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Бібліотечна справа

«Тобі, Україно, з любов’ю» : [21 серп. у гол. Чит. залі ОННБ
відбудеться презентація кн.-іл. вист. «Незалежна Україна»:
державотворчі процеси», присвяч. до Дню Незалежності України]
// Чорномор. новини. – 2019. – 29 серп. – С. 1.
Кіномистецтво

Сущенко Ю. Документалки, драмы и «мыльный» триллер : [укр.
кино юбилейн. ОМКФ было представлено в нескольких прогр. В прогр.
Нац. конкурса было отобрано пять полнометраж. лент и десять
короткометраж.] / Юлия Сущенко // Одес. жизнь. – 2019. – 31 июля. –
11 авг. – С. 24. – (Итоги кинофестиваля).
Літературне життя

Лехтман С. По волнам книг и впечатлений : [недавно в парке им.
Т. Шевченко прошла кн. ярмарка «Зеленая волна», где можно было
купить книги укр. и зарубеж. писателей по цене ниже рыноч.]
/ C. Лехтман // Одес. вісті. – 2019. – 10 серп. – С. 6 : фот.
Котова М. Место встречи – «Зеленая волна» : [c 1 по 4 авг.
пройдут 2 кн. форума: «Зеленая волна» и VII Междунар. Корнейчуков.
фестиваль дет. лит. на центр. аллеях парка им. Т. Шевченко] / М. Котова
// Одес. жизнь. – 2019. – 24 июля - 4 авг. – С. 23. – (Анонс недели).
Поэзия фуэте : [21 авг. во Всемир. клубе одесситов состоится
презентация кн. стихов Сергея Остапенко] // Слово. – 2019. – 15 авг. –
С. 10.
«Соты» Бураго : [9 авг. в Одес. Лит. музее состоится творч. вечер
Изд. дома Дмитрия Бураго, извест. киев. поэта и изд., который
представит новый номер междунар. лит.-худож. альм. «Соты»] // Слово.
– 2019. – 8 авг. – С. 11.
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«Цуцик» : [4 авг. в Обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского
состоится презентация антивоен. романа Виталия Запеки «Цуцик»]
// Cлово. – 2019. – 1 авг. – С. 10.
Музеї. Пам’ятники

Акимов В. В городе установили памятник В.З. Туру : [18 авг.
возле здания бывшего правления колхоза им. Татарбунар. восстания
состоялось торжеств. мероприятие – открытие памятника В.З. Туру,
Герою Социалист. труда, хлеборобу, приуроч. к 100-летию со дня его
рождения] / В. Акимов // Татарбунар. вісник. – 2019. – 23 серп. – С. 1 :
фот.
Гречаний М. У козацькому колі : [напередодні Дня Незалежності
в Музеї історії козацтва відбувалося вшанування тих, хто долучається до
патріотич. виховання, де нагородили членів «Укр. клубу Одеси»,
«Чорномор. округа «Козацтво запорозьке», також членів газ.
«Чорноморські новини»] / М. Гречаний // Чорномор. вісті. – 2019. –
29 серп. – С. 3 : фот.
Олейник Г. Открыт мемориал памяти прошлым поколениям
татарбунарцев : [25 авг. в парке Памяти состоялось открытие и
освящение мемориала Памяти прошлым поколениям татарбунарцев]
/ Г. Олейник // Татарбунар. вісник. – 2019. – 31 серп. – С. 2 : фот.
Національні культури

Таганский В. Гимн бессарабских немцев : [с 12 по 21 июля в
Тарутин. район. Доме культуры финишировал четвертый студенч. укр.нем. проект «Буджак-2019», где его участники изучают историю и
культуру бессараб. немцев с целью донесения ее до широких масс
соврем. об-ва] / В. Таганский // Знамя труда. – 2019. – 2 авг. – С. 6 : фот.
– (Культурные связи).
Образотворче мистецтво. Фотовиставки

