видань відбулась презентація інформаційної
виставки «Перший з’їзд письменників України» (до 85-річчя зібрання).
18
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставкиреклами «Фермерські господарства: проблеми, успіхи, проекти» (до Дня
фермера в Україні).
19
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжкової виставки «Літопис мужності Василя Бикова» (до 90-річчя від дня
народження білоруського письменника).
* * *
Завідувач сектору відділу мистецтв Храмцова Т.К., завідувач відділу
соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А., головний бібліотекар Ходіс О.В.,
бібліотекар Мозгова Т.М. взяли участь в урочистостях з нагоди завершення
2018-2019 навчального року в «Університеті третього віку», які відбулись
актовому залі ЄКЦ «Бейт Гранд».
20
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з відомим
одеським поетом Андрієм Хаєцьким «Старі та нові вірші».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з поетом,
прозаїком, перекладачем, літературним критиком, підполковником ЗСУ,
викладачем Академії сухопутних військ України, лауреатом премії
ім. Б. Хмельницького за краще висвітлення військової тематики в творах
літератури та мистецтва (2016) Володимиром Тимчуком та презентація збірки
віршів «Вогнити! Вижити! Перемогти!».
* * *
В бібліотеці до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в
Україні відбулись наступні заходи:
- презентація книжково-документальної виставки «Вогняні сторінки
історії нашої Вітчизни» (відділ персонального абонементу);
- презентація книжково-документальної виставки «Їм судилося вижити»
(читальна зала).
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21
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Гра престолів:
Війна червоної та білої троянд». Лектор – аспірант кафедри історії
стародавнього світу і середніх віків ОНУ ім. І.І. Мечникова Вадим Чепіженко.
Організатор – Історична студія «Маховик времён».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири мінілекції молодих вчених і любителів науки в рамках проекту 15х4 Od – чотири
лекції по 15 хвилин кожна – «Біоплівки танки Першої Світової війни
Соціальна реклама Антиутопії».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Твори-ювіляри Франсуази Саган» з циклу «Літературний калейдоскоп».
22
У відділі соціокультурної діяльності відбувся діалог поетів «In vivo» –
поетичний батл між Євгенією Краснояровою і Таєю Найденко. Модератор –
Наіль Муратов.
23
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з
відомою одеською письменницею Іриною Лобусовою та презентація нових
книг, які вийшли друком у видавництві «Фоліо» – «Диббук с
Градоначальницкой» з серії одеських ретророманів, «Лугару», «Красная
комната».
* * *
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставкипортрету «Як вічне віршів буття» (до 130-річчя від дня народження Анни
Ахматової).
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година до Дня
Державної служби в Україні.
25
У відділі виробничої літератури до Міжнародного дня моряка
відбулась презентація книжково-інформаційної виставки «Підготовка фахівців
морського транспорту в Одеському регіоні».
* * *
Співробітники бібліотеки перенесли до відремонтованого приміщення
книгосховища підсобний фонд видань відділу літератури іноземними мовами.
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26
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з колишнім
полоненим Андрієм Бесарабом, який презентував свою збірку поезій «Ми не
маємо права не бути сильними!». Організатор – Центр патріотичного
виховання та організації дозвілля дітей та молоді (м. Одеса).
* * *
Для бібліотек міста та області був проведений вебінар «Послуги еурядування. Бібліотека – провідник державних реформ».
* * *
Співробітники відділу літератури іноземними мовами підготували
віртуальну виставку до 110-річчя від дня народження Еріка Амблера
«Захоплююча різноманітність сучасного англійського детективу від Еріка
Амблера до Нормана Коліна Декстера».
* * *
До Дня Конституції України у відділі юридичної літератури відбулись
презентації інформаційно-документальних виставок:
 «Конституція України в умовах сьогодення»;
 «Основні зміни до Конституції України в контексті конституційноправової реформи»;
 «Конституція України – Закон, за яким ми живемо в умовах
сьогодення».
29
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки
документів «Справа Василя Стуса», зібраної та укладеної Вахтангом Кіпіані
(видавництво «Віват», 2019).
30
У відділі соціокультурної діяльності відбувся «Творчер 2.0» – зустріч
для творчих людей. Організатор – літературна спільнота «ГоСТ».
Липень
1
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставки «Третя
планета від Сонця» художника-графіка О.В. Зверіка (м. Одеса).
2
У відділі виробничої літератури до Дня працівників морського і
річкового флоту відбулась презентація книжкової виставки «Морська
індустрія: до нового формату співробітництва».
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4
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. та завідувач
відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяли участь в семінарі
«Європейські освітні програми для України та можливості співпраці з
представництвом ЄС», який відбувся в приміщенні ОДА, та отримали
сертифікати учасників.
5
В читальній залі до свята Івана Купала відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Чарівний цвіт папороті».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція-рекомендація
«Про здоров'я без таємниць: що радять фахівці» лікаря Дмитра Жосана.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з Канадською
місією «Вибори в Україні».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до фондів бібліотеки у червні.
6
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація поетичної
збірки «Camera» – збірки поезій Данили Дем’яненка та Анастасії Прикладової.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась інтерактивна лекція
«Антисуржик». Спікер – куратор безкоштовних курсів української мови
«Одеса україномовна» Ярослава Вітко.
* * *
Співробітниками відділу краєзнавчої літератури і бібліографії та
електронної бібліотечно-бібліографічної інформації підготовлено віртуальну
виставку нових надходжень літератури з краєзнавства у ІІ-му кварталі.
7
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
виставки-огляду «Ліон Фейхтвангер – створювач нового типу історичного
інтелектуального роману» (до 135-річчя від дня народження німецького
письменника).
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8
Фахівці бібліотеки взяли участь у вебінарі «Як мінімізувати ризики для
цифрової безпеки». Організатор – Ресурсний центр «Гурт»; спікер – тренер
Школи цифрової безпеки DSS380 Павло Бєлоусов.
9
У відділі соціокультурної діяльності відбувся брифінг «Питання до
патрульної поліції щодо конфлікту між патрульним Зоєю Мельник та
керівництвом патрульної поліції». Організатори: ГО «Pitbull Odessa», Одеський
осередок ВО «Автомайдан». Інформацію про захід було висвітлено в новинах
телевізійних каналів «1+1», «Круг», «Первый городской», «Думская.net»,
«Репортер», «UA: Одеса».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось нарада працівників
Одеського НДІ судових експертиз.
* * *
9-11 серпня в читальній залі з нагоди 25-річчя Одеського Го-клубу
«Косумі» відбувся фестиваль з шашок Го «Одеса Золота». Під час фестивалю
відбулися турніри для початківців, майстер-класи з японських видів мистецтв –
оригамі та каліграфії.
11
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Письменники і поети нашого краю – ювіляри 2019 року»
(до 80-річчя від дня народження Б.А. Нечерди; до 75-річчя Н.М. МовчанКарпусь).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Грецьке
відлуння в українській літературі» канд. філол. наук Назара Назарова (м. Київ).
Організатор – Історична студія «Маховик времён».
* * *
Відправлено заявку на участь у VІ регіональному конкурсі на краще
методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України
(організатор – ОННБ). На конкурс поданий бібліографічний покажчик
«Сонячне сяйво Тетяни Яблонської (до 100-річчя з дня народження)».
12
В читальній залі відбулась презентація виставки ілюстрацій до книги
«Це зробила вона». Проект реалізований Громадським Рухом «Віра, Надія,
Любов» спільно з Національним Демократичним інститутом міжнародних
відносин. Інформацію про захід було висвітлено в новинах ТРК «UA: Одеса»
та ТК «7 канал».
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось знайомство-презентація
зоозахисної організації «Відкриті клітки».
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 125-річчя від дня
народження Ісака Бабеля відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Те, що час помилував; те, що пам’ять зберегла».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну подорож «За
адресами літературних героїв».
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у червні.
15
У відділі соціокультурної діяльності відбулись громадські слухання на
тему: «Вплив оцінки впливу на довкілля».
17
В читальній залі відбувся День інформації про нові надходження до
бібліотеки у ІІ-му кварталі.
19
У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки репродукцій «Імпресіонізм Едгара Дега» (до 185-річча від дня
народження французького художника).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч «О, Жінко! Це
ти…» із сучасними українськими письменницями – Валентиною Сидорук,
членом товариства «Просвіта» м. Чорноморськ, викладачем української мови
та літератури, лауреатом численних премій та Арсенією Великою (справжнє
ім'я Данилюк Людмила Валентинівна), членом Національної спілки
письменників України. Під час зустрічі відбулись презентації відповідно їх
книг «Королева» та «Оксамитова тека, або Україна і буржуазний стиль».
21
До 120-річчя від дня народження американського письменника
Ернеста Хемінгуея співробітники відділу літератури іноземними мовами
підготували віртуальну виставку «Ернест Хемінгуей – провідний письменник
утраченого покоління».
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24
У відділі соціокультурної діяльності Одеське представництво
спеціального моніторингу ОБСЄ з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі
людьми провело прес-кафе «Факти мають значення». У відділі юридичної
літератури відбулась лекція-бесіда «Нові виклики у торгівлі людьми (трудова
експлуатація, вилучення органів, використання у збройних конфліктах)».
25
Учасники форуму «PROсвіт: Успішне функціонування та розвиток
держави: мовна парадигма», який відбувся в ОННБ, завітали до бібліотеки –
генеральний директор Директорату державної мовної політики Міністерства
культури Лариса Нікіфоренко, журналіст і телеведучий Юрій Макаров,
ініціатор проекту «МовАрт» Володимир Наконечний, генеральний директор
ОННБ Ірина Бірюкова.
26
В читальній залі до Дня Хрещення Київської Русі відбулась
презентація книжково-ілюстративної виставки «Релігійна культура України:
повір'я, традиції, звичаї».
27
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
поезій «Химерник» вінницького поета Віктора Крупки з ілюстраціями
Северина Теодора (видавництво «Дім химер», 2019).
29
Бібліотека надіслала до УБА фото модернізованого бібліотечного
простору на конкурс макетів цьогорічного плакату до Всеукраїнського дня
бібліотек.
* * *
Бібліотека подала заявку до БФ «Бібліотечна країна» на отримання
комплекту аудіокниг для користувачів з вадами зору.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності експерти регіональної мережі
UPLAN, представники Експертного центру громадської безпеки м. Одеси,
керівники громадських формувань, регіональні представники Консультативної
місії ЄС та місцеві активісти обговорювали питання ефективної роботи
Національної поліції України.
30
Фахівці бібліотеки взяли участь в онлайн-зустрічі «Децентралізація і
культура», присвяченій розвитку культурної галузі в ОТГ. Головний спікер –
генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської
інтеграції Міністерства культури в Україні Ярослав Валерійович Петраков.
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31
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація новинок
видавництва «Український пріоритет» – книг Анатолія Пономаренка «Прапор
Перемоги» та Володимира Шовкошитного «Чорнобиль: я бачив». Інформацію
про захід було висвітлено в новинах ТК «7 канал».
* * *
В липні відзначили ювілейні дати провідний бібліотекар читальної
зали Висоцька Л.О. (01.07), завідувач відділу обробки документів та організації
каталогів Маказюб Л.В. (09.07) та завідувач відділу літератури іноземними
мовами Ліщинська С.Л. (25.07).
Серпень
1
У відділі літератури іноземними мовами до 200-річчя від дня
народження американського письменника Германа Мелвілла відбулась
презентація книжкової виставки «Герман Мелвілл – значна постать в пантеоні
великих майстрів американської культури».
4
У відділі соціокультурної діяльності
антивоєнного роману Віталія Запеки «Цуцик».

відбулась

презентація

* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація виставки біографічних
видань та художніх альбомів «Великий Ілля Рєпін та рідна Україна» (до 175річчя від дня народження художника).
6
У відділі персонального абонементу відбулись літературне читання та
презентація виставки «Чорна Рада та українська абетка Пантелеймона Куліша»
(до 200-річчя з дня народження письменника).
7
У відділі соціокультурної діяльності Ія Ківа почитала старі та нові
поетичні тексти російською та українською мовами.
9
У відділі соціокультурної діяльності відбувся «круглий стіл» на тему:
«ДЖЕРЯ. Одеса та Одеська область у кінематографічному образі майбутнього
повнометражного ігрового фільму за мотивами повісті «Микола Джеря» І.С.
Нечуя-Левицького». Координатор проекту, режисер, сценарист – Ірина
Правило. За підтримки УКФ.
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* * *
У відділі персонального абонементу відбулось засідання громадських
активістів щодо створення в Одесі пам’ятника Лесі Українки.
* * *
9-11 серпня в читальній залі відбувся фестиваль-турнір з шашок Го
«Одеса Золота-2019». Організатор – «Го - Косумі. Одеса».
* * *
На запрошення Одеського регіонального відділення АМУ, у межах
програми «Маршрути успіху», заступник директора з наукової роботи
Булгакова О.А. та завідувач відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А.
відвідали Маяківську сільську ОТГ. Тема поїздки: «Добровільне об’єднання
громад – шлях до розвитку».
12
З 12 по 25 серпня заступник директора з наукової роботи Булгакова
О.А. взяла участь у дистанційному навчальному курсі «Бібліотека в цифровому
середовищі. Кросплатформенні сервіси та кросмедійний контент» та отримала
сертифікат. За успіхи у навчанні Булгакова О.А. отримала QR-книгу від
корпорації «Ранок».
13
У відділі соціокультурної діяльності відбулось чергове засідання
Експертної ради громадської безпеки. Учасники засідання обговорили нагальні
питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та
розробили рекомендації для удосконалення законодавства про правоохоронні
органи в частині участі громад у забезпеченні правопорядку в Україні.
14
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч «Автостопом по
країні льоду та полум'я» з Євгеном Канєвим про самостійну подорож
автостопом по Ісландії.
16
У відділі персонального абонементу відбулась презентація «Голокост
від куль» роману-документу «Бабин Яр» Анатолія Кузнєцова (до 90-річчя від
дня народження письменника).
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у липні.
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17
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з
одеською письменницею, автором серії ретророманів про Одесу Іриною
Лобусовою.
18
У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературний батл двох
авторів, Вероніки Волинської та Поліни Яцюк, про майбутнє – презентація
книг «Завтра» та «Лакримариум».
20
До 28-ї річниці Дня Незалежності України в бібліотеці відбувся цикл
заходів.
У відділі мистецтв відбулось свято «Талановита та незалежна моя
Україна». В програмі:
- коментований огляд виставки «Україна на полотнах великих митців»
(Тетяна Токарчук – старший науковий співробітник Одеського
художнього музею; Тарас Максим’юк – заслужений працівник
культури України, краєзнавець, колекціонер);
- Час патріотичного віршу «Поетична Україна» (Ірина Тома –
бессарабська
поетеса,
переможець
літературних
конкурсів,
студентська та учнівська молодь міста);
- концерт «Пісенна Україна» (Ерік Акопян (гітара), Яков Поліщук
(скрипка)).
Співробітники читальної зали підготували віртуальну мандрівку
«Країна в самому серці Європи: 15 дивовижних книг про Україну».
Представники Головного територіального управління юстиції в
Одеській області взяли участь в інтелектуальному турнірі «Що? Де? Коли?».
Учасники команд: «6 стріл Феміди» – представники державної виконавчої
служби; «Вік живи – вік учись» – представники органів державної реєстрації
актів цивільного стану; «Табеліон» – представники державних та приватних
нотаріусів; «Незалежна Україна» – збірна команда апарату та управління
державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в
Одеській області відповідали на питання переважно про історію України та
загальні теми.
У межах флешмобу всім відвідувачам були подаровані прапорці.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація поетичної
збірки «Там, де вдома» – 112 віршів від волонтерів та воїнів про любов та
війну. Організатор – видавництво «АССА». За підтримки УКФ.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація поетичної
книги харківської поетеси й письменниці Марко Терен «Вітру голоси».
48