В объективе – Одесса : [в болгар. центре культуры г. Одессы
открылась VI Нац. фотовыст.-конкурс «Город у моря», приуроч. ко Дню
рождения Одессы. Она объединяет фотохудожников Украины и
отражает как классич. взгляд, так и современ. тенденции в
фотоискусстве] // Прес-Кур’єр. – 2019. – 22 серп. – С. 11.
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Епурь А. Тайны черного полотна : [в музее зап. и вост. искусства
состоится выст. «Тайна черного полотна» Александра Онищенко, чеш.
художника с укр. корнями. На ней представлены работы и фотографии
на черном фоне. Александр участник многих европ. выставок и
обладатель междунар. премий] / А. Епурь // На пенсии. – 2019. –
6-12 авг. – С. 2. – (Новости культуры).
Епурь А. Новая жизнь уникальных экспонатов : [в музее им.
Блещунова в выст. пространстве «Квартира № 6» можно увидеть
раритет. произведения искусства ХVIII-XX веков, которые долгое время
из-за повреждений были недоступны для посетителей. Выст. включает
около 40 произведений искусства из восьми музеев юга Украины]
/ А. Епурь // На пенсии. – 2019. – 6-12 авг. – С. 2. – (Новости культуры).
Звезды степа в Одессе : [c 21 по 25 авг. в Одессе пройдет IV
Междунар. фестиваль степа] // Прес-Кур’єр. – 2019. – 22 авг. – С. 12.
Іванова Т. Позитивний простір Сергія Савченка : [з нагоди Дня
Незалежності України Одес. нац. наук. б-ка провела масштабну акцію, у
рамках якої відбулась презентація кн.-іл. виставки «Незалежна Україна:
державотворчі процеси», де центром вист. були твори ювіляра Сергія
Савченка, знаков. митця в укр. культурі] / Т. Іванова // Чорномор.
новини. – 2019. – 29 серп. – С. 3 : фот.
Какой он – «Город у моря»? : [18 авг. в Центре болг. культуры
сост. Открытие VI Нац. фотовыст.-конкурса «Город у моря» и
награждение победителей] // Cлово. – 2019. – 15 авг. – С. 10.
Кракалія Р. Лицар краківського модерну : [6 серп. в Одес. музеї
зах. і схід. мистецтва відкрилася вист. творів Яцека Мальчевського,
генія пол. модерну] / Р. Кракалія // Чорномор. новини. – 2019. – 15 серп.
– С. 3.
Кракалія Р. Спроба портрета з незалежністю : [«Мамай мандрує»
– художня вист. Олександра Циркуна в Одес. літ. музеї з нагоди 28-ї
річниці Незалежності України. На картинах відображ. козак Мамай.
Засновником пректу є Віктор Гоманюк] / Р. Кракалія // Чорномор.
новини. – 2019. – 22-24 серп. – С. 1 : фот. – (Людина і час).
Кудлач В. На запереченні сталого, або Музеї прагнуть діалогу :
[у Музеї сучас. мистецтва реалізовано соціокультур. проект, у якому
була висловена думка не зв’язувати низку творів хронологічно, а тільки
за однією концепцією] / В. Кудлач // Чорномор. новини. – 2019. –
31 серп. – С. 4 : фот.

3

Кудлач В. «Я любив вас усіх…». Із когорти подвижників : [в
Одес. Літ. музеї на свято Маковія відкрилась вист. пам’яті архітектора і
колекціонера Олександра Циркуна, де згадувалось життя творця]
/ В. Кудлач // Чорномор. новини. – 2019. – 22-24 серп. – С. 5 : фот. –
(Людина і час).
Леонтьева Л. Музей открыл свою мастерскую : [собствен.
реставрац. мастерская появилась в Одес. худож. музее, которая
открылась 21 авг.] / Л. Леонтьева // Прес-Кур’єр. – 2019. – 22 авг. –
С. 12.
Маслова С. Юрий Горбачев: «Я не мог себе и представить, что
мои работы будут в Белом доме и даже в ООН» : [с 23 авг. будут
представл. в галерее летнего театра «Горсад» работы извест. современ.
худож. Юрия Горбачева, живущ. в Нью-Йорке и работающ. в уникал.
технике (холст, масло, золото, бронза, эмаль), соединяя приемы рус.
улич. искусства с живописью] / C. Маслова // Одес. вісті. – 2019. –
10 серп. – С. 8 : фот. – (Гість редакції).
Філіппова О. Фотомандали. Чому? А чому би ні! :
[фотохудожниця Наталія Мороз-Костроміна демонструвала свої твори у
торг. центрі «Атріум», на яких зображ. мандали, тобто магічні
резонатори] / О. Філіппова // Чорномор. новини. – 2019. – 29 серп. –
С. 3 : фот.
«Улюблені
простори»
:
[група-художників-мариністів
«Ланжерон» представляє вист. «Улюблені простори», які експонуються
в Одес. іст.-краєзнавч. музеї] // Чорномор. вісті. – 2019. – 31 серп. – С. 4.
Театрально-концертне життя. Цирк

Акимов В. День Незалежності в Татарбунарах : [23 серп. в район.
Будинок культури відбувся урочистий захід, присвяч. святкуванню 28-ї
річниці Незалежності України, що відзначається 24 серп.] / В. Акимов
// Татарбунар. вісник. – 2019. – 31 серп. – С. 1 : фот.
Акимов В. «Час памяти» : [18 авг., в день празднования столетия
со дня рожд. В.З. Тура в Татарбунар. район. Доме культуры состоялась
концерт. прогр., приурочен. юбилейн. дате] / В. Акимов // Татарбунар.
вісник. – 2019. – 23 серп. – С. 3 : фот. – (Татарбунарцы отметили 100летие со дня рожд. В.З. Тура).
Блакитно-жовті душі моєї кольори : [23 серп. у Роздільній
відбулись урочистості з нагоди Дня Державного прапора України.
24 серп. площа біля район. Палацу культури зібрала жителів і гостей
міста на святк. концерт з нагоди Дня Незалеждності] // Вперед. – 2019. –
30 серп. – С. 1 : фот.
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«Бархатный сезон» в Одесском оперном театре : [в Одес. нац.
акад. театре оперы и балета открывается V Междунар. фестиваль
искусств «Бархатный сезон», который пройдет с 30 авг. по 12 сент.]
// Одес. жизнь. – 2019. – 21 авг. – 1 сент. – С. 23. – (Анонс).
В Кирхе впервые пройдет концерт «Огни большого города» :
[25 авг. сразу три саксофона, фортепиано и орган встретятся под
сводами Собора. Концерт «Огни большого города» пройдет при
поддержке С. Кивалова] // Слово. – 2019. – 15 авг. – С. 11.
Кракалія Р. Українська Канада – в українській Одесі : [16 cерп.
на сцені Одес. філармонії виступив хор «Верховина» й танцювальний
колектив «Дунай» – аматор. колективи українців з Канади. Привітали їх
отці Теодор та Олекса з ПЦУ та УКГЦ, а також заст. нач. Упр. культури
ОДА Ярослава Різникова] / Р. Кракалія // Чорномор. новини. – 2019. –
22-24 серп. – С. 3 : фот. – (Нашого цвіту по всьому світу).
Под сенью старых лип : [25 авг. в Доме ученых состоялась
экскурсия-концерт, где можно было узнать факты из жизни Толстых и
истории Одессы] // Слово. – 2019. – 30 авг. – С. 10.
«Черный романтик» : [6 авг. в Зеленом театре состоится
выступление С. Жадана, самого цитируемого и переведен. писателя,
поэта, прозаика, эссеиста] // Слово. – 2019. – 30 авг. – С. 10.
Туризм

Валиева Ю. День рождения Фрумушики-Новой : [13-й год
празднует День рождения Центр этногр., зелен., сел. туризма и семейн.
отдыха Фрумушика-Нова Тарутин. р-ну. Состоялась концерт. прогр.] /
Ю. Валиева // Знамя труда. – 2019. – 2 авг. – С. 4 : фот.
Фестивалі. Конкурси