22
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжкової
виставки «Павло Загребельний: сучасний завжди» (до 95-річчя народження
письменника).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності, у межах Вишиванкового
фестивалю, відбувся «Квіз від Вишиванкового», який провела Ірина
Нечиталюк, доцент кафедри української літератури ОНУ ім. І.І. Мечникова.
27
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
«Intellectuarium» відбулась творча зустріч з Вахтангом Кебуладзе – д-ром
філос. наук, професором кафедри теоретичної і практичної філософії
філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
28
У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція «Стан
Національного природного парку «Тузлівські лимани». Інформацію про захід
було висвітлено в новинах ТК «7 канал», «Круг».
29
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжководокументальної виставки «Іловайський котел: до 5-ї річниці пам'яті героїв
Іловайської трагедії» (на виконання Указу президента України №621/2019 від
23.08.2019 р. «Про День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України»).
* * *
В читальній залі у межах проекту історичної студії «Маховик времён»
відбулась лекція аспіранта Владислава Водько «Про єресі в Стародавній
Сирії».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з видатним
представником Українського козацтва, віце-президентом Всеукраїнської
федерації «Спас» Костянтином Рижовим на тему: «Козацьке бойове мистецтво
«Спас»: від минулого до сьогодення».
30
Завідувач відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т.О.
взяла участь в презентації Одеського календаря, цьогоріч присвяченого історії
Французького бульвару, а також 78-го випуску альманаху «ДерибасовскаяРишельевская». Видання, що були презентовані, передані в дар бібліотеці.
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31
У відділі соціокультурної діяльності відбувся літературний лекторій
Катерини Бабкіної в рамках проекту «Рівні можливості для кожного». За
підтримки УКФ. Організатор – ВГО «Наші діти».
Вересень
1
В читальній залі відбулась презентація виставки-хроніки «Історія
свідчить та звинувачує: до 80-річчя початку Другої світової війни».
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в урочистому
відкритті фіналу Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання», який проводився
за ініціативи Національної бібліотеки України для дітей за сприяння
Міністерства культури України.
2
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 225-річчя з часу
заснування міста відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «З
любов’ю до тебе, Одесо!».
* * *
У відділі виробничої літератури до Дня підприємця України відбулась
презентація виставки-реклами «Успіх в бізнесі: від нуля до мільйонів».
4
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з
доктором філософії, доктором економічних наук, жінкою, яка пише про жінок,
їх роль в суспільстві, науці, піднімає гендерні питання та питання прав жінок
сьогодні – Еббою Вітт-Братстрем.
5
Для відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 2019 року Президія та
Виконавчий офіс ВГО УБА спільно з партнером УБА – Українським
інститутом книги – підготували плакати накладом 3500 примірників. Серед
світлин оновлених та модернізованих бібліотек України було обрано і світлину
оновленого простору Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського.
5
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. та завідувач
відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації Чернявська С.О.
взяли участь у презентації 27-го випуску історико-краєзнавчого альманаху
«Юго-Запад. Одессика», яка відбулась в приміщенні ІА «КонтекстПричорномор'я». Видання, що презентувалось, було передано в дар бібліотеці.
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6
До 250-річчя від дня народження Івана Котляревського співробітники
читальної зали підготували віртуальну виставку «Перший класик нової
української літератури».
7
У відділі соціокультурної діяльності відбувся тренінг з копірайтингу
Олексія Аль-Ватара «Структуры продающих текстов для Facebook и
Instagram». Організатор – «Skillbiz. Инструменты для бизнеса».
8
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Статус і роль
жінки у суспільстві давнього Ізраїлю» Галини Теслюк, знавця Біблії, кандидата
наук з богослов’я, доцента кафедри біблійних наук філософськобогословського факультету УКУ, керівніка Центру СУА жіночих студій.
9
У відділі персонального абонементу до ювілейних дат українських
письменників – Івана Котляревського, Анатолія Свидницького, Дмитра
Павличка – відбувся літературний вернісаж «Колесо часу».
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь у відкритті
пересувної виставки «Наказ №00485. Антипольська операція НКВС в
Радянській Україні. 1937-1938» («Rozkaz nr 00485. Antypolska operacja NKWD
na sowieckiej Ukrainie. 1937-1938»), що була розгорнута у Кафедральному
соборі Успіння Пресвятої Діви Марії Римсько-католицької церкви України.
10
У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Непростий шлях Олександра Довженка», присвяченої 125-річчю від
дня народження українського кінорежисера, письменника, класика світового
кінематографу.
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
збірки одеських письменників «Сузір’я Одеси». Організатор – Одеське
відділення НСПУ.
* * *
Завідувач відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяла
участь в тренінгу «Основи ґрантрайтингу та фандрейзингу для неурядових
аналітичних центрів. Мистецтво написання проекту». Організатор – ГМ
«UPLAN».
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11
11-13 вересня директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь у
пленарному засіданні та роботі ХІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ
століття», яка відбулась в ОНПУ на базі кафедри інформаційної діяльності та
медіа-комунікацій. Тема доповіді: «Бібліотекар сьогодення обирає світ
відкритості».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до фондів бібліотеки у серпні.
12
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
Ярослава Поліщука «Фронтирна ідентичність: Одеса ХХ століття»
(видавництво «Дух і літера», 2019).
* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Мистецтво Середньовічної Європи: романське мистецтво Германії» з циклу
науково-популярних лекцій «Культура світу».
13
У відділі соціокультурної діяльності у межах реалізації «Шкільного
екопросвітнього проекту «Час сортувати» відбулось засідання «круглого
столу» на тему: «Пошук шляхів рішення сміттєвої проблеми. Навчальні
заклади як центр формування культури поводження з відходами». Організатор
– ГО «Центр Демократичного Розвитку Молоді "Синергія"».
15
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Джеймс Фенімор Купер – «американський
Вальтер Скотт» (до 230-річчя від дня народження американського
письменника).
17
17-21 вересня у відділі соціокультурної діяльності відбулось
знайомство з Програмою культурних обмінів «Ужгород – Одеса» за підтримки
МФВ, УКФ, Програми «Норд».
20
Напередодні Дня усиновлення, який відзначається в Україні 30
вересня, у відділі соціокультурної діяльності відбулась відкрита зустріч
«Хочеш усиновити? Спитай мене: як?».
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21
У відділі виробничої літератури відбулась презентації виставкиреклами «Винахідницькі ідеї, технології, проекти» (до Дня винахідника і
раціоналізатора).
22
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Під димним небом України» (до Дня партизанської слави України).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір поезії «Твор3ер».
Організатор – літературна спільнота «ГоСТ».
23
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжкової
виставки та огляд видань «Любов варта всього» (до 45-річчя українського
письменника Сергія Жадана).
24
У відділі соціокультурної діяльності музичний гурт «Очеретяний кіт»
представив мистецький проект «Придунайська історія», ядром якої стали
народні пісні Придунав'я у сучасній обробці гурту та Анни Заклецької. За
підтримки УКФ.
* * *
Завідувач науково-методичного відділу Маловік Н.П. в рамках
щорічної миротворчої програми «Золота осінь світу» взяла участь в
літературно-музичній програмі «Музика прожитих років» за участю майстра
художнього слова Олени Куклової, народної артистки України Ольги
Оганезової і заслуженої артистки України Віоли Демидової, яка відбулась в
Одеському літературному музеї. Від бібліотеки вона привітала О. Куклову з
державною нагородою – орденом княгині Ольги ІІІ ступеню.
25
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С., заступник директора з
внутрібібліотечної роботи Бакланова Н.М., завідувач відділу електронної
бібліотечно-бібліографічної інформації Чернявська С.О. взяли участь в
урочистостях з нагоди 190-річчя від часу заснування ОННБ.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Як козаки
Хаджибей здобували» канд. іст. наук, доцента Володимира Полторака.
Організатор – Центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та
молоді (м. Одеса).
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах V Міжнародного
літературного фестивалю в Одесі (25-29.09.2019) для учнів ЗОШ № 52
відбулась презентація книги Галини Малик «Третя подорож Алі до країни
Недоладії».
26
У межах урочистостей з нагоди 190-річчя від часу заснування ОННБ
провідні фахівці бібліотеки взяли участь в роботі Міжнародної науковопрактичної конференції «Бібліотека як складова культурного, наукового та
національного розвитку держави» по секціях: завідувач сектору рідкісної і
цінної книги Довганюк І.В. – «Пам’ятки писемності та культури у фондах
бібліотек», у рамках якої було презентовано проект «Скарби України: цифрова
колекція книжкових пам’яток у фонді Одеської національної наукової
бібліотеки»; завідувач науково-методичного відділу Маловік Н.П. –
«Інноваційно-проектна діяльність бібліотек на сучасному етапі»; завідувач
редакційного сектору Ласкевич О.М., завідувач науково-бібліографічного
відділу Канєвська Т.А., завідувач відділу юридичної літератури
Бондаровська З.П. – «Нові орієнтири в сучасній бібліографічній діяльності»,
під час якої відбулись підбиття підсумків VI Регіонального конкурсу на краще
методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України та
церемонія нагородження переможців і лауреатів конкурсу. За підготовку
рекомендаційного бібліографічного покажчика «Сонячне сяйво Тетяни
Яблонської» (до 100-річчя з дня народження) бібліотека отримала диплом
переможця у номінації «Мистецтво».
* * *
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. та завідувач
відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяли участь у презентації
нон-фікшн книги Андрія Любки «У пошуках варварів», яка відбулась у межах
V Міжнародного літературного фестивалю в Одесі (25-29.09.2019) у Будинку
вчених.
* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година «Готичне
мистецтво Франції» з циклу науково-популярних лекцій «Культура світу».
27
До Всеукраїнського дня бібліотек відбулась БІБЛІОВЕЧІРКА –
яскраве літературно-мистецьке свято:
Біля входу до бібліотеки гостей очікували привітальний банер,
фотозона, шарики з логотипом бібліотеки, солодкі сюрпризи – цукерки з
цитатами про книги та читання.
Після вітального слова директора всіх здивував черговий хітвідеоролик.
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В читальній залі відбулась авторська лекція Катерини Курлап
«Алкогольна Одеса», тематична книжкова виставка та міні-концерт пісень про
Одесу творчого колективу «Сріблясті хвилі».
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії для молоді відбувся
літературний квест «У пошуках скарбів гетьмана Павла Полуботка».
У відділі соціокультурної діяльності були представлені фотовиставка
«Сучасні бібліотеки світу»; уривки з вистави «Боїнг. Боїнг» студентами
театральної студії гуманітарного факультету ОНПУ; інтерактивна виставка
безсмертного роману Александра Дюма «Три мушкетери», прикрашена
костюмами героїв роману, справлених студентами Одеського театральнохудожнього коледжу.
У відділі виробничої літератури відбулась виставка-дегустація «З
книги – до столу».
У відділі абонементу артисти Одеського академічного українського
музично-драматичного театру імені Василя Василька порадували уривками з
вистав за творами українських класиків.
У Рік Китаю в Україні представники освітньо-культурного центру
«Інститут Конфуція» та кафедри української мови Інституту підготовки
іноземних студентів ОНПУ ознайомили з традиціями чайної церемонії.
* * *
До Міжнародного дня туризму співробітники читальної зали
підготували віртуальну виставку «Туристичними стежками: 15 захоплюючих
книг про дивовижні міста світу».
28
На запрошення Одеського регіонального відділення АМУ, у межах
програми «Маршрути успіху», заступник директора з наукової роботи
Булгакова О.А. та завідувач відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А.
відвідали Любашівську ОТГ. Тема поїздки: «Любашівка – столиця української
ковбаси» (фестиваль у межах грантової підтримки МКУ «Малі міста – великі
враження»).
* * *
Завідувач відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т.О.
взяла участь у вечорі пам'яті засновника клубу краєзнавців «Моя Одеса»,
Почесного громадянина міста Валерія Нетребського, який відбувся в ЦМБ для
дорослих ім. І. Франка.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
«Intellectuarium» та V Міжнародного літературного фестивалю в Одесі (2529.09.2019) відбулась творча зустріч з публіцистом, поетом, перекладачем
Андрієм Бондарем «Думка і художнє письмо: «Церебро» та його філософські
смисли».
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30
Статтю «Сучасна бібліотека – ресурс для розвитку громади»
завідувача відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. було розміщено
на сайті UPLAN – громадської мережі публічного права та адміністрації.
* * *
25 вересня відзначила ювілей бібліотекар відділу персонального
абонементу Луценко Т.І.
Жовтень
1
У відділі юридичної літератури до Міжнародного дня людей похилого
віку відбулась інформаційна година «Ще раз про пенсійне законодавство
України».
2
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Одеські письменники і поети – ювіляри 2019 року» (до
85-річчя від дня народження В.В. Домріна; до 80-річчя від дня народження
Ростислава Александрова (О.Ю. Розембойма).
* * *
Завідувач відділу мистецтв Шилова Т.М. взяла участь в урочистостях з
нагоди початку нового навчального учбового року 2019-2020 у межах
муніципального проекту «Університету 3-го віку» для осіб пенсійного віку,
зареєстрованих в Територіальному центрі соціального захисту громадян
Приморського р-ну м. Одеси.
3
У відділі соціокультурної діяльності за підтримки Департаменту освіти
і науки Одеської ОДА відбулись ФРАНКОВІ ЧИТАННЯ. Модератор – Андрій
Хаєцький. Організатор – Центр патріотичного виховання та організації
дозвілля дітей та молоді (м.. Одеса).
* * *
Фахівці бібліотеки Канєвська Т.А, Ліщинська С.Л., Бондарчук К.В.
взяли участь у Всеукраїнському курсі з медіаграмотності «Very Verified».
* * *
Співробітниками відділу краєзнавчої літератури і бібліографії та
електронної бібліотечно-бібліографічної інформації підготовлено віртуальну
виставку нових надходжень літератури з краєзнавства у ІІІ-му кварталі.
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* * *
Бібліотека долучилась до 3-го, заключного, етапу Премії «Еспресо.
Вибір читачів 2019», під час якого саме читачі в бібліотеках по всій Україні
визначать переможця серед 3-х фіналістів. До 10 листопада включно можна
проголосувати за книги у номінації «Література для дорослих» представлені
книги:
1. Андрусяк Іван. Фонетика тиші: поезія, проза. – Тернопіль, 2019.
2. Криштопа Олег. Братство: документ. роман [за матеріалами слідчої
справи Кирило-Мефодіївського братства]. – Івано-Франківськ, 2019.
3. Шиян Гаська. За спиною: роман. – Харків, 2019.
4
У відділі соціокультурної діяльності за ініціативи ГО «Правозахисний
Ромськнй Центр» відбулась прем'єра документального фільму молодого
ромського режисера Валерія Продана «Успіх починається з свідомості». За
підтримки МФВ.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація роману
Ірини Агапєєвою «Троянди за колючкою. Сповідь про жіночу тюрму»
(видавництво «Брайт Букс», 2018).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація поетичних
збірок «Вітражі» та «Вечный пилигрим» Анни Маліцької – поетеси, лауреата
премії «Лескар» Всеукраїнського конкурсу «У пошуках літературних талантів»
ім. Лесі Українки, конкурсу-огляду «Нові імена України», переможця
фестивалю «Одеський словограй».
* * *
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставкипосвяти «Гроно нездоланих співців» (110 років від дня народження БогланаІгоря Антонича; 130 років від дня народження Михайла Драй-Хмари).
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. в прямому ефірі програми
«Вечір на Думській» розповіла про сучасні тенденції діяльності та плани на
майбутнє бібліотеки та про кліп-пародію до Всеукраїнського дня бібліотек,
який викликав ажіотаж в мережі та який за декілька днів переглянуло більше
10000 глядачів.
5
У відділі соціокультурної діяльності у рамках проекту «Голос жінки
має силу» відбувся прем’єрний показ вистави «Коли ластівки повернуться
додому» – реальна життєва історія жінок-переселенок. Ініціатор проекту – ГО
«Фундація прав людини».
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6
У відділі соціокультурної діяльності відбувся творчий вечір «Когда бы
не этот огонь?» автора та виконавця Володимира Каденка (м. Київ).
7
7-11 жовтня завідувач науково-методичного відділу Маловік Н.П.
взяла участь у роботі VIІ Всеукраїнської школи методиста за темою: «Сучасна
публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення» з доповіддю
«Бібліотеки Одещини: історії успіху і пошук нових можливостей». Організатор
– НБУ імені Ярослава Мудрого за підтримки Міністерства культури України.
8
До Дня юриста України у відділі юридичної літератури відбулась
презентація виставок: виставки-досьє «Одеська школа права: видатні
представники» та виставки-огляду «Служіння праву – це служіння
справедливості».
9
Бібліотекар відділу мистецтв Баранова Н.М. взяла участь в презентації
книги «Письма Н.К. Рериха (1896-1940)», яка відбулась в Будинку-музеї імені
М.К. Рериха. Книга, що презентувалась, була передана в дар бібліотеці.
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у вересні.
10
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година «Готичне
мистецтво Германії» з циклу науково-популярних лекцій «Культура світу».
* * *
У відділі виробничої літератури до Міжнародного дня кухаря і
кулінара відбувся День фахівця «Кулінарна майстерність».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності до Всесвітнього дня психічного
здоров’я за ініціативи Одеського інституту психічного здоров’я відбулась
науково-практична конференція «Підтримка психічного здоров’я і превенція
суїцидів».
12
У відділі соціокультурної діяльності у межах міжнародного освітнього
проекту «Challenge Academy», що організовується спільно з Klitschko
Foundation та DFB-Stiftung Egidius Braun (м. Малента, Німеччина), відбулась
зустріч для молоді міста задля піклування про планету і творення змін у
суспільстві. Інформацію про захід було висвітлено в новинах інтернет-видання
«Думская.net».
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* * *
До Дня захисника України та Дня українського козацтва у відділах
бібліотеки відбулась низка заходів:
- презентація виставки книг військових та про війну «Військова полиця»
(відділ соціокультурної діяльності);
- презентація книжкової виставки «Рідна земле моя, ти козацькою
славою щедра» та історична вікторина «Шляхами козацької слави»
(відділ персонального абонементу та читальна зала);
- віртуальний огляд «Мудрість козацької доби: 15 кращих книг з історії
України» (читальна зала).
15
У відділі соціокультурної діяльності до Дня захисника України
відбулась презентація книги Валерія Пальчика «УНСО: перший посвист куль»
(«Видавець Марко Мельник», 2019), присвяченої війні 1992 року на етнічних
українських землях – Придністров’ї – та участі в ній українських добровольців
з УНСО. Організатор – Спільнота «Об’єднання Добровольців Одещини».
* * *
У відділі юридичної літератури за підтримки Головного
територіального управління юстиції в Одеській області відбулась лекціядискусія за темою: «Реалізуй своє право обирати та бути обраним».
Організатори заходу: БО «Фонд "Відродження та Єдність"»; ГО «Ти потрібен
Україні»; ГС «Сильніші разом».
16
У відділі соціокультурної діяльності в рамках проекту «Зміцнення
соціальної згуртованості» БФ «Caritas Odessa UGCC» відбулась зустріч з
українським письменником американського походження Уолтером Орром
Скоттом.
* * *
У відділі літератури іноземними мовами до 165-річчя від дня
народження англійського поета Оскара Вайлда відбулась презентація
книжкової виставки та літературний огляд творчості «Оскар Вайлд –
письменник, поет, драматург, великий майстер парадоксу».
17
Співробітники відділу літератури іноземними мовами підготували
віртуальну виставку «Набережна Орфевр бельгійця Жоржа Сіменона: подорож
у таємничий світ комісара Мегре».
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18
До 25-ї річниці Дня Свободи Південно-Африканської Республіки у
відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч Надзвичайного і
Повноважного Посла ПАР в Україні Андре Йоганнеса Гроеневальда зі
студентами факультету політології ОНУ ім. І.І. Мечникова. Під час зустрічі
демонструвався фільм про президента Південно-Африканської республіки з
1994 по 1999 рік, Національного героя країни Нельсона Манделу з циклу
авторських фільмів «Серце, віддане людям» заслуженого журналіста України,
директора ТК «Одеса» Марини Жуковської. Інформацію про захід було
висвітлено в новинах ТК «Первый городской».
19
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з народним
депутатом України (партія «Голос») Соломією Бобровською.
* * *
Профком бібліотеки організував для співробітників бібліотеки поїздку
до Національного дендрологічного парку «Софіївка» (м. Умань, Черкаська
обл.).
22
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книги «Василь Галяс. Щоденник 1933-1946» (упорядник – журналіст,
заступник редактора газети «Порто-Франко» Олександр Галяс). Інформацію
про захід було висвітлено в новинах медіагрупи «Глас».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся музичний вечір гурта
«Peredmova» (м. Київ).
23
З 23 по 25 жовтня головний бібліотекар відділу юридичної літератури
Тимощук С.П. (голова) в складі бригади з комплексної перевірки діяльності
бібліотек району відвідала Лиманську ЦБС.
24
До 75-ї річниці вигнання нацистів з України (28.10.2019) в бібліотеці
відбулась низка заходів:
 у відділі персонального абонементу: історико-патріотичні читання та
виставка-огляд історичних матеріалів «Шляхами визволення України
від нацистів. Слава, якої не буде кінця»;
 в читальній залі: презентація книжково-документальної виставкихроніки «Друга Світова: Битва за Україну» (1942-1944 роки);
літературний вечір клубу «Літературний сад» «Україна: пам'ять,
вдячність, надія».
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* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
документально-інформаційної виставки «Організація Об’єднаних Націй –
досвід сприяння міжнародному миру та соціальному прогресові» (до Дня
ООН).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція-огляд «Одещина:
12 пішохідних мандрівок» для учнів 9-10 класів ЗОШ № 58 канд. іст. наук,
доцента Володимира Полторака. Організатор – Центр патріотичного виховання
та організації дозвілля дітей та молоді (м. Одеса, за підтримки Департаменту
освіти і науки ОДА).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності для підопічних КУ «ТЦ СО
Приморського району міста Одеси» відбувся майстер-клас з першої
долікарняної допомоги від фахівців Одеської обласної організації Товариства
Червоного Хреста України.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація Центру
профорієнтації для молоді «Life Family».
25
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до фондів бібліотеки у жовтні.
* * *
Завідувач відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. та
завідувач відділу мистецтв Шилова Т.М. взяли участь в урочистому відкритті
медіа-центру в с. Маяки Біляївського району.
26
У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч у межах
освітнього проекту «Intellectuarium» з українським філософом, письменником,
колумністом, музикантом Тарасом Лютим та презентація його книг «Пригоди
філософських ідей західного світу» та «Паладини луни» (видавництво
«Темпора», 2019). Інформацію про захід було висвітлено в новинах медіагрупи
«Глас».
* * *
В читальній залі відбувся майстер-клас для дітей та дорослих із
виготовлення 3D-листівок до Хеллоуіну, який провела Ольга Потєхіна –
художник, журналіст, редактор інтернет-видання «Артхів», викладач
Одеського театрально-художнього коледжу.
61

* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулось перше засідання
розмовного клубу німецької мови «Plauderstunde». Модератор – Наталья
Тананайко.
27
У відділі соціокультурної діяльності відбувся поетичний батл «Чи
потрібна двадцятирічним поетам поезія сорокарічних?» між поетами різних
поколінь. Модератори: Євгенія Красноярова та Наїль Муратов.
30
У відділі соціокультурної діяльності відбувся тренінг «Роль медіа в
міжнародній політиці». Організатори: ВМГО «Європейська молодь України»,
D66, Jonge Democraten. Інформацію про проведення заходу в приміщенні
бібліотеки занесене до єдиної бази ЮНЕСКО Global Media and Information
Literacy Week 2019 Celebration Events Registration.
31
У відділі юридичної літератури у межах висвітлення Стратегії
подолання бідності на період до 2020 року відбулась інформаційна година
«Зайнятість населення: сьогодення та перспективи».
* * *
В читальній залі відбувся День інформації про нові надходження до
бібліотеки у ІІІ-му кварталі.
* * *
Для співробітників бібліотеки було проведене навчання у межах
підвищення професійної майстерності на тему: «Бібліотеки Одещини: історії
успіху і пошук нових можливостей».
Листопад
1
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Дослідниця запорізького козацтва: до 100-річчя від дня народження
українського історика ХХ століття Олени Апанович».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась
психологічна дискусія «Вузли кохання, взаємозалежність».

62

просвітницька

* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставкипортрету «В.Є. Таїров – засновник першої виноробної станції в Одесі»,
присвячена 160-річчю від дня народження вченого і винахідника.
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «День народження Європейського Союзу».
* * *
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Ступаченко
Т.С. взяла участь в презентації книги «Старая Одесса в живописи и графике»
(упорядник А. Дроздовський), яка відбулась в Одеському літературному музеї.
2
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книжки Ії
Ківи «Перша сторінка зими» (видавництво «Дух і літера», 2019). Модератор –
Андрій Хаєцький.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з українським
поетом, прозаїком, драматургом і перекладачем Олександром Ірванцем.
Модератор – Борис Херсонський.
* * *
Бібліотечна сторінка Фейсбук отримала 2500-го прихильника.
5
У відділі краєзнавчої літератури відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «Віч-на-віч з любов'ю, або Впізнавання з першого
кадру і непередбачувана завжди» (до 85-річчя від дня народження Кіри
Муратової).
6
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація виставки
портретів жінок, історії яких входять до книги «Це теж зробила вона». Проект
реалізований Громадським Рухом «Віра, Надія, Любов» спільно з
Національним Демократичним інститутом міжнародних відносин.
* * *
З 6 по 8 листопада завідувач відділу соціокультурної діяльності
Нагорнюк О.А. (голова) в складі бригади з комплексної перевірки діяльності
бібліотек району відвідала Болградську ЦБС.
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7
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація
пригодницького роману-фентезі «Крук та Чорний Метелик. Голос давніх
сновидінь» письменниці Ольги Мігель.
* * *
Завідувач відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації
Чернявська С.О. взяла участь у Міжнародних Таїровських читаннях,
присвячених 160-річчю від дня народження Василя Єгоровича Таїрова –
вченого,
фахівця
з
виноградарства
та
виноробства,
доктора
сільськогосподарських наук, мецената, засновника першого науководослідного центру з виноградарства та виноробства (нині – «Інститут
виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова»), у межах яких відбулась
презентація бібліографічного покажчика наукових праць за 1879-1940 роки
«Професор Таїров Василь Єгорович (1859-1938)».
8
До дня української писемності та мови в читальній залі відбувся
Всеукраїнський онлайн-диктант національної єдності та презентація книжковоілюстративної виставки «Мова – головна ознака і символ нації». Співробітники
читальної зали підготували віртуальну виставку «Таємниці письменницьких
шухляд: 15 захоплюючих романів та есе про класиків української літератури».
9
У межах урочистостей до Дня української писемності та мови
заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. взяла участь у засіданні
«круглого столу» на тему: «Імплементація Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної», який відбувся у приміщенні
Музею книги і друкарства (м. Київ). Учасниками «круглого столу» стали
генеральний директор Директорату мовної політики Лариса Степанівна
Нікіфоренко; начальник відділу мовної політики Віктор Вікторович
Генералюк; громадський активіст, координатор «Руху добровольців Простір
свободи» Тарас Анатолійович Шамайда; мовознавець, професор Іван
Пилипович Ющук.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
«Intellectuarium» відбулась лекція «Шедеври класичної музики в рекламі: що
спільного між Бетховеном та БігМаком?».
11
У відділі виробничої літератури до Всесвітнього дня енергозбереження
відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Енергозбереження:
європейський підхід».
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12
В бібліотеці було підбито підсумки голосування за кращу книгу в
рамках проведення книжкової премії «Еспресо. Вибір читачів 2019»
(література для дорослих). Всього в голосуванні взяли участь 46 читачів.
Голоси розподілились наступним чином: «Братство» Олег Криштопа
(видавництво «Вавилонська бібліотека») – 29 голосів; «За спиною» Гаська
Шиян (видавництво «Фабула») – 10 голосів; «Фонетика тиші» (вибрані твори,
том 1) Іван Андрусяк (видавництво «НК-Богдан») – 7 голосів.
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у жовтні.
13
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація-дискурс
«Трансформація української національної ідеї» з Олесем Донієм.
* * *
У відділі персонального абонементу до 130-річчя від дня народження
українського письменника, новеліста, класика сатиричної прози XX століття
Остапа Вишні відбулась презентація книжкової виставки «І сміявся, і плакав з
любові».
14
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація біографобібліографічного покажчика Миколи Івановича Михайлуци з нагоди 60-річного
ювілею.
* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Середньовічне мистецтво Італії» з циклу науково-популярних лекцій
«Культура світу».
15
В бібліотеці відбувся ХХІІІ обласний фестиваль української книги
пам’яті Михайла Грушевського «Названий історією Мудрим: 1000 років від
початку правління київського князя Ярослава Мудрого». У програмі
фестивалю:
І ЧАСТИНА: «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ – ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ ДЕРЖАВИ»
(відділ соціокультурної діяльності):
- Урочисте відкриття (Департамент культури, національностей, релігій
та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської ОДА);
- «Книга – історичне надбання людства» (Сергій Вікторович Дмитрієв,
письменник, голова Одеської обласної організації НСПУ);
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«Ярослав Мудрий»: документальний фільм з циклу «Обличчя
української історії»;
- «Історія України за часи правління Ярослава Мудрого»: лекція (Тарас
Григорович Гончарук, д-р іст. наук, професор кафедри історії України
ОНУ ім. І.І. Мечникова);
- «Музей української книги»: презентація проекту (Олена Петрова,
менеджер проекту);
- «Де знаходиться бібліотека Ярослава Мудрого?: правда та міфи
історії»: історичний екскурс (Ксенія Сорокіна, аспірантка ОНПУ);
- «Історія країни на сторінках книг»: презентація книг, отриманих
бібліотеками області у межах програми поповнення книжкових фондів
Українським інститутом книги (Наталя Усатюк, головна методистка
науково-методичного відділу ОУНБ);
- «Руська правда» Ярослава Мудрого як пам’ятка права»: презентація
книжкової виставки (Бондаровська Зоя Петрівна, завідувачка
юридичного відділу ОУНБ).
ІІ ЧАСТИНА: «КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЕПОХИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»
(читальна зала):
- «Нова редакція українського правопису: історичні передумови і
особливості розвитку мови народу»: практична інфографіка
нововведень 2019 року (Світлана Михайлівна Кіршо, канд. філол.
наук, доцент ОНЕУ);
- «Українська мова – єдина державна мова України»: презентація курсупрактикуму щодо вільного володіння українським словом (Любов
Іванівна Федченко, філолог, журналіст, театрознавець);
- «Українська культура – неоціненний скарб історії народу»: музична
година (Аліна Ковтун та Софія Кулік, студентки 5 курсу Одеської
національної музичної академії ім. А.В. Нежданової).
ЧАСТИНА ІІІ: «МІЖНАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ В ЕПОХУ ЯРОСЛАВА
МУДРОГО» (читальна зала):
- «Ярослав Мудрий – історична постать в історії України»: книжковоілюстративна виставка (Каріна Бондарчук, завідувач читальної зали
ОУНБ);
- «Подорож у часі до епохи Ярослава Мудрого»: історична вікторина
(Вікторія Єпіфанова та Олександр Пичев, учні ЗОШ № 58);
- «Славетні жінки стародавньої України»: презентація книги (Богдан
Іванович Сушинський, журналіст, письменник, член НСПУ, член
Національної спілки журналістів України);
- «Анна Ярославна»: документальний фільм з циклу «Зроблено в
Україні»;
- «Доньки Ярослава Мудрого на престолах Європи: зв'язок України зі
світом»: історичні нотатки (Богдан Дмитрович Чуфус, народний
артист України, журналіст, член Національної спілки журналістів
України).
-