Бржестовская Н. Споем об Одессе родной: состоялся второй
отборочный этап песенного конкурса : [второй этап дет.-юнош.
конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя» состоится 3 авг. в Нац. ун-те
«Одес. юрид. акад.»] / Н. Бржестовская // Cлово. – 2019. – 8 авг. – С. 1,6 :
фот.
Ганган В. XIV бессарабская ярмарка. Три праздника в один день
: [в Тарутин. р-не отметили День Независимости фестивалем-ярмаркой,
которая продолжается ежегодно с 1904 г.] / В. Ганган // Знамя труда. –
2019. – 30 авг. – С. 1-2 : фот.
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Задирака С. Ми різні, але ми єдині : [до Дня Держ. Прапору
України пройшов район. фестиваль меду, де частували жителів м.
Роздільна солодким] / C. Задирака // Вперед. – 2019. – 6 серп. – С. 7.
Калита О. «Уже по серпню літо йде» : [втринадцяте завітав до
Чорноморська Всекр. фестиваль-конкурс вок.-хор. мистецтва ім. Юрія
Штельмаха «Серпневий заспів»] / О. Калита // Черномор. маяк. – 2019. –
17 авг. – С. 1-2 : фот.
Котова М. Олени, чудо-колесницы и добрый Дракон: в
Преображенском парке – полное преображенине : [каждый вечер в
Преображ. парке проходит фестиваль гигант. китайс. фонарей.
Продумана развлекат. прогр.: иллюзионисты, фаер-шоу, жонглёры,
акробаты, а также танцы, посвящ. чайн. церемонии] / М. Котова // На
пенсии. – 2019. – 6-12 авг. – С. 2 : фот. – (Идем на фестиваль).
Мельник І. «Слово робить нас єдиноцілісними» : [22-24 серп.
Одеса прийматиме учасників двадцятого загальнонац. конкурсу «Укр.
мова – мова єднання», який проводить Одес. регіонал. орг. Нац. спілки
журналістів України. Підтримує конкурс Павло Мовчан – голова
Всеукр. т-ва «Просвіта», лауреат Нац. премії ім. Тараса Шевченка, який
передав для лауреатів багато цікавих книжок і надіслав привітання]
/ І. Мельник // Чорномор. новини. – 2019. – 22-24 серп. – С. 1. –
(«Українська мова – мова єднання»).
При поддержке Сергея Кивалова прошло благотворительное
развивающее мероприятие для детей под названием «Robins Nest Camp»
: [обществ. орг. «Одесская мечта» совместно с укр. и зарубеж.
партнерами на базе Нац. ун-та «Одес. юрид. акад.» провела масштаб.
Благотвор. фестиваль. Мероприятие посетили более 200 детей из соц.
незащищ. семей, семей переселенцев, также многодет. семей] // Слово. –
2019. – 8 авг. – С. 7 : фот.
Савельева А. Главное событие лета: в Затоке прошёл финал
вокального конкурса «Песни у моря» : [финал вок. конкурса «Песни у
моря» прошел на базе отдыха Нац. ун-та «Одес. юрид. акад.», инициатор
– С.В. Кивалов] / А. Савельева // Слово. – 2019. – 1 авг. – С. 1, 6-7 : фот.
«Українська мова – мова єднання» : [22-24 cерп. В Одесі
відбувся заключит. етап ювілейн., двадцятого загальнонац. конкурсу
«Укр. мова – мова єднання», який проводить Одес. регіонал. орг. Нац.
спілки журналістів України спільно з Причорномор. акад. мовних
техгологій та комунікацій етносів] // Прес-Кур’єр. – 2019. – 29 серп. –
С. 7.
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V фестиваль «Золотые скрипки Одессы» соберет более 30
скрипачей мирового масштаба и 5 симфонических оркестров : [в этом
году фестиваль «Золотые скрипки Одессы» приурочен к Междунар. дню
музыки – 1 окт. Пятому, юбилейн. празднику скрипич. искусства была
посвящена пресс-конф., состоявш. в Одес. нац. акад. театре оперы и
балета] // Жизнь в Одессе. – 2019. – 30 авг. – С. 8. – (Фестиваль).
Філіппова О. Дев’ять вечорів оксамитового сезону : [з 30 серп.
до 15 верес. проходитиме п’ятий фестиваль «Оксамит. сезон в Одес.
опері», де пройдуть дев’ять муз. вистав] / Чорномор. новини. – 2019. –
22-24 серп. – С. 3. – (Анонс).
Філіпова О. Кіно, що змінює світ : [пройшов Х Одес. міжнар.
кінофестиваль. Відбулися покази фільмів з усього світу, наприкінці було
створено глядац. голосування] / О. Філіпова // Чорномор. новини. –
2019. – 1 серп. – С. 1 : фот. – (ОМКФ-2019).
Філіпова О. Традиційний, але з новинками : [в Одесі, на Примор.
бульварі 23-25 серп. пройде Вишиванк. фестиваль на честь Дня
Незалежності. 23 серп. перед адмінбудинком на проспекті Шевченка
відбудеться урочиста церемонія підняття Держ. прапора України.
Відбудуться такі події : колективне підняття Потьомкін. сходами 25метр. Прапора України; флеш-моб зі свічками та хвилина мовчання на
вшанування всіх полеглих за Незалежність України; вист.-ярмарок нар.
майстрів та виробників, експозиція декорат.-ужитк. та образотвор.
мистецтва Одещини від Центру укр. культури. Дітям читатимуть казки,
навчатимуть правам людини в ігровій формі] / О. Філіпова // Чорномор