66

Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів
«Круг», «7 канал», «Южная волна», «Думская.net».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулись літературні читання
«Ех, життя!..». До програми Іллі Змієва і Олексія Семенищева увійшли твори
Антона Чехова, Василя Шукшина, Сергія Довлатова, Олександра Галича.
16
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
Євгенії Чуприни «Великі форми».
* * *
У відділі юридичної літератури до Міжнародного дня толерантності
відбулась презентація книжкової виставки «Толерантність як запорука
людяності».
17
У відділі соціокультурної діяльності відбулась муніципальна дискусія
«Сучасне місто – сучасні виклики» за участі Норберта Нойнхауза – екс віцемера міста Трір (Німеччина) та екс віце-мера міста Одеси Валерія
Матковського.
19
Любов Іванівна Федченко – філолог, журналіст, театрознавець, котра
має багаторічний досвід роботи зі словом, активно займається практикою
українського мовлення – анонсувала старт мовного курсу-практикуму «Гарна
українська мова — шлях до успіху», який адресований усім, хто в
повсякденному житті користується російською мовою й відчуває труднощі при
переході з російської на українську. Метою курсу є отримання навичок
практичного володіння українським словом.
В програмі: засвоєння норм літературної української мови; техніка
мовлення українською; оволодіння лексичними, граматичними, стилістичними
та іншими нормами сучасної літературної української мови; мистецтво
перекладу; повсякденне спілкування та ін.
Курс розрахований на 20 годин. Заняття відбуватимуться щовівторка і
щоп’ятниці, починаючи з 19 листопада п.р., о 14.00 в приміщенні відділу
мистецтв бібліотеки (провулок Маланова, 1).
20
До Дня пам’яті жертв Голодоморів в бібліотеці відбулись наступні
заходи:
20.11: у відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція
«Механізми реалізації політики Голодомору на Одещині в 1932-1933 рр.».
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Лектори: Кушнір В.Г. – д-р іст. наук, професор кафедри археології та етнології
України, декан факультету історії та філософії ОНУ ім. І.І. Мечникова та
Петрова Н.О. – канд. іст. наук, доцент кафедри археології та етнології України,
заступник декана з наукової та виховної роботи факультету історії та філософії
ОНУ ім. І.І. Мечникова.
22.11: в читальній залі курсанти факультету підготовки фахівців для
органів досудового розслідування Одеського державного університету
внутрішніх справ відвідали презентацію книжково-ілюстративної виставки
«Трагедія століття : Голодомор 1932-1933 років на України».
23.11: присутні у відділі соціокультурної діяльності о 16.00
приєднались до Загальнонаціонально-міжнародної акції «Запали свічку пам’яті
у своєму вікні».
* * *
Фахівці науково-методичного відділу провели дослідження стану
бібліотечної мережі області щодо затверджених державних соціальних
нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні (на
виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 72 від 06.02.2019 р.).
21
Завідувач науково-бібліографічного відділу Канєвська Т.А. взяла
участь у засіданні «Бібліографічних студій», яке відбулось в ОННБ.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності до Дня Гідності та Свободи
відбувся
показ
документально-музичного
фільму
«Майдан.
Перезавантаження». Фільм створений на основі відеоархівів військового
репортера Руслана Ганущака у музичному супроводі квартету бандуристок
«Ґердан». В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Від Революції Гідності до Країни Гідності».
* * *
У відділі мистецтв відбулась творча зустріч з відомим одеським
скульптором Павлом Шестопаловим – «Скульптор Павло Шестапалов».
Модератор – Галина Вікторівна Лекарева-Нікітіна, член Національної спілки
художників України, віце-президент Союзу мариністів Одеси.
* * *
У відділі літератури іноземними мовами до 325-річчя від дня
народження французького філософа Вольтера відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «Велич думок видатного просвітника Вольтера».
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22
У відділі юридичної літератури до Міжнародного дня боротьби за
ліквідацію насильства над жінками відбулась презентація книжководокументальної виставки «Насильство щодо жінок: міжнародний досвід та
сучасні проблеми України».
23
У відділі соціокультурної діяльності у межах освітнього проекту
Intellectuarium (проект «Філософський факультет» – підтримка філософської
освіти в ОНУ ім. І.І. Мечникова) відбулась зустріч з філософом Володимиром
Єрмоленком – «Пустеля vs рай земний: Україна та Європа крізь ідеї та уяву».
26
У відділі соціокультурної діяльності у день присвоєння Василю Стусу
звання Героя України (посмертно, 2005 р.) відбулись СТУСІВСЬКІ ЧИТАННЯ.
Декламували вірші учні шкіл Одеси та Одеської області. Модератор – Андрій
Хаєцький. Організатор – Центр патріотичного виховання та організації
дозвілля дітей та молоді (м. Одеса) за підтримки Департаменту освіти і науки
ОДА.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності акторська студія «Театральна
майстерня К» представила проект «Казки народів Молдаванки» – естраднотеатральну гру в одній дії, 7-ми картинах, з прологом та епілогом «Солдат, піч і
пісня» за п’єсою білоруського драматурга В. Ткачова (українською мовою).
28
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «Княгиня сучасного історичного роману» (до 85-річчя
Раїси Іванченко).
* * *
У відділі мистецтв відбулась літературно-мистецька година
«Ранньохристиянський Рим» з циклу науково-популярних лекцій «Культура
світу».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з
представниками Інституту Національної Пам'яті Польщі. Організатор – Спілка
поляків в Україні Одеське відділення ім. А. Міцкевича.
* * *
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А., завідувачі
відділів – відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації
Чернявська С.О., науково-методичного відділу Канєвська Т.А., відділу
інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю Попова
О.Л. – у межах проекту «Інформаційне коло» відвідали тренінг «Проектна
діяльність – сучасний шлях розвитку бібліотечної справи», який відбувся у
Центрі здоров’я та комунікацій, та отримали сертифікати.
3
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* * *
Співробітники бібліотеки у межах проекту «Легенди театральної
Одеси» відвідали вечір пам’яті Бориса Зайденберга (до 90-річчя від дня
народження), який відбувся в Одеському академічному театрі ляльок.
29
29-30 листопад та 1 грудня у відділі виробничої літератури відбувся
практичний семінар-тренінг «Робота з шоковою травмою та ПТСР за методом
Пітера Левіна (США)». Тренер – Галіт Серебренік-Хай, клінічний директор
центру реабілітації (Ізраїль), сертифікований спеціаліст SETI (Somatic
Experiencing Trauma Institute).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
«Доця» Тамари Горіхо Зерня. Організатори: видавництво «Білка» та Центр
патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді (м. Одеса).
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Видатні історії листопада в особах та фактах», присвячену польоту на
повітряній кулі братів Монгольф'є та найбільшому археологічному відкриттю
ХХ століття – гробниці Тутанхамона.
30
У відділі соціокультурної діяльності відбулось демонстраційне
засідання ораторського клубу «Красномовець» (м. Одеса).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція,
присвячена презентації Південного міжрегіонального відділення Українського
інституту національної пам’яті в Одесі. У межах заходу відбулись:
- презентація настільних ігор «Українська революція» і «УПА –
відповідь нескореного народу»;
- презентація брошури «2014: початок російсько-української війни»;
- презентація книги «Дівчата зрізають коси»;
- презентація книги про російську анексію і репресії в Криму «Люди
сірої зони»;
- презентація книги «По той бік себе»;
- лекція «Популяризація історії та розвінчування історичних міфів у
проекті "Likбез"»;
- презентація книги «Вигнані на степи».
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* * *
В листопаді відзначили ювілейні дати завідувач сектору нотних видань
відділу мистецтв Храмцова Т.К. (10.11) та завідувач відділу формування і
організації книжкових фондів Дем’янова Л.Н. (17.11).
Грудень
1
У відділі періодичних видань відбулась презентація книжковоілюстративної інформаційної виставки «СНІД – виклик людству» (до
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся музикально-поетичний
вечір «Песенки печального Пьеро», присвячений пам’яті Олександра
Вертинського. В програмі взяли участь Олексій Семенищев та Валентин
Сичинський (скрипка).
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація виставки-портрету «Вокальна
та фортепіанна творчість Анатолія Кос-Анатольського» (до 110-річчя від дня
народження музиканта).
2
Фахівці науково-методичного відділу, у відповідь на звернення
Міністерства культури, молоді та спорту, організували обласне дослідження
стану підключення до мережі Інтернет бібліотек ЦБС області.
3
До Міжнародного дня людей з особливими потребами у відділі
юридичної літератури відбулась низка заходів:
- «Законодавство – людям з обмеженими фізичними можливостями»
(інформаційна година);
- «Дивись на нас як на рівних!» (година спілкування);
- «Мистецтво жити разом» (презентація виставки-поради);
- «Основні положення законодавства, що стосуються людей з
інвалідністю» (засідання «круглого столу»).
* * *
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Ступаченко Т.С. взяла участь в презентації 79-го випуску альманаху
«Дерибасовская-Ришельевская», яка відбулась в Одеському літературному
музеї. Книга, що презентувалась, була передана в дар бібліотеці.
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4
У відділі соціокультурної діяльності відбулись чергові чотири мінілекції молодих вчених і любителів науки в рамках проекту «15х4 Od» – чотири
лекції по 15 хвилин кожна – «Соціальна стратифікація Новаторство Ядерні
аварії Змінні зірки». Спікери: Владислав Водько, Олег Федорчук, Павло
Майборода, Наталя Вірніна.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч
Одеської психоаналітичної спілки на тему: «Розмова про Кохання. Позиція
глибинної психології». Спікери – члени Одеської психоаналітичної спілки,
викладачі
Одеського
психоаналітичного
інституту
психоаналітично
орієнтований психолог Матата Світлана та лікар загальної практики,
аналітичний психолог Мухлиніна Людмила.
5
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Письменники і поети нашого краю – ювіляри грудня 2019
року» (до 200-річчя від дня народження Я.П. Полонського; до 100-річчя від дня
народження М.К. Майорова).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
Олександри Яворівської «ЮКІ. Людина 400 шрамів» про найсильнішого
хокеїста-воротаря Канади, українця за походженням, Тараса Савчука (Террі).
6
У відділі соціокультурної діяльності до Дня Збройних Сил України
відбулась презентація книги «А мама зрозуміє… Крим 2014: невигадані
історії» (видавництво «ДІПА», 2019). Інформація про захід була висвітлена на
каналі «Телерадіостудія Бриз МО України».
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжководокументальної виставки «Місцеве самоврядування в системі цінностей
правової держави» (до Дня місцевого самоврядування).
7
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту історичної студії
«Маховик времён» відбулась публічна дискусія «Чому ми можемо довіряти
науці?». Спікери: історик, педагог і соціолог Владислав Водько та біолог,
молодший науковий співробітник кафедри мікробіології, вірусології та
біотехнології ОНУ ім. І.І. Мечникова Микола Штеніков.
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8
У відділі соціокультурної діяльності до Дня Збройних Сил України
відбувся кінопоказ фільму «Невидимий батальйон» (режисери: С. Лещинська,
А. Горлова, І. Целик. Україна, 2017).
* * *
Співробітники відділу соціокультурної діяльності створили сторінку в
соціальній мережі Instagram – Hrushevskyhab.
10
У відділі соціокультурної діяльності у межах XVI Мандрівного
міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays
UA в Одеській області відбулась прес-конференція «Права людини:
документальне кіно та правовий захист». Організатор – Одеське відділення
ВГО «КВУ».
* * *
У межах Всеукраїнського тижня права за підтримки Головного
територіального управління юстиції в Одеській області з 10 по 13 грудня у
відділі юридичної літератури відбулись наступні заходи:
- Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги (Регіональний
центр з надання БВПД в Одеській області);
- «Роль Уповноваженого ВРУ в системі захисту прав людини в Україні»
(зустріч з представником Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав
Людини Яною Кузьміною);
- «Права людини в Україні: критичний погляд на досягнуте» (огляд
книжкової виставки);
- «30 заповідей» Загальної декларації прав людини» (інформаційнопізнавальна година);
- «Закони, за якими вчимося, працюємо, живемо» (конкурс ерудитів).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференції,
присвячена Міжнародному дню прав людини, під час якої виступила директор
Регіонального центру з надання БВПД Світлана Клішина.
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. та заступник директора з
наукової роботи Булгакова О.А. взяли участь в урочистостях з нагоди 85-річчя
ОДБ ім. В. Катаєва.
11
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
Володимира Саркісяна «2 мая. Мифы и пропаганда».
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12
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Золота колекція класики: 15 шедеврів, які побачили світ у зимові свята» з
циклу «Літературний калейдоскоп».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація методичних
матеріалів канд. іст. наук, доцента, викладача історичного факультету ОНУ ім.
І.І. Мечникова Володимира Полторака «Одещина: 12 пішохідних мандрівок».
Організатор – Центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та
молоді (м Одеса).
13
Завідувач відділу юридичної літератури Бондаровська З.П. взяла
участь у засіданні «круглого столу», приуроченого до Всеукраїнського тижня
права та організованого методичним відділом ЦМБ ім. І. Франка. Тема
повідомлення: «Правові проекти і програми в бібліотеці».
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у листопаді.
14
У відділі виробничої літератури до Дня вшанування пам'яті
ліквідаторів на ЧАЕС відбулась презентація виставки-реквієму «Герої
Чорнобиля – наша слава».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся творчий вечір Валерія
Марченка (м. Рівне), барда, керівника клубу авторської пісні, організатора
фестивалів авторської пісні.
* * *
У межах проекту «Одеса україномовна» у відділі соціокультурної
діяльності відбувся майстер-клас з виготовлення різдвяних прикрас
«Створюємо власноруч різдвяні віночки» депутата місцевої ради Ольги
Квасницькї.
15
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація
навчального посібника «Системне мислення: формування і розвиток»
С.Д. Максименка, М.Й. Меєрович, Л.І. Шрагіної.
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16
В бібліотеці розпочався масштабний ремонт у межах створення на базі
бібліотеки Музею української книги.
17
Стартував правопросвітницький проект «Правовий кінозал», який
проводиться системою безоплатної вторинної правової допомоги. Студенти
ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» переглянули фільм «Кривдник» та
обговорили з юристами проблему жертв булінгу.
* * *
У відділі персонального абонементу до 100-річчя від дня народження
Миколи Лукаша відбулась презентація виставки-портрету «Чаклун
українського слова».
18
У відділі соціокультурної діяльності відбулись СИМОНЕНКІВСЬКІ
ЧИТАННЯ. Декламували вірші учні 43 шкіл Одеси та Одеської області.
Модератор – Олександр Тарасенко. Організатор – Центр патріотичного
виховання та організації дозвілля дітей та молоді (м. Одеса) за підтримки
Департаменту освіти і науки ОДА.
19
У відділі соціокультурної діяльності відбулась дискусія «Перший
форум інновацій роботи поліції з громадою». Форум проводився Одеським
відділенням ВГО «КВУ» спільно з органами поліції.
* * *
В читальній залі до Дня Святого Миколая відбулись духовні читання
та
презентація
книжково-ілюстративної
виставки
«Мирлікійський
чудотворець».
20
Музей української книги провів перший хакатон національної єдності,
присвячений Петру Могилі – видатному церковному, політичному та
культурному діячу, архімандриту Києво-Печерського монастиря, Митрополиту
Київському, Галицькому та всієї Русі, екзарху Константинопольського
патріарха. Спеціально до цієї події в ОННБ було відкрито унікальну виставку
«ХРЕСТ ТА ШАБЛЯ. КИЇВСЬКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТРО МОГИЛА (15971647)» – виставку стародруків та факсимільних видань «Книжкова спадщина
Петра Могили: погляд з XXI століття» з Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника.
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* * *
Музей української книги Одеської обласної універсальної наукової
бібліотеки імені М.С. Грушевського підписав свій перший Меморандум про
співпрацю. Партнерство укладено з Національним Києво-Печерським історикокультурним заповідником.
22
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч активістів,
держслужбовців, чиновників та депутатів з Вінниці, Луцька та Кременчука
задля розбудови молодіжних центрів в Україні у межах проекту «Поговоримо
про ЦЕнтри».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся «Твор4ер» – зустріч для
творчих людей. Організатор – літературна спільнота «ГоСТ».
23
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. була головою ДЕК захисту
магістерських робіт студентів кафедри інформаційних технологій та медіакомунікацій ОНПУ.
24
В читальній залі відбулась інформаційна година «Різдво за
Григоріанським календарем». Також співробітники відділу до зимових свят
підготували віртуальну виставку «Різдвяні родзинки кулінарного мистецтва зі
сторінок світової літератури».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до фондів бібліотеки у грудні, в т.ч. за програмою
УІК поповнення фондів публічних бібліотек України.
* * *
Бібліотекарі відділу соціокультурної діяльності Мозгова Т.М. та
відділу виробничої літератури Марченко М.С. взяли участь у дослідженні
Одеського відділення ВГО «КВУ» щодо медіаграмотності та критичного
мислення представників гуманітарної сфери, яке проводилось у форматі фокусгрупи.
* * *
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. та завідувач
відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації Чернявська С.О.
взяли участь в презентації видань з юдаїки Центру юдаїки НаУКМА, проекту
«Вчимося пам’ятати» та видавництва «Дух і літера», що висвітлюють різні
аспекти Голокосту та Другої світової війни, а також навчальні посібники з
єврейської історії та мистецтва для школярів, яка відбулась в Музеї історії
євреїв Одеси «Мігдаль-Шорашим».
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26
У відділі соціокультурної діяльності ВСАД «ІТ-бабусі» організували
для людей похилого віку літературно-музичну святкову зустріч «В поисках
чудесного».
27
У відділі соціокультурної діяльності відбувся квіз «Media Literacy
Quiz». Тренер – Валерій Болган. Організатор – Одеське відділення ВГО
«КВУ».
* * *
10 грудня відзначила ювілей бібліотекар відділу виробничої літератури
Мартиненко А.М.
ПРОТЯГОМ РОКУ:
* * *
Щовівторка засідання Ради при директорі.
* * *
День інформації про нові надходження до відділів бібліотеки (13.03;
17.07; 31.10).
* * *
До Року Китаю в Україні:
20.02 – Літературно-мистецьке свято «Мова Піднебесної в Одесі»;
20. 02 – Книжково-ілюстративні виставки «Дивовижний Китай», «Новий Рік
по-китайськи»;
29.03 – Віртуальна подорож «Пам’ятки китайської літератури з найдавніших
часів до XVIII століття»;
04.04 – Інформаційна година «Секрети китайської медицини»;
11.04 – Літературно-мистецька година «Мистецтво Китаю»;
18.04 – Книжково-ілюстративна виставка «Китай – країна чотирьох
тисячоліть»;
25.04 – Віртуальна виставка «Літературні історії зі смаком чаю»;
27.09 – Книжково-ілюстративна виставка та зустріч «Мистецтво чайної
церемонії».
* * *
Інформаційний список «Інтеграція заради миру» (19.03; 26.09; 26.12).
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* * *
Надання
безоплатної
первинної
правової
допомоги
малозабезпеченим громадянам фахівцями Головного управління юстиції в
Одеській області в Пункті безоплатної правової допомоги (11.01, 08.02, 01.03,
05.04, 03.05; 07.06; 02.08; 10.12).
* * *
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»:
20.02 – «Свобода вираження поглядів в мережі Інтернет: межі дозволеного»;
22.08 – «Особливості та нововведення у сфері державної реєстрації прав на
нерухоме майно».
* * *
У межах безкоштовних курсів української мови «Одеса
україномовна» за підтримки ВГО «Рух захисту української мови» – щосуботи
лекції, літературні години, розмовні клуби.
* * *
Щовівторка та щоп’ятниці майстер клас Любові Федченко «Гарна
українська мова – шлях до успіху».
* * *
Щовівторка зустрічі у межах муніципального проекту «Університету
3-го 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"»:
12.02 – святкування дня народження Надії Гомонюк (90 років);
26.12 – святкування Нового Року.
* * *
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., завідувач
відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації; Булгакова Є.Ю.,
провідний бібліотекар відділу періодичних видань; Попова Д.Ю., бібліотекар
відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації.
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* * *
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».
* * *
Серія віртуальних виставок «Історії місяця в особах та фактах»
(29.11)
* * *
Серія віртуальних виставок «Літературний калейдоскоп» (19.03;
29.05; 21.06).
* * *
Серія віртуальних виставок «Світ мистецтва» (6.01; 01.02; 12.03;
05.04; 06.05; 05.06; 03.07; 15.08; 01.09; 18.10; 05.11; 05.12).
* * *
Популяризація книги і читання на сторінці Інстаграм – «Нові
надходження до фондів бібліотеки (книги, журнали)» (19, 31.01; 13.03; 12.05;
06, 09.06; 05, 13.07; 16.08; 11.09; 09.10; 26.10; 12.11; 24.12); «Що читати про
край?» (27.03; 05.05); «Я вам не скажу за всю Одессу» (08, 09.09; 13.10; 17,
23.11); «До Року Китаю в Україні» (01.04); «До визначних подій року» (15.05;
09, 21, 23.11).
* * *
Видання електронної інформаційної бібліотечної
бібліотекарів та про бібліотеки «БібліоПульс» (щоквартально).
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* * *
Два рази на місяць (перша та третя неділя місяця) зустрічі з Іллею
Рейдерманом у «Вільній школі філософії і літератури».
* * *
«Кіноклуб в бібліотеці». Перегляд фестивальних фільмів компанії
«Arthouse Traffic» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
У межах фестивалю «Нове українське кіно»:
20.03 – сатирична драма ДОНБАС | реж. Сергій Лозниця
27.03 –мелодрама СТРІМГОЛОВ | реж. Марина Степанська
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03.04 – гостросоціальна комедія ГЕРОЙ МОГО ЧАСУ | реж. Тоня Ноябрьова
10.04 – воєнна драма ІНІЙ | реж. Шарунас Бартас
17.04 – драма КОЛИ ПАДАЮТЬ ДЕРЕВА | реж. Марися Нікітюк
24.04 – містична драма БРАМА | реж. Володимир Тихий
У межах фестивалю «Французька весна»:
15.05 – «Шербурзькі парасольки».
У межах фестивалю «Тиждень австрійського кіно»:
29.05 – «Анджедло».
* * *
Фестиваль «Мандрівний Docudays UA» – фестиваль документального
кіно про права людини (11-18.12):
- Bellingcat: Правда в світі постправди / Bellingcat: Truth in a Post-Truth
World, Ганс Пул / Hans Pool, Нідерланди / The Netherlands, 2018, 88’
- Чистильники / The Cleaners, Ганс Блок, Моріц Різевік / Hans Block,
Moritz Riesewieck, Бразилія, Німеччина / Brazil, Germany, 2018, 88’
- Дівчина проти гравітації / Girl Against Gravity, Єнс Педерсен / Jens
Pedersen, Данія / Denmark, 2017, 21’
- Послухай / Listen, Астрід Бюссінк / Astrid Bussink, Нідерланди / The
Netherlands, 2017, 15’
- Поміж / In Between, Самір Карахода / Samir Karahoda, Косово / Kosovo,
2019 , 14’
- Чемпіонка / Champion, Мате Барта / Máté Bartha, Угорщина / Hungary,
2017 , 19’31’’
- Біотоп / Biotope, Пауль Шольтен / Paul Scholten, Німеччина / Germany,
2018, 11’31
- Ти, бля, рота закрий! / Shut the Fuck Up!, Таїсія Кутузова / Taisiia
Kutuzova, Україна / Ukraine, 2019, 25’
- Без статусу. Україна / No Status. Ukraine, Дмитро Тяжлов / Dmytro
Tiazhlov, Україна / Ukraine, 2019, 35’
- Булер / Bully, Лі Гірш / Lee Hirsch, США / USA, 2011, 99’
* * *
«Правовий кінозал» – перегляд фільмів та обговорення у межах
проекту безоплатної правової допомоги:
17.12 – «Кривдник».
* * *
Лекції молодих вчених і любителів науки у форматі «15х4 Od»:
13.01 – «Голод Методи суспільних наук»;
17.01 – «Орфанні захворювання Кримське ханство Системний підхід
Ожиріння»;
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24.03 – «Ракетні двигуни Забуті захворювання»;
07.04 – «Безсоння Теорія кольору Стереотипи в медицині Пацифізм»;
20.04 – «Хижі бактерії Венесуела Невинність Стимпанк»;
04.05 – «Невагомість Машинне навчання Фанфіки Політична нація»;
21.06 – «Біоплівки танки Першої Світової війни Соціальна реклама
Антиутопії»;
04.12 – «Соціальна стратифікація Новаторство Ядерні аварії Змінні зірки».
* * *
Лекції у межах освітнього проекту «Intellectuarium»:
19.01 – «Льюїс Керролл і його «Аліса»: що є сенс?»;
27.01 – «Viva, Алісо!»;
02.03 – «Зустріч у темряві»;
18.05 – «Міждисциплінарні дослідження як джерело інновацій. Можливості
академічних програм обміну»;
19.05 – «Мартин Гайдеґер та поворот у філософії»;
27.08 – «Чарунки долі» з Вахтангом Кебуладзе;
26.10 – «Пригоди філософських ідей західного світу» з Тарасом Лютим;
09.11 – «Шедеври класичної музики в рекламі: що спільного між Бетховеном та
Бігмаком?»;
23.11 – «Пустеля vs рай земний: Україна та Європа крізь ідеї та уяву».
* * *
Лекції про котів та для котів «ШредінгерФест»:
26.01 – «Художник та його кіт»;
31.03 – «Котоманія»;
20.04 – «Мемокотики»;
20.05 – «Кот в стилі етно-ф'южн: подорож по Піренеям»;
26.10 – «ХеллоуКіт!».
* * *
Лекції історичної студії «Маховик времён»:
26.02 – «Будні середньовічної людини»;
26.03 – «У пошуках раю»;
10.04 – «Візантійський досвід європейської інтеграції»;
14.05 – «Римська імперія: початок кінця»;
21.06 – «Гра престолів: Війна червоної та білої троянд»;
11.07 – «Грецьке відлуння в українській літературі»;
29.08 – «Про єресі в Стародавній Сирії»;
07.12 – «Чому ми можемо довіряти науці?».
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Методичні матеріали:
АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: перетворюємо зміни
фондів на позитив сучасності / Юліана Амельченко // Бібліосвіт : інформ. вісн.
–/ [редкол. : Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко,
Т. Якушко] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2019. –
Вип. 3(71). – С. 67-73.
АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотеки Одещини в програмі «Розумний регіон»
/ Юліана Амельченко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2 (84). – С. 18-19. –
(З досвіду роботи).
АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування / Юліана
Амельченко // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. – 2019. –
№ 2(16). – С. 13-14. – (Децентралізація і бібліотеки).
БІБЛІОТЕКИ області та завдання підвищення рівня інформації з
питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України [Текст] :
метод. лист / 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, 2019. – 12 с. – 10х21,5. – 40 прим. : б.ц.
БІБЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. Рік 2018 : аналіт.-стат. зб.
/ Департамент 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 ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова].
– Одеса, 2019. – 18 с.
ВИБОРИ Президента України 2019 року: методичні поради
працівникам бібліотек [Текст] : метод. лист / Упр. культури, національностей,
релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес.
обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. З. П. Бондаровська ;
комп'ют. наб. З. П Бондаровська ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за
вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 8 с. – 10х21,5. – 40 прим. : б.ц.
МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ.
список / Департамент 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 ; верстка та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.
О. А. Булгакова] . – Одеса, 2019. – 24 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 13(15)).
82

МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ.
список / Департамент 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 ; верстка та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.
О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 36 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 14(16)).
ПИСЬМЕННИКИ, історики України – бібліотечна увага 2019 року
[Текст] : метод. лист / Департамент 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, 2019. – 19 с. – 10х21,5. – 40 прим. : б.ц.
РІК 1919: Українська Революція – Україна соборна [Текст] : метод.бібліогр. 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, 2019. – 11 с. – 10х21,5. – 40 прим. : б.ц.
РОБОТА публічних бібліотек щодо відзначення 380-річчя з дня
народження гетьмана України Івана Мазепи [Текст] : інстр.-метод. лист / 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, 2019. – 11 с. – 10х21,5.
– 40 прим. : б.ц.
СКЛАДАННЯ звітів за допомогою програми ЕСМаР [Текст] : метод.
пам’ятка / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка
ім. М. Грушевського ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ;
верстка та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса,
2019. – 20 с. – 10х21,5. – 40 прим. : б.ц.
СКЛАДАННЯ звітів за формами 6-НК, 80-а-рвк [Текст] : метод.
пам’ятка / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка
ім. М. Грушевського ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ;
верстка та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса,
2019. – 22 с. – 10х21,5. – 40 прим. : б.ц.
СУЧАСНІ виборчі процеси та завдання бібліотек [Текст] : інстр.метод. лист / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка
ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Ю. С. Амельченко ; комп’ют.
набір Н. П. Маловік ; оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.
О. А.Булгакова]. – Одеса, 2019. – 4 с.
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Бібліографічні матеріали:
ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати Одещини. 2020 рік [Текст] : календар
/ Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ;
комп’ют. набір О. А. Булгакова ; худож. оформ. та заг. редагування
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 56 с. ; 15х21. –
10 прим. : б.ц.
ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2017 рік : наук.-допоміж.
бібліогр. покажч. // Департамент культури, національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук.
б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. ; [підгот. Т. О. Андросова ;
підгот. бібліогр. матеріалів: Т. С. Ступаченко, А. В. Діденко ; комп’ют. набір
Т. С. Ступаченко ; ред. Т. О. Андросова. ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. –
Одеса, 2019. – 475 с.
НОВІ агротехнології – орієнтир на розвиток [Текст] : бібліогр. покажч.
/ Департамент. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського ; від. виробн. літ. : [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір
М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагування. О. М. Ласкевич ;
відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 32 с. ; 15×21. – 40 прим. : б. ц.
НОВІ книги про Одещину за 2017-2018 роки [Текст] : бібліогр.
покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур.
спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ;
комп’ют. набір І. О. Шевченко ; верстка, худож. оформ. та редагув.
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 28 с. ; 15×21. –
(Що читати про край ; вип. 14-15). – 40 прим. : б. ц.
НОВІ находження сільськогосподарської літературі за 2018 рік [Текст]
: [щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за 2018
р.] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної
спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського ; від. виробн. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір
М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагування О. М. Ласкевич ;
відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 28 с.; 15х21. – 45 прим. : б.ц.
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Інформаційні матеріали:
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, 2019. –
Вип. 21-22 (1-30 листопада 2018 р.). – 2019. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.:
б.ц.
Вип. 23-24 (1-31 грудня 2018 р.). – 2019. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 1-2 (1-31 січня 2019 р.). – 2019. – 7 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 3-4 (1-28 лютого 2019 р.). – 2019. – 7 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 5-6 (1-31 березня 2019 р.). – 2019. – 7 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 7-8 (1-30 квітня 2019 р.). – 2019. – 7 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 9-10 (1-31 травня 2019 р.). – 2019. – 7 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 11-12 (1-30 червня 2019 р.). – 2019. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 13-14 (1-31 липня 2019 р.). – 2019. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 15-16 (1-31 серпня 2019 р.). – 2019. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 17-18 (1-30 вересня 2019 р.). – 2019. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 19-20 (1-31 жовтня 2019 р.). – 2019. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 21-22 (1-30 листопада 2019 р.). – 2019. – 16 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. Северіна ; комп’ют. набір,
верстка, худож. оформ., заг. редагування О. М. Ласкевич; відп. за вип.
О. Л. Попова]. – Одеса, 2019. –
Вип. 4 (24) (1 жовтня – 31 грудня 2018 р.). – 2019. – 12с.; 15х21 –
10 прим. : б.ц.
Вип. 1(25) (1 січня – 31 березня 2019 р.). – 2019. – 12 с. ; 15х21. –
10 прим. : б.ц.
Вип. 2(26) (1 квітня – 30 червня 2019 р.). – 2019. – 12 с. ; 15х21. –
10 прим. : б.ц.
Вип. 3(27) (1 липня – 30 вересня 2019 р.). – 2019. – 8 с. ; 15х21. –
10 прим. : б.ц.
ХРОНІКА культурного життя Одещини [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, 2019. –
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Вип. 11 (листопад 2018). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 12 (грудень 2018). – 7 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 1 (січень 2019). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 2 (лютий 2019). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 3 (березень 2019). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 4 (квітень 2019). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 5 (травень 2019). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 6 (червень 2019). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 7 (липень 2019). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 8 (серпень 2019). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 9 (вересень 2019). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 10 (жовтень 2019). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 11 (листопад 2019). – 16 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
М. Грушевського. 2018 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. наук. бка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр. інф. ; [підгот.
О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; худож. оформ. та
редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса , 2019. –
Вип. 1-4 (15). – 2019. – 106 с. ; 15х21. – 45 прим. : б. ц.
ПРО НАС У ПРЕСІ1
Фахові видання:
АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: перетворюємо зміни
фондів на позитив сучасності // Бібліосвіт : інформ. вісн. / [редкол.: Г. Саприкін
(голова), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко] ; Держ. б-ка України для
юнацтва. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 3(71). – С. 67-72.
АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування [Текст] :
[в статті наводиться досвід бібліотек Одес. обл. в умовах реалізації реформи
місц. самоврядування в Україні щодо формування позитив. громад. думки про
б-ки ОТГ та створення їх сучас. іміджу. Представлено новий підхід
урізноманітнення діяльності з патріот. виховання та популяризації укр. книги і
укріплення статусу держ. мови на прикладах б-к Коноплян. сіл. об'єдн.
Територ. громади Іванів. р-ну та Любашів. ОТГ] / Юліана Амельченко
// Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. – 2019. – № 2(16). – С. 13-14.
– (Децентралізація і бібліотеки).

1

Інформація надана в зворотній хронології
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АМЕЛЬЧЕНКО Ю. С. Бібліотеки Одещини в програмі «Розумний
регіон» [Текст] : [в ст. дир. КУ «Одеська обласна універсальна наукова
бібліотека імені М.С. Грушевського» Амельченко Юліани Сергіївни на
конкретних прикладах висвітлюється сусп. значення медіа-центрів, створених
на базі центр. район. б-к обл., в процесі реалізації програми «Розумний регіон»
– багатоаспект. інноваційн. розвитку Одещини] / Юліана Амельченко
// Бібл. планета. – 2019. – № 2(84). – С. 18-19. – (З досвіду роботи).
Газети:
КРАКАЛІЯ Р. Діти читають Стуса / Роман Кракалія ; фот. Біляїв.
район. методкаб. [Текст] : [поет. читання відбулись в Одес. ОУНБ
ім. М. Грушевського] // Чорномор. новини. – 2019. – 5 груд. – С. 3.
ТАРАСОВА А. Одеські міріади української платформи [Текст] : [в
Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відзначили День укр. кіно, під час якого
вшанували 125-річчя від дня народж. всесвітньо відомого реж. Олександра
Довженка, 100-річчя славнозвісної Одес. кіностудії та презентували кн. про
знаного реж.-документаліста «Володимир Андрощук: кіно і доля»] // Буковина
(м. Чернівці). – 2019. – 20 верес. – С. 3.
РОМАНОВА О. Язык Поднебесной в Одессе [Текст] : [студенты
ОНПУ отметили Междунар. день родного языка в ОУНБ им. М. Грушевского]
// Веч. Одесса. – 2019. – 26 февр. – С. 3.
Інтернет-видання:
БЕЗПЕЧНА Одещина: «Змінюйся сам, змінюй систему!» [Електронний
ресурс] : [проблеми безпеки в громаді обговорили в Одесі представники
патрул. поліції, викладачі одес. вишів, громадські активісти, експерти,
журналісти, курсанти Одес. нац. ун-ту внутріш. справ. Перший форум
інновацій роботи поліції з громадою, ініційований партнерами Мережі UPLAN,
відбувся 19 груд. у від. соціокультур. діяльності Одес. обл. б-ки
ім. М.С. Грушевського] // Uplan : громад. мережа публіч. права та адмін. –
Режим доступу: https://uplan.org.ua/news/bezpechna-odeshchyna-zminiuisia-samzminiui-systemu/?fbclid=IwAR3i1FAQWpGrrpcnxB8XkqTweh0xVjumSpEMP4YUGgi_8fjCORIIK3LCOI. – Назва з екрану.
– Дата публ.: 20.12.2019.
ВІДДІЛЕННЯ
Українського
інституту
національної
пам’яті
відкривають в Одесі (відео) [Електронний ресурс] : [30 листоп. в ОУНБ
ім. М. Грушевського відбулась презентація Півден. міжрегіон. від-ня Укр. ін-ту
нац. пам’яті] // 7 телеканал. – Режим доступу:
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http://7kanal.com.ua/2019/12/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0
%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D
0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1
%83-%D0%BD/?fbclid=IwAR30i3x8e1Ysz0KTWwbm3w4ehu4vw_tJcSPQw6Re7cZ_nrIUhAuMaewx5k. – Назва з екрану. – Дата
публ.: 02.12.2019.
КОТОВА М. В Одессе заработал межрегиональный отдел Украинского
института национальной памяти (фото) [Электронный ресурс] : [«Украинская
история – это круто!», – таким, пожалуй, был лейтмотив презентации, по сути,
открытия в Одессе Юж. межрегион. отд. Укр. ин-та нац. памяти] / Мария
Котова // Одес. жизнь : сайт. – Режим доступа: https://odessa-life.od.ua/article/vodesse-nachal-rabotu-juzhnyj-mezhregionalnyj-otdel-ukrainskogo-institutanacionalnoj-pamjatifoto?fbclid=IwAR3nP4jeAWfqf3KqqHpuXsNPKl1siE3TgJqeTvRo_VHWAnjpM90
LBrqnXdY. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 01.12.2019.
УКРАЇНСЬКИЙ інститут національної пам’яті в Одесі. Програма
заходів [Електронний ресурс] : [в т.ч. і в ОУНБ ім. М. Грушевського] // Укр. інт нац. пам’яті : сайт. – Режим доступу: https://uinp.gov.ua/prescentr/novyny/ukrayinskyy-instytut-nacionalnoyi-pamyati-v-odesi-programazahodiv?fbclid=IwAR1FTbCKKkZ3naDikNpLp6uNdF7yotwkjBx2aPrV405IZBz9O
U6bzHm0HfI. – Назва з екрану. – Дата публ.: 26.11.2019.
ИНСТИТУТ национальной памяти два дня будет представлять свой
одесский офис [Электронный ресурс] : [Ин-т нац. памяти готовит презентацию
собствен. филиала в г. Одесса, который состоится под лозунгом «Делаем
историю
популярной!».
Презентация
состоится
в
Одес.
ОУНБ
им. М. Грушевского] // ІЗБІРКОМ : сайт. – Режим доступа:
https://izbirkom.org.ua/news/kultura-17/2019/institut-nacionalnoj-pamyati-dva-dnyabudet-predstavlyat-svoj-odesskijofis/?fbclid=IwAR1o7SOwgBYYmNdRt5cOVoTfiljQGZXZClZzPFpqQqolwgbGsF
7oaNAVUU0. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.11.2019.
ОДЕССИТЫ готовятся провести в Киеве акцию протеста против
застройки Гагаринского плато [Электронный ресурс] : [в б-ке
им. М. Грушевского 17 нояб. прошли обществ. слушания по вопросу застройки
р-на Аркадии] // УСИ. Одесса : сайт. – Режим доступа:
https://usionline.com/2019/11/17/odessity-gotovyatsya-provesti-v-kieve-aktsiyuprotesta-protiv-zastrojki-gagarinskogo-plato/?fbclid=IwAR0bXFbZ2DbeM7RlBcQd2SDco8PtPYR09WfO5W0ouOqDcGWn6maWkxO8tc.
–
Назв. с экрана. – Дата публ.: 17.11.2019.
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«НАЗВАННЫЙ историей Мудрым» [Электронный ресурс] : [15-го
нояб. в Одес. обл. универс. б-ке им. М. Грушевского, в рамках ХХІІІ обл. фест.
укр. книги, состоялись мероприятия, посвящ. 1000-летию с начала правления
киевс. князя Ярослава Мудрого] // ТРК «Круг» : сайт. – Режим доступа:
http://www.krug.com.ua/news/34502. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 15.11.2019.
ТРЕНІНГ «Роль медіа в міжнародній політиці» (м. Одеса)
[Електронний ресурс] : [30 жовт. молодь запрошують на захід з міжнар.
тренерами для дослідж. питання впливу медіа на міжнар. політику.
Організатори: ВМГО «Європ. молодь України», D66, Jonge Democraten]
// Громад. простір. : сайт – Режим доступу: https://www.prostir.ua/event/treninhrol-media-v-mizhnarodnij-politytsi-odesa/. – Назва з екрану. – Дата публ.:
30.10.2019.
В ОДЕССЕ открыли современный Центр профориентации и готовят
лагерь профессий [Электронный ресурс] : [об этом рассказала в б-ке
им. М. Грушевского основательница центра Ольга Назаренко] // Культурометр
: сайт. – Режим доступа: http://culturemeter.od.ua/v-odesse-otkryli-sovremennyjcentr-proforientacii-i-gotovjat-lager-professij-795282/?fbclid=IwAR1bjQ4FooYRL7wT6X9xjzC_y54V--qZZ2134zif9EHhhFmncZMwdKcn6Q. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 24.10.2019.
ЩОДЕННИК українського історика Василя Галяса [Електронний
ресурс] : [в б-ці ім. М. Грушевського відбулась презентація кн. «Василь Галяс.
Щоденник 1933-1946». В ньому багато деталей, за якими можна судити про
життя та побут довоєн. Одеси. Особливу цінність становлять записи часів
служби в армії – правда війни, яку довго ховали від суспільства. Кн.
упорядкували діти та онуки укр. історика. Новини медіа-групи «Глас» від
22.10.2019] // ГLAS : сайт. – Режм доступу : http://glasweb.com/shhodennikukrayinskogo-istorika-vasilya-galyasa/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 22.10.2019.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ и Полномочный Посол ЮАР в Украине.
встретился со студентами (фото) [Электронный ресурс] : [к 25-й годовщине
Дня свободы ЮАР в Одессу прибыл Чрезвыч. и Полномоч. Посол ЮАР в
Украине Андре Йоханнес Гроеневальд. Встреча состоялась в б-ке
им. М. Грушевского] // Первый городской  Новости – Режим доступа:
http://1tv.od.ua/news/33001. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.10.2019.
МЕДИКИ в Одессе рассказали, что делать в случае депрессии
[Электронный ресурс] : [10 окт. в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского состоялась
науч.-практ. конф. по поддержке психич. здоровья населения и превенции
суицидов. Она была приуроч. ко Всемир. дню психич. здоровья] // Взгляд из
Одессы : сайт. – 2019. – 13 окт. – Режим доступа: https://odnews.com/2019/10/13/mediki-v-odesse-rasskazali-chto-delat-v-sluchaedepressii/?fbclid=IwAR2Rf5ip7ZeKRk4VAHuog2cIr3u9fNWv--uSnC6IWCi47nLysmKLC_-TOE.. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 13.10.2019.
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ФРАНКОВІ читання: культурна спадщина України [Електронний
ресурс] : [Одес. б-ка ім. М. Грушевського в своїй гостинній регулярно
проводить читання присвяч. тим чи іншим відомим письменникам. 3 жовт.
присвятили Івану Яковичу Франку] // ГLAS. – Режим доступу:
http://glasweb.com/frankovi-chitannya-kulturna-spadshhinaukrayini/?fbclid=IwAR3ukUYUY3UZTgMoZPufNKcjhZBbwfAd3PCNWWolFE7I
DnezGrngZMS-QHM. – Назва з екрану. – Дата публ.: 04.10.2019.
НАГОРНЮК О. А. Сучасна бібліотека – ресурс для розвитку громади
[Електронний ресурс] : [про роль сучас. б-к, які якісно змінюють напрями своєї
діяльності і стають комунікатив. центрами у громаді] / Ольга Нагорнюк
// Uplan : громад. мережа публіч. права та адмін. – Режим доступу:
https://uplan.org.ua/analytics/suchasna-biblioteka-resurs-dlia-rozvytkuhromady/?fbclid=IwAR1zhaYid5rICmCAJkaWfejlQw8RqZNFMOaG0gT7eSAfnhI
ycFYn08jWrIM/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 30.09.2019.
* * *
ОДЕССКИЕ библиотекари сняли музыкальную пародию на известный
хит (фото, видео) [Электронный ресурс] : [Обл. науч. б-ка им. М. Грушевского
отметила Всеукр. день б-к очень ярко] // Культурометр : одес. сайт о культур.обществ. жизни города. – Режим доступа: http://culturemeter.od.ua/biblioteka-imgrushevskogo-otmetila-svoj-professionalnyj-prazdnik-smeshnym-video-foto-video78195/?fbclid=IwAR2vaBrtjk2Co6Lfgs1BdEzo9bfZsqpBxFx4hkc6CUIpE1bxboil1
Dprqj4. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 04.10.2019.
В ОДЕССЕ библиотекари показали клип-пародию на известный хит
[Электронный ресурс] : [сотрудники б-ки им. М. Грушевского приняли участие
в создании пародии на клип «Мама, я танцую!»] // Взгляд из Одессы : сайт. –
Режим доступа: https://od-news.com/2019/10/03/v-odesse-bibliotekari-pokazaliklip-parodiyu-na-izvestnyj-hit/?fbclid=IwAR2bL7Oi6LUeBs4kdnDgZSGcZSBWEr2pm5a2mRu0nesjA1PoNToioEsgEA. – Назв. с экрана. – Дата
публ.: 03.10.2019.
В ОДЕССЕ библиотекари показали клип-пародию на известный хит
[Электронный ресурс] : [сотрудники Одес. обл. универс. науч. б-ки им. М.
Грушевского сняли пародию на клип #2Маши «Мама, я танцую»] // Взгляд из
Одессы : сайт. – Режим доступа : https://od-news.com/2019/10/03/v-odessebibliotekari-pokazali-klip-parodiyu-na-izvestnyj-hit/. – Назв. с экрана. – Дата
публ.: 03.10.2019.
ЛАЗАРЕНКО И. Одесские библиотекари сделали пародию на клип
«Мама, я танцую». ВИДЕО [Электронный ресурс] : [сотрудники Одес. обл.
универс. науч. б-ки им. М. Грушевского сняли пародию на клип #2Маши
«Мама, я танцую»] / Ирина Лазаренко // Метроном : информ.-аналит. портал. –
Режим доступа: https://metronom.news/post/view/odesskie-bibliotekari-sdelaliparodiu-na-klip-mama-a-tancuu-video. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.10.2019.
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«МАМА я тоскую, хочу книгу крутую»: библиотекари сняли пародию
на хит [Электронный ресурс] : [сотрудники б-ки им. М. Грушевского приняли
участие в создании пародии на клип «Мама, я танцую!»] // Думская.net : сайт. –
Режим
доступа:
https://dumskaya.net/news/mama-ya-toskuyu-hochu-knigukrutuyu-bibl103676/?fbclid=IwAR2v0rC0B8WLOf_v0myMEWDFvSRRoZq9vJVa7KbYxBFJ3
G3QJtEjVil_0MI. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.10.2019.
ОДЕССКИЕ библиотекари сняли свою пародию на «Мама, я танцую»
(ВИДЕО) [Электронный ресурс] : [сотрудники Одес. обл. универс. науч. б-ки
им. М. Грушевского сняли пародию на клип #2Маши «Мама, я танцую»]
// Odessa.net.ua : сайт. – Режим доступа: https://odessa.net.ua/news/odesskiebibliotekari-snjali-svoju-parodiju-na-mama-ja-tantsuju-video. – Назв. с экрана. –
Дата публ.: 02.10.2019.
ОДЕССКИЕ библиотекари сняли свою пародию на «Мама, я танцую»
(ВИДЕО) [Электронный ресурс] : [сотрудники Одес. обл. универс. науч. б-ки
им. М. Грушевского сняли пародию на клип #2Маши «Мама, я танцую»]
// Наблюдатель : сайт. – Режим доступа: http://nabludatel.od.ua/actual/knigyhochy-krytyu-v-biblioteke-gryshevskogo-sniali-myzykalnyi-klip-video/. – Назв. с
экрана. – Дата публ.: 02.10.2019.
СОТРУДНИЦЫ одесской библиотеки станцевали и спели о любви к
книгам
(видео)
[Электронный
ресурс]:
[сотрудники
одес.
б-ки
им. М. Грушевского оригинально отметили День библиотекаря] // Одес. жизнь
: сайт. –Режим доступа: https://odessa-life.od.ua/news/odesskie-bibliotekarshispeli-i-stancevali-o-ljubvi-k-knigam. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.10.2019.
ХИТ «Мама я тоскую» перепели одесские библиотекари [Электронный
ресурс] : [оригинально отметили свой профессиональный праздник
сотрудницы библиотеки имени Грушевского, они снялись в пародии на песню
«Мама, я танцую»] // bigmir)net : сайт. – Режим доступа:
http://news.bigmir.net/ukraine/1944156-Hit--Mama-ja-toskuju--perepeli-odesskiebibliotekari. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.10.2019.
ХИТ «Мама я тоскую» перепели одесские библиотекари [Электронный
ресурс] : [30 сент. в Украине отмечали Всеукр. день б-к. В Одессе оригинально
отметили свой проф. праздник сотрудницы б-ки им. М. Грушевского, они
снялись в пародии на песню «Мама, я танцую»] // i.ua : сайт. – Режим доступа:
https://news.i.ua/theme/6249784/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.10.2019.
ХОЧУ крутую книгу: одесские библиотекари снялись в зажигательном
клипе (видео) [Электронный ресурс] : [шуточ. видеоролик подготовили ко Дню
б-к] // Odessa Online : сайт. – Режим доступа: https://odessa.online/po-sledambelyakova-v-biblioteke-grushevskogo-snyali-zazhigatelnyj-klip-video/. – Назв. с
экрана. – Дата публ.: 02.10.2019.
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В ОДЕССЕ отметили Всеукраинский день библиотек [Электронный
ресурс] : [в б-ке им. М. Грушевского отпраздновали Всеукр. день б-к темат.
мероприятиями. Например, особенностями чайной церемонии или истории
возникновения вин. з-дов в Одессе. Также можно было пройти квест,
прослушать лекцию или посмотреть спектакль студентов Политеха] // Первый
городской : сайт. – Режим доступа: http://1tv.od.ua/news/32738. – Назв. с экрана.
– Дата публ.: 30.09.2019.
* * *
ОДЕССУ и Закарпатье соединят культурными связями. Одесситов
зовут в команду культурных менеджеров [Электронный ресурс] : [в Одессе
начинается подготовка к двухнед. мультикультур. форуму о Закарпатье. Само
мероприятие состоится осенью 2020 г. В прогр. – встречи с писателями и
режиссерами, худож. выст., литератур. чтения, дискуссии, кинопоказы,
спектакли и театрал. воркшопы, перформансы, показы мод и даже дет. прогр.]
// Культурометр : сайт. – Режим доступа: http://culturemeter.od.ua/odessu-izakarpate-soedinjat-kulturnym-svjazjami-odessitov-zovut-v-komandu-kulturnyhmenedzherov-76352/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 10.09.2019.
ПОЛІЦІЯ ігнорує правопорушення у парку "Тузлівські лимани" (відео)
[Електронний ресурс] : [прес-конф. щодо Національного парку «Тузлівські
лимани» відбулась 28.08.2019 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського. У ході
прес.-конф. було зокрема доведено, що поліція не розслідує правопорушення,
скоєнні у нац. парку «Тузлівські лимани». Принаймні так вважає керівництво
нацпарку. Браконьєрство, крадіжки, псування майна, погрози – усе
залишається поза увагою правоохоронців] // 7 телеканал : сайт. – Режим
доступу:
http://7kanal.com.ua/2019/08/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%86%d1%96
%d1%8f-%d1%96%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%80%d1%83%d1%94%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d
1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%80/?fbclid=IwAR35FtlH2oOjnpB0FEQuwaa88BV9IYzywMBzoGJ13450y8EqU8Ir8QlOAU. – Назва з екрану. – Дата публ.:
28.08.2019.
СЕРГЕЙ ЖАДАН приглашает одесситов на презентацию своего
нового поэтического сборника [Электронный ресурс] : [20 авг. 2019 г. в 17.00 в
Одес. ОУНБ им. М. Грушевского (отдел социокультурной деятельности, 1-й
этаж) состоится презентация поэтич. сб. «Там, где дома» — 112 стихотворений
от волонтеров и воинов о любви и войне] // Культурометр : сайт. – Режим
доступа:
http://culturemeter.od.ua/sergej-zhadan-priglashaet-odessitov-naprezentaciju-svoego-novogo-pojeticheskogo-sbornika74714/?fbclid=IwAR3B8SbZbpPsAfw3mcuxJbNq6ZUMhy6WKcC8OgFX21OQCv
pX3jGQFIAMb30. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 16.08.2019.
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«ЧОРНОБИЛЬ: я бачив» та «Прапор Перемоги»: презентація книг
[Електронний ресурс] : [спростування міфів з серіалу «Чорнобиль» від HBO та
інші факти про атомну катастрофу. В б-ці ім. М. Грушевського презентували
кн. ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Володимира Шовкошитного]
//
7
телеканал
:
сайт.
–
Режим
доступу:
http://7kanal.com.ua/2019/08/%d1%87%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b1
%d0%b8%d0%bb%d1%8c-%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%b2%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be/?fbclid=IwAR0aTHMStfEkY
KyJYAc-gKpnHJWiNI_vnAC1WiVdPLNToyokTfcVZfTwSec. – Назва з екрану. –
Дата публ.: 01.08.2019.
В БИБЛИОТЕКЕ имени Грушевского прошли Шевченковские чтения
[Электронный ресурс] : [около полусотни человек пришли послушать стихи и
прозу Великого Кобзаря. Фото] // Первый городской. : сайт. – Режим доступа:
http://1tv.od.ua/news/30887?fbclid=IwAR0K2BhBrYHiO2C9FVBRuDxRI2s7Moptj
qaWQTKUIe8Kx0PVPAqJD3DHdXc. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 22.05.2019.
КАЖИ, щоб зберегти життя [Електронний ресурс] : [в Україні з 6 по 12
трав. проводиться Тиждень безпеки дорож. руху у рамках 5-го Глобал. тижня
безпеки дорож. руху. Він присвячений темі лідерства і проходить під гаслом
#SpeakUptoSaveLives – «Кажи, щоб зберегти життя». В рамках цього заходу в
Одес. б-ці ім. М. Грушевського була проведена темат. година зі школярами на
тему: «Виконання правил дорожнього руху – запорука збереження здоров’я та
життя»] // Глас : сайт. – Режим доступу: http://glasweb.com/kazhi-shhob-zberegtizhittya/?highlight=%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1
%8C. – Назва з екрану. – Дата публ.: 10.05.2019.
КРАКАЛІЯ Р. Історія не дає шансів, коли ними нехтують / Роман
Кракалія [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась
презентація кн. «Горе переможеним. Репресовані міністри Української
Революції»] // Одесские газеты. Социальный проект Наталии Бондарчук : сайт.
– Режим доступу: http://newspapers.od.ua/ch_novini/424-storja-ne-daye-shansvkoli-nimi-nehtujut.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 25.04.2019.
БІБЛІОТЕКИ в ОТГ мають стати інформаційними майданчиками
громад – АМУ [Електронний ресурс] : [16 квіт. 2019 р. в Одес. ОУНБ ім. М.
Грушевського у межах проекту ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення
місцевого самоврядування»] // Сила грмад. Все про децентралізацію в Одеській
області. – Режим доступу: http://silahromad.com.ua/2019/04/18/biblioteki-v-otgmayut-stati-informacijnimi-majdanchikami-gromad-amu/. – Назва з екрану. – Дата
публ.: 18.04.2019.
ТВОРЧА зустріч з Ірмою Вітовською [Електронний ресурс] : [10 квіт.
в ОНУБ ім. М. Грушевського відбулась творча зустріч з сучас. укр. актрисою
театру та кіно, продюсером та громад. діячем Ірмою Вітовською] // Южная
волна : сайт. – Режим доступу: https://volnatv.com/novosti/odessa/15971-tvorchazustrch-z-rmoyu-vtovskoyu.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 10.04.2019.
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В БІБЛІОТЕЦІ ім. М. Грушевського згадали історію часів окупації
[Електронний ресурс] : [з нагоди 75-ї річниці Дня визволення Одеси від нацист.
окупантів б-ка ім. М.С. Грушевського отримала у подарунок книги «Одеса
1941–1944. Невідомі сторінки»] // 7 телеканал : сайт. – Режим доступу:
http://7kanal.com.ua/2019/04/v-bibliotetsi-im-m-grushevskogo-zgadali-istoriyuchasivokupatsiyi/?fbclid=IwAR2TtFQozenqEm98nAsuhtKJEdP1_kYiX51P40hh7nMvhhj
CIp-zpCrU9Zk. – Назва з екрану. – Дата публ.: 10.04.2019.
ФЕТИСОВА М. Пенсионеры Приморского района провели час памяти
композитора, поэта и основателя современной украинской поп-музыки
Владимира Ивасюка [Электронный ресурс] : [пенсионеры Примор. р-на,
которые получают соц.-пед. услугу «Университет третьего возраста», активно
занимаются в обл. науч. универс. б-ке им. М.С. Грушевского изучением укр. яз.
и культуры] / Мария Фетисова ; [Одес. обозреватель] // Радар 24 : сайт. –
Режим
доступа:
http://www.odessapost.com/pensionery-primorskogo-rajonaproveli-chas-pamjati-kompozitora-pojeta-i-osnovatelja-sovremennoj-ukrainskoj-popmuzyki-vladimira-ivasjuka/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 23.03.2019.
ЯКУШЕВ В. Книжковий Tour de Ukraine. Подорож з побратимами по
зброї та перу [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського
відбулась зустріч з авторами книг про війну: Олексієм Петровим, автором
«Кофе с прикусом пепла», Олексієм Пайкіним – «Путь домой», Martin Brest –
«Пехота» та «Піхота -2. Збройники», а також Олександром Терещенком –
«Життя після 16:30»] / Влад Якушев ; [фот.: Olena Balaba] // Zik : сайт. – Режим
доступу:
https://zik.ua/news/2019/03/05/knyzhkovyy_tour_de_ukraine_podorozh_z_pobratym
amy_po_zbroi_ta_peru_1522669. – Назва з екрану. – Дата публ.: 05.03.2019.
ОДЕСЬКА область святкує своє 87-річчя [Електронний ресурс] : [до
цієї дати у б-ці ім. М. Грушевського відкрилась кн.-іл. вист. «Одеська область симфонія південних просторів»] // Южная волна : сайт. – Режим доступу:
https://volnatv.com/novosti/odessa/15657-odeska-oblast-svyatkuye-svoye-87rchchya.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 28.02.2019.
РОМАНОВА О. Язык Поднебесной в Одессе [Электронный ресурс] :
[студенты ОНПУ отметили Междунар. день родного яз. в ОУНБ
им. М. Грушевского] / Ольга Романова // Веч. Одесса  Культура : сайт. –
Режим доступа : http://vo.od.ua/rubrics/kultura/42117.php. – Назв. с экрана. –
Дата публ.: 26.02.2019.
В ОДЕССЕ состоялась творческая встреча с Богданом Сушинским
[Электронный ресурс] : [встреча извест. писателя, акад., проф., заслуж.
журналиста Украины Богдана Ивановича Сушинского с пенсионерами Примор.
р-на в Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского традиционно
проведена накануне Междунар. дня родного яз.] // Одес. обозреватель : сайт. –
Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-sostojalas-tvorcheskajavstrecha-s-bogdanom-sushinskim/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 21.02.2019.
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ІСТОРИК Богдан Сушинський провів майстер-клас для одеситів
[Електронний ресурс] : [історик, письменник та журналіст Богдан Сушинський
привітав одеситів з Міжнар. днем рідної мови. Зустріч, присвячена цьому
святу, відбулася 19 лют. в Одес. обл. б-ці ім. М. Грушевського. Автор понад
100 книг розважив гостей іст. анекдотами і поділився з ними секретами
майстерності] // Еtcetera: Інтернет-газета : сайт. – Режим доступу :
https://uk.etcetera.media/istorik-bogdan-sushinskiy-proviv-mayster-klas-dlyaodesitiv.html?fbclid=IwAR0MpJK0OylcsjzCqEXeXdc7bPSjRy_Qm7rqnFHxUauWly8V6TzxdFkRzs. – Назва з екрану. – Дата публ.: 20.02.2019.
В ОДЕСІ пройде аукціон робіт випускника Морського ліцею Василя
Канюки [Електронний ресурс] : [17 лют. 2019 р. о 15.00 в приміщенні Одес.
ОУНБ ім. М. Грушевського (відділ соціокультур. діяльності, 1-й поверх)
відбудеться благочин. аукціон робіт Василя Канюки, вихованця Військ.-мор.
ліцею] // Etcetera: Інтернет-газета : сайт. – Режим доступу:
https://uk.etcetera.media/v-odesi-proyde-auktsion-robit-vipusknika-morskogolitseyu-vasilya-kanyuki.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.02.2019.
СВЯТО книг і любові провели для пенсіонерів в Одесі [Електронний
ресурс] : [в б-ці ім. М. Грушевського 14 лют. пройшов творчий вечір для
пенсіонерів, присвяч. Міжнар. дню дарування книг і Дню Валентина.
Організаторами цього заходу стали Одес. регіон. орг. політ. партії «Соціальна
справедливість» та громад. орг. «Одеське товариство пенсіонерів»] // Etcetera :
Інтернет-газета. – Режим доступу: https://uk.etcetera.media/svyato-knig-i-lyuboviproveli-dlya-pensioneriv-vodesi.html?fbclid=IwAR1htB7Sq5Y15gxRHrYe6pVlsdrE_QvXmFzd2V2xteQtpA0
K4OeroxOOUzk. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.02.2019.
«ЗАКОХАНІ у книгу» – під таким гаслом відмітили у бібліотеці ім.
Грушевського незвичайне свято [Електронний ресурс] : [на День дарування
книг б-ка отримала цікаві, рідкіс. екз. від одес. вид-цтв, письменників та
представників місц. органів влади] // Южная волна TV  Новини : сайт. –
Режим доступу : http://volnatv.com/novosti/odessa/15546-zakohan-u-knigu.html. –
Назва з екрану. – Дата публ.: 14.02.2019.
ФИЛИППОВА О. Есть у нас Надежда… [Электронный ресурс] : [12
февр. 2019 г. в отд. социокультур. деятельности в рамках проекта ОО
«Всеукраинский союз активного долголетия" ИТ-бабушки "» состоялось
празднование 90-летия Надежды Гомонюк] / Ольга Филиппова // IT-Бабушки :
сайт. –Режим доступа: http://itbabushka.com.ua/?p=1386. – Назв. с экрана. – Дата
публ.: 12.02.2019.
РОДИТЕЛИ не привитых детей требуют пускать их на занятия и
грозятся судом [Электронный ресурс] : [пресс-конф. о вакцинации состоялась в
Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 08.02.2019] // УСИ Одесса : сайт. – Режим
доступа:
https://usionline.com/2019/02/08/roditeli-ne-privityh-detej-trebuyutpuskat-ih-na-zanyatiya-i-grozyatsyasudom/?fbclid=IwAR2ryEMhiXOIWzJkrfVPIci8TqTAqb2CgOrOIGppQ3WW9idV
WdIvAbGEkTg. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 08.02.2019.
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В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского одесские пенсионеры изучают
украинский язык [Электронный ресурс] : [пенсионеры Примор. р-на,
получающие соц.-пед. услугу «Университет третьего возраста», с
удовольствием
посещают
направление
«Украинская
платформа
многонациональной Одещины» в ОУНБ им. М. Грушевского. Куратор
направления отд. Социокультур. деятельности б-ки – б-рь Мозговая Татьяна
Николаевна] // Одес. обозреватель : сайт. – Режим доступа:
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-odesskie-pensioneryizuchajut-ukrainskij-jazyk/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 07.02.2019.
КОВОРКІНГ як майбутнє для бібліотеки і роль в цьому настільних
ігор [Електронний ресурс] : [про сучас. б-ки, в т.ч. й про Одеську ОУНБ
ім. М. Грушевського] // Блог Світу Громад. Ігрофікація та освітні ігри для
розвитку
спільнот
:
блог.
–
Режим
доступу:
http://gameblog.woc.org.ua/kovorking-yak-majbutnye-dlyabiblioteky/?fbclid=IwAR291GQ6t3GLNj8t51SDp5DbWET8mSOVqK0EctLsONgnsovwmdlxv_8HvQ.
–
Назва з екрану. – Дата публ.: 24.01.2019.
У 2018 році Український культурний фонд підтримав реалізацію 297
культурно-мистецьких проектів [Електронний ресурс] : [в т.ч. виїз. зонал. фест.
укр. книги пам’яті Михайла Грушевського «Безмежність української книги» в
смт Любашівка Одес. обл.] // Міністерство культури України. Офіц. сайт : сайт.
–Режим
доступу:
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=A75D08DB478D4A
53661006E147432BB1.app2?art_id=245446834&cat_id=244913751&fbclid=IwAR
1a4DgF5KNc8yoQVkZMo8R89WKjYv6kyu0VNWwsdG5YFSNstoMRulubkuE. –
Назва з екрану. – Дата публ.: 09.01.2019.
Телевізійні канали:
ПЕРШИЙ форум інновації роботи поліції з громадою [Електронний
ресурс] : [19 груд. в приміщенні ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась дискусія
«Перший форум інновацій роботи поліції з громадою». Форум проводився
Одес. обл. орг. Ком. виборців України спільно з орг. поліції та Одес. обл. б-кою
Грушевського з метою привернення уваги до проблем безпеки в громаді та
обговорення інновац. інструментів взаємодії поліції з громадою, які
посилюють безпеку мешканців та підвищують довіру до поліції. На зустріч
були запрошені представники ЗМІ] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. –
Режим
доступу
:
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=sRj1xYcl9K4&fbclid=IwAR
16Muw5T2l4CE5pzb5GsncIUm3zdvLsTBIGwABtfxWcP8g2xTfNMbWLw14&app
=desktop. – Назва з екрану. – Дата публ.: 19.12.2019.
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ПРАВА дітей в Україні. Роль уповноваженого ВР в системі захисту
[Електронний ресурс] : [11 груд. Одес. б-ка ім. М. Грушевського прийняла у
своїх стінах Яну Кузьміну, регіонал. представника уповноваж. Верхов. Ради в
Одес. обл. з прав людини. Вона провела для школярів інтерактивну гру-бесіду,
в якій розповідала дітям про їх права та обов'язки. Захід відбувався з нагоди
Міжнар. тижня прав людини] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. – Режим
доступу
:
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=MV9PqEl_xYs&fbclid=IwA
R17Z8zqr2h55DMs1cegCUzSA8SHFB_hnQC8Q2a1_OJ1G1dDr_m4KYIKXko&ap
p=desktop. – Назва з екрану. – Дата публ.: 11.12.2019.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги «А мама зрозуміє» [Електронний ресурс] : [в бці ім. М. Грушевського в День Збройних Сил України військ. журналіст Леонід
Матюхін презентував власну кн. «А мама зрозуміє…». Про події в Криму 2014
року. Автор в цей час знаходиться у військ. частині і нашвидкуруч записує
щоденні історії: правда, про яку не розкажуть по ТБ, правда, яка найчастіше не
вигідна ні одній із сторін конфлікту. Зрада. Дружба. Вибір] / Телерадіостудія
Бриз МО України // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу :
https://www.youtube.com/watch?v=8mm3YLP0VfU&fbclid=IwAR1oVh6GFHE4O
TcYa1GFgjSrnMLydUAHA4JEjDAOF4x3UHOyKWAi_8RcGeI. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 07.12.2019.
ВІДДІЛЕННЯ
Українського
інституту
національної
пам’яті
відкривають в Одесі (відео) [Електронний ресурс] : [30 листоп. в ОУНБ
ім. М. Грушевського відбулась презентація Півден. міжрегіонал. від-ня Укр. інту нац. пам’яті] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу
: https://www.youtube.com/watch?v=qanbFO3jSt4&feature=emb_logo. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 02.12.2019.
ФЕСТИВАЛЬ української книги стартував в Одесі [Електронний
ресурс] : [23-й фест. укр. книги відкрили сьогодні в б-ці ім. М. Грушевського.
Цьогоріч велика літ. подія присвяч. Ярославу Мудрому] / Новости 7 канал
Одесса
//
YouTube.ua
:
сайт.
–
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=mFFdpdpwr1c&feature=share&fbclid=IwAR0ln
QcEZTRJ8Gpm_7zsBlQlzq8JRyts10_pCyLe4vv0THmb9Lex6hIyQfI. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 15.11.2019.
«НАЗВАННЫЙ историей Мудрым» [Электронный ресурс] : [15 нояб. в
Одес. обл. универс. б-ке им. М. Грушевского, в рамках ХХІІІ обл. фест. Укр.
книги, состоялись мероприятия, посвящ. 1000-летию с начала правления киев.
князя Ярослава Мудрого] / ТК Круг // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=lDzEvT-TWFI&feature=emb_logo. – Назв. с
экрана. – Дата публ.: 15.11.2019.
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СКАНДАЛ в бібліотеці Грушевського [Електронний ресурс] : [в
приміщенні, де розміщується картотека та ще кілька відділів, планують
створити музей Укр. книги. Працівники б-ки розділилися на два табори. Одні
протестують, тому що вважають, що для проекту можна було розшукати іншу
будівлю. Інші – погоджуються із майбутніми змінами] / Южная волна. Новости
//
YouTube.ua
:
сайт.
–
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=bDdpAhJO_s8&feature=em
b_logo. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.11.2019.
INTELLECTUARIUM Odessa. Зустріч з українським філософом
Тарасом Лютим [Електронний ресурс] : [публіч. освіт. проект
«Інтеллектуаріум» вже не вперше запрошує вчених, літераторів, мислителів
для того, щоб одесити могли розвиватися в різних сферах. 26 жовт. Одес. б-ка
ім. М. Грушевського прийняла у своїх стінах Тараса Лютого, укр. філософа,
письменника, колумніста та музиканта] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. –
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=rHoFDi1YqP0&fbclid=IwAR0ySldFbQJ1Ybfo5
Hq32N6EZ5yv50fkDeaGbgCeuYK0Hv2WkF1No0Mqsxc. – Назва з екрану. –
Дата публ.: 28.10.2019.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги «Щоденник українського історика Василя
Галяса» [Електронний ресурс] : [в б-ці ім. М. Грушевського відбулась
презентація кн. «Василь Галяс. Щоденник 1933-1946». В ньому багато деталей,
за якими можна судити про життя та побут довоєн. Одеси. Особливу цінність
становлять записи часів служби в армії – правда війни, яку довго ховали від
суспільства. Книгу упорядкували діти та онуки укр. історика. Новини медіагрупи «Глас» від 22.10.2019] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. – Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KK592ebs1mw&fbclid=IwA
R1qvoDxUt6IGHPVFAxNJSdstlld4AUufJjgOQYwIv-N_majxGG4e_rqN6w.
–
Назва з екрану. – Дата публ.: 22.10.2019.
CHALLENGE Academy в Одесі: пізнавальний проект для підлітків
[Електронний ресурс] : [навчал. проект Challenge Academy стартував у нашому
місті. Ефективно боротись з викликами, розвивати лідерські якості та бути
екосвідомим. Такі навички одесит Богдан Гальцев передаватиме інш.
школярам. Всього хлопець навчився у міжнар. проекті Challenge Academy від
Klitschko Foundation і тепер збирається проводити такі тренінги постійно]
/ Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=DdL0sB2JI68&fbclid=IwAR04rgvO9jxcTO9vMYvAYbhj_9hJ04II67pFqThmQXdHdSR-0uK2mylClc. – Назва з екрану. –
Дата публ.: 14.10.2019.
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ЯК розпізнати психічні розлади та запобігти суїциду [Електронний
ресурс] : [про ознаки психіч. розладів та як запобігти суїциду розповіли
10 жовт. на брифінгу до Всесвіт. дня психіч. здоров’я в ОУНБ ім.
М. Грушевського] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=TxLhyl1COE&fbclid=IwAR2FzVmH6vlxZNnG3UInkjlgCY6IqkLNS6FE1dD4Npj
YVdIm2-ZexenrS-E. – Назва з екрану. – Дата публ.: 14.10.2019.
ФРАНКОВІ читання: культурна спадщина України [Електронний
ресурс] : [Одес. б-ка ім. М. Грушевського в своїй гостинній регулярно
проводить читання присвяч. тим чи іншим відомим письменникам. 3 жовт.
присвятили Івану Яковичу Франку] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. –
Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=VFM0MmqJoiU. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 04.10.2019.
ВЕЧЕР на Думской. Юлиана Амельченко, 03.10.2019 [Электронный
ресурс] : [одес. б-ри сняли пародию на извест. муз. хит] // Думская : сайт. –
Режим
доступа:
https://dumskaya.net/news/vecher-na-dumskoy-yylianaamelchenko-03-103744/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 03.10.2019.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги Ярослава Поліщука [Електронний ресурс] : [у бці ім. М. Грушевського відбулась презентація кн. Ярослава Поліщука
«Фронтирна ідентичність: Одеса 20 століття». Автор – д-р філолог. наук, проф.
ін-ту рос. та укр. філології в познан. Ун-ті ім. А. Міцкевича. Перегортали
сторінки нового видання і наші кореспонденти] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua :
сайт.
–
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=et1o4VLXOkM&fbclid=IwA
R2tDZNHHCE0tX1F4kzd3MXAfReP4WEV4E7fY924RwoY_jzXBJCjDlZFIPo. –
Назва з екрану. – Дата публ.: 13.09.2019.
«ЧОРНОБИЛЬ: я бачив» та «Прапор Перемоги»: презентація книг
[Електронний ресурс] : [спростування міфів з серіалу «Чорнобиль» від HBO та
інші факти про атомну катастрофу. В б-ці ім. М. Грушевського презентували
кн. ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Володимира Шовкошитного]
/ Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=LmyZhS2mA0w. – Назва з екрану. – Дата
публ.: 01.08.2019.
В ОДЕСІ відкрили виставку «Це зробила вона» [Електронний ресурс] :
[представлені картини – ілюстрації одноймен. кн. В ній та другому томі – «Це
теж зробила вона» – розказуються історії укр. жінок різних професій. Загалом –
103 героїні. Над кожною історією працював окремий автор та ілюстратор.
Презентація відбулась в б-ці ім. М. Грушевського] // UA: Одеса : сайт. – Режим
доступу: https://www.facebook.com/OdesaSuspilne/videos/384435985759321/. –
Назва з екрану. – Дата публ.: 12.07.2019.
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«ЦЕ зробила вона»: в Одесі показують історії успішних жінок
[Електронний ресурс] : [вист. іл. до кн. «Це зробила вона» відкрилась в
бібліотеці імені Грушевського] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. –
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=X5W75OP8rV0. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 12.07.2019.
ПИТАННЯ до патрульної поліції [Електронний ресурс] : [9 лип.
2019 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся брифінг «Питання до
патрульної поліції» щодо конфлікту між патрульним Зоєю Мельник та
керівництвом патрул. поліції. Організатори: ГО «Pitbull Odessa», Одес.
осередок ВО «Автомайдан»] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua :
сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/J0N5G-ngsSs. – Назва з екрану. – Дата
публ.: 10.07.2019.
«ШАНА КОБЗАРЕВІ» [Електронний ресурс] : [в 60-70-і роки
минулого ст. в Україні біля пам’ятника Шевченку саме 22 трав., в день
перепоховання Кобзаря, патріот. молодь читала вірші та виголошувала свої
промови. Наразі така традиція повернулася в Одесу. В нашому місті
Шевченківські читання проходять вже п’ятий рік. Цього разу в ОУНБ ім. М.
Грушевського. Уривок з новин ТК «Глас» від 23.05.2019] / Одес. ОУНБ ім. М.
Грушевського
//
YouTube.ua
:
сайт.
–
Режим
доступу:
https://youtu.be/dJYHA84SCoE. – Назва з екрану. – Дата публ.: 28.05.2019.
«ДОЛГОЕ ЭХО ЛЮБВИ» Галини Невара [Електронний ресурс] :
[14 трав. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась зустріч з відомою
естрад. співачкою, засл. артисткою Казахстану і України Галиною Іванівною
Невара та авторська презентація кн. спогадів «Долгое эхо любви». Новини ТК
«Южная волна» від 15.05.2019] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського
// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/HOR-txjFty0. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 16.05.2019.
КАЖИ, щоб зберегти життя [Електронний ресурс] : [в Україні з 6 по
12 трав. проводиться Тиждень безпеки дорож. руху у рамках 5-го Глобального
тижня безпеки дорожнього руху. Він присвячений темі лідерства і проходить
під гаслом #SpeakUptoSaveLives – «Кажи, щоб зберегти життя». В рамках
цього заходу в Одес. б-ці ім. М. Грушевського була проведена темат. година зі
школярами на тему: «Виконання правил дорожнього руху — запорука
збереження здоров’я та життя»] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. – Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=OQ6b__i8S0Q. – Назва з екрану. –
Дата публ.: 10.05.2019.
В ОДЕСІ презентували книгу про Іловайський котел [Електронний
ресурс] : [«Хроніка Іловайської трагедії. Війна, якої не було». Кн. про
Іловайськ. котел презентували сьогодні в б-ці ім. М. Грушевського] / Новости 7
канал
Одесса
//
YouTube.ua
:
сайт.
–
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=Mfq8TZoK4OA&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R1pPV7XAjNNpIJG6rHf_9Rdl-m1lPU1pOXBgVflb4DwdHa9g1BgoZX3up8.
–
Назва з екрану. – Дата публ.: 19.04.2019.
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В ОДЕССЕ прошел конкурс памяти Нелли Ивановой-Георгиевской
[Электронный ресурс] : [феноменология, герменевтика, философия смеха и
философия танца – работы в этих четырёх направлениях представили молодые
исследователи. принявшие участие во всеукр. конкурсе философов, посвящ.
памяти Нелли Ивановой-Георгиевской. Церемония награждения победителей
конкурса и подведение итогов состоялись в б-ке им. М. Грушевского. Этот
конкурс посвящен памяти преподавателя философии Одес. Нац. Ун-та
им. И.И. Мечникова] / Телерадиокомпания «Град» // YouTube.ua : сайт. –
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=VGZ7nJ8SDzA&t=9s&fbclid=IwAR0yTrS_IrN
OrLHloMeswshAVuZrcsQjxktoQHfHkKxLTAgtIVCHuwTK9WA. – Назв. с
экрана. – Дата публ.: 11.04.2019.
ДО 75-річчя від дня визволення Одеси від нацистських окупантів
[Електронний ресурс] : [10 квіт. 2019 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського
відбулось літ.-муз. свято, присвяч. 75-річчю від дня визволення Одеси від
нацист. окупантів. З презентацією кн.-альбому Михайла Пойзнера «Одесса
1941-1944: неизвестные страницы» перед молоддю виступив Етнарович Олег
Володимирович – депутат міськ. ради, голова депутат. комісії з освіти,
культури, спорту і взаємодії з громад. орг. Уривок з новин ТК "Медіа інформ"
від10.04.2019] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=_nDQNvH5XRg. – Назва з екрану. –
Дата публ.: 10.04.2019.
ТВОРЧА зустріч з Ірмою Вітовською [Електронний ресурс] : [10 квіт.
в ОНУБ ім. М. Грушевського відбулась творча зустріч з сучас. укр. актрисою
театру та кіно, продюсером та громад. діячем Ірмою Вітовською] / Юж. волна
//
YouTube.ua
:
сайт.
–
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=GAKo0bGAENU. – Назва
з екрану. – Дата публ.: 10.04.2019.
В БІБЛІОТЕЦІ ім. М. Грушевського згадали історію часів окупації
[Електронний ресурс] : [з нагоди 75-ї річниці Дня визволення Одеси від нацист.
окупантів б-ка ім. М.С. Грушевського отримала у подарунок кн. «Одеса 1941–
1944. Невідомі сторінки»] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. –
Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=zdPSbb6YbeA. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 10.04.2019.
ОПАЛЬНИЙ гетьман і його правда [Електронний ресурс] : [цього року
Україна відзначає 380-річницю від дня народж. славет. політ. діяча – гетьмана
Івана Мазепи. До цієї дати в б-ці ім. М. Грушевського відбулась лекція
«Опальний гетьман і його правда» історика, проф. ОНУ ім. І.І. Мечникова
Тараса Гончарука. Присутні дізналися про аспекти біографії укр. політика
козац. доби] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=5tGGXyeRsnk. – Назва з екрану. – Дата публ.:
29.03.2019.
101

СПЕЦРЕПОРТАЖ.
Отчёт
библиотеки
Грушевского_20.03.19
[Електронний ресурс] : [5 берез. в б-ці ім. М. Грушевського розповіли про
досягнення минулого року. Працівникам закладу вдалося провести безліч
цікавих заходів, знайти нових друзів та партнерів і зацікавити ще більше
читачів] / Kozyr Digital // Facebook : соц. мережа. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/kozyrdigital/videos/2069176696471512/. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 20.03.2019.
БІБЛІОТЕКА звітує про свою діяльність у 2018 році [Електронний
ресурс] : [5 берез. 2019 р. Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського звітувала про свою
діяльність у 2018 р. перед читачами, партнерами, колегами та друзями б-ки.
Новини ТК «Южная волна» від 06.03.2019] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського
// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/55SBfBapbjo. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 08.03.2019.
ОДЕСЬКА область святкує своє 87-річчя [Електронний ресурс] : [до
цієї дати у б-ці ім. М. Грушевського відкрилась кн.-іл. вист. «Одеська область симфонія південних просторів»] / Южная волна. Новости // YouTube.ua : сайт.
–
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=iUVuOtpF5rU. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 28.02.2019.
ДЕНЬ рідної мови СПЕЦРЕПОРТАЖ 280219 [Електронний ресурс] :
[до Дня рідної мови в ОУНБ ім. М. Грушевського влаштували літ.-муз. вечір
«Мова Піднебесної в Одесі». Новини медіа холдингу «KozyrDigital» від
28.02.2019] / KozyrDigital // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=gSSDsFTmo-E. – Назва з екрану. – Дата
публ.: 28.02.2019.
НОВОСТИ Одессы 23.02.2019 [НА скількох мовах розмовляють на
Одещині?] [Електронний ресурс] : [22 лют. 2019 р. в ОУНБ
ім. М. Грушевського до Міжнар. дня рідної мови за ініціативою Ради
представників нац.-культур. т-в Одес. обл. відбувся святк. вечір] /
Телерадиокомпания «Град» // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=OwrUiSQgMQY. – Назва з екрану. – Дата
публ.: 24.02.2019.
В ОДЕСІ обговорили методи боротьби із «лото-маркетами»
[Електронний ресурс] : [22 лют. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся
«круглий стіл» за темою «Боротьба з лото-маркетами та нелегальними казіно»]
/ Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=U9auscBs3hs&feature=youtu.be. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 22.02.2019.
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У БІБЛІОТЕЦІ ім. Грушевського провели захід до Року Китаю в
Україні [Електронний ресурс] : [більш ніж сотня одес. студентів стала на крок
ближча до культури Піднебесної. У б-ці ім. М. Грушевського провели захід до
року Китаю в Україні та Міжнар. дня рідної мови. Новини ТК «7 канал» від
20.02.2019] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=Lnk6PG03fH8. – Назва з екрану. – Дата публ.:
20.02.2019.
В ОДЕСІ пройшов аукціон робіт випускника Морського ліцею Василя
Канюки [Електронний ресурс] : [17 лют. 2019 р. в приміщенні Одес. ОУНБ ім.
М. Грушевського відбувся благочин. аукціон робіт Василя Канюки, вихованця
Військ.-мор. ліцею. Новини UA: Одеса від 17.02.2019] / Одес. ОУНБ
ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=dd10-7-QtIY. – Назва з екрану. – Дата публ.:
19.02.2019.
«ЗАКОХАНІ у книгу» – під таким гаслом відмітили у бібліотеці ім.
Грушевського незвичайне свято [Електронний ресурс] : [на День дарування
книг б-ка отримала цікаві, рідкіс. екз. від одес. вид-в, письменників та
представників місц. орг. влади. Новини ТК «Южная волна» від 14.02.2019]
/ Южная волна. Новости // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=T2x9WPxf1Nk. – Назва з екрану. – Дата
публ.: 14.02.2019.
МІЖНАРОДНИЙ день дарування книг відсвяткували в бібліотеці
Грушевського [Електронний ресурс] : [14 лют. 2019 р. в Одес. ОУНБ відбулись
урочистості за участю любителів книг. Після офіц. привітань гості подарували
б-ці з півсотні нових видань] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. –
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mWZv-VLP_bM. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 14.02.2019.
ДО Міжнародного дня дарування книг [Електронний ресурс] : [Ольга
Нагорнюк, зав. від. соціокультур. діяльності, в студії «Ранок» 12.02.2019
розповіла про традиції свята, про нові книжки, які надійшли до б-ки, про
полицю бук кросингу з книжками для обміну] / Одес. ОУНБ
ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу :
https://youtu.be/5DHV8jZBG2Y. – Назва з екрану. – Дата публ.: 14.02.2019.
«КУЛЬТУРА как основа успешного города» [Электронный ресурс] : [в
ОУНБ им. М. Грушевского обсудили общую стратегию развития гор.
креативности и освоения обществ. пространства. О том, насколько важно
нашему городу сохранить имеющееся ист. наследие, в чем особенности Одессы
как культур. центра Украины] / ТК Круг // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=ns-il53rS0U. – Назв. с экрана. – Дата публ.:
08.02.2019.
103

«ТВОРЕЦ
периодической
системы
химических
элементов»
[Електронний ресурс] : [до 150-річчя з дня відкриття періодич. закону і 185річчя від дня народж. Дмитра Івановича Менделєєва в Одес. ОУНБ
ім. М. Грушевського відбулась презентація монографії «Творец периодической
системы химических элементов» Миколи Олексійовича Шалімова, проф., д-ра
с.-х. наук Одес. нац. політехн. ун-ту. Уривок з новин ТК «Град» від 07.02.2019]
/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://youtu.be/QTIbBUtRpyI. – Назва з екрану. – Дата публ.: 08.02.2019.
ВІКІМАРАФОН | 2019 [Електронний ресурс] : [до 15-річчя української
Вікіпедії 30 січ. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась вікізустріч в рамках
Вікімарафону – щоріч. Всеукр. акції з написання статей до Вікіпедії.
Організатор – ГО «Вікімедіа Україна» – регіон. від-ня «Wikimedia Foundation
Inc.» в Україні. Матеріали інформац. проекту «Редакція» від 30.01.2019] / Одес.
ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://youtu.be/bYSv8yXaoW0. – Назва з екрану. – Дата публ.: 02.02.2019.
ВІКІМАРАФОН до 15-річчя української Вікіпедії [Електронний
ресурс] : [Анатолій Луцюк – адміністратор укр. Вікіпедії – розповів в програмі
«Ранок» про вікімарафон, який відбудеться 30 січ. в б-ці, та як власне
долучитися до нього, а ще навчилися редагувати статті у Вікіпедії. Новини ТРК
«UA: ОДЕСА» від 25.01.2019] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua
: сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/cWCteTTcreE. – Назва з екрану. – Дата
публ.: 26.01.2019.
ДО 180-річчя Павла Чубинського [Електронний ресурс] : [до дня
народж. видат. вченого-етнографа, фольклориста, правознавця, журналіста,
громад. і просвітн. діяча, поета, автора тексту Держав. Гімну України Павла
Платоновича Чубинського в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась муз. година
«Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці…» і презентація кн.-іл. вист.
«Павло Чубинський – співець національного відродження України». Уривок з
новин ТК «Круг» від 25.01.2019] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського
// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/QuyP5Vrzeyo. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 26.01.2019.
НАГОРОДЖЕННЯ директора бібліотеки Амельченко Ю.С. орденом
княгині Ольги ІІІ ступеню [Електронний ресурс] : [22 січ. 2019 р., до Дня
Соборності України та ювілею проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР, держ.
нагородами відзначили понад 50 мешканців Одес. обл. Серед них й директор
Одес. ОУНБ] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=XellavK7sro. – Назва з екрану. –
Дата публ.: 24.01.2019.
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АКТ злуки УНР та ЗУНР: погляд через століття [Електронний ресурс] :
[ГО «Вуличний Фронт» та за благод. ініціативи відомого одес. історика
Володимира Михайловича Чумака в б-ці ім. М. Грушевського 20 січ.
відбувалася відкрита лекція за темою «Акт злуки УНР та ЗУНР: погляд через
століття». Новини ТК «Глас» від 20.01.2019] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua :
сайт.
–
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=C4ZGfmmIYY&feature=player_embedded&fbclid=IwAR15c5B3SRiJyV1YQrdHrhH36Zm-CKI9SUApmUSUOwMRQ2IkM1poflbfeE&app=desktop. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 21.01.2019.
ДО 110-річчя від дня народження Марії Примаченко [Електронний
ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського підготували кн.-іл. вист.
«Дивосвіт Марії Примаченко», присвяч. творчості майстрині] // GLAS : сайт. –
Режим доступу: http://glasweb.com/divosvit-mariyi-primachenko-110-richchyahudozhnitsi/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.01.2019.
«ДИВОСВІТ МАРІЇ ПРИМАЧЕНКО» [Електронний ресурс] : [в
прямому ефірі програми «Ранок» ТРК «UA: Одеса» – філії сусп. мовлення
України – про вист., присвяч. творчості відомої укр. художниці Марії
Примаченко, розповіла зав. від. мистецтв Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського
Тетяна Шилова. Новини «UA: Одеса» від 14.01.2019] / Одес. ОУНБ
ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://youtu.be/_hbuXnQQqx8. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.01.2019.
БРИФІНГ волонтерів з питань Літнього театру [Електронний ресурс] :
[10 січ. 2019 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся брифінг волонтерів
з питань Літнього театру Одес. міськ. саду. Новини ТК «Град» від 12.01.2019]
/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу :
https://youtu.be/ogu2u6Cd12o. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.01.2019.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ У 2019
РОЦІ
Кількість користувачів:
- за єдиною реєстраційною картотекою – 10534;
- обслугованих відділами – 37126.
Число відвідувань – 313718;
- звернень на веб-сайт бібліотеки – 100986.
Видача друкованих документів та інформвидань – 742965.
* * *
До електронного каталогу внесено записів – 26652. Всього записів – 223304.
* * *
Відвідання бібліотечних сайтів та блогів:
- сайт бібліотеки – 31869;
- "Одесский «библиомостик»" – 8798;
- "Одесский краевед" – 15961;
- "Бібліотечному фахівцю" – 20997;
- "Весь мир через культуру" – 20145;
- "Юридичний світ в бібліотеці" – 3216.
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ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ
АМУ – Асоціація міст України
АПУ – Асоціація правників України
БО – Благодійна організація
БФ – Благодійний фонд
ВГО – Всеукраїнська громадська організація
ВМГО – Всеукраїнська молодіжна громадська організація
ВНКЗ – вищий навчальний комунальний заклад
ВО – Всеукраїнська організація
ВРУ – Верховна Рада України
ВСАД – Всеукраїнський союз активного довголіття
вул. – вулиця
ГДА – Головний Державний Архів
ГО – громадська організація
ГоСТ – Гимн Сточных Труб
ГУС – Головне управління статистики
д-р іст. наук – доктор історичних наук
д-р с.-г. наук – доктор сільськогосподарських наук
д-р філос. наук – доктор філософських наук
ДЕК – державна екзаменаційна комісія
ДП – державне підприємство
ЄКЦ – Єврейський культурний центр
ЄС – Європейський Союз
ЗМІ – засоби масової інформації
ЗОШ – загальноосвітня школа
ЗСУ – Збройні Сили України
канд. іст. наук – кандидат історичних наук
канд. фіз.-мат. наук – кандидат фізико-математичних наук
канд. філол. наук – кандидат філологічних наук
канд. філос. наук – кандидат філософських наук
КВУ – Комітет виборців України
КМДА – Київська міська державна адміністрація
КМЦ – культурно-мистецький центр
КНУ – Київський національний університет
КУ – комунальна установа
МЗС – Міністерство Закордонних Справ
МКУ – Міністерство культури України
МФВ – Міжнародний фонд «Відродження»
НаУКМА – Національний університет «Києво-Могилянська Академія»
НВК – науково-виробничий комбінат
НДІ – науково-дослідний інститут
НІБУ – Національна історична бібліотека України
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НМР – науково-методична рада
ННЦ – Національний науковий центр
НСПУ – Національна спілка письменників України
НУ «ОЮА» – Національний університет «Одеська юридична академія»
ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі
ОДА – обласна державна адміністрація
ОДБ – обласна бібліотека для дітей
ОКЦ – освітньо-культурний центр
ОМР – Одеська міська рада
ОНЕУ – Одеський національний економічний університет
ОННБ – Одеська національна наукова бібліотека
ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет
ОНУ – Одеський національний університет
ОТГ – об’єднана територіальна громада
ПАР – Південно-Африканська Республіка
ПНПУ – Південноукраїнський національний педагогічний університет
РВ – Регіональне відділення
РЦ БВПД – Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги
СБУ – Служба Безпеки України
СУА – Союз українок Америки
ТК – телевізійний канал
ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю
ТРК – телерадіокомпанія
ТЦ СО – територіальний центр соціального обслуговування
УБА – Українська бібліотечна асоціація
УІК – Український інститут книги
УКУ – Український католицький університет
УКФ – Український культурний фонд
УНІА – Українське національне інформаційне агентство
УНР – Українська Народна Республіка
УНСО – Українська націоналістична самооборона
ЦБС – централізована бібліотечна система
ЦМБ – центральна міська бібліотека
ЦРБ – центральна районна бібліотека
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція
IREX – Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів
UPLAN – Ukrainian Public Law and Administration Network (Українська
громадська мережа публічного права та адміністрації)
USAID – United States Agency for International Development (Агентство США з
міжнародного розвитку)
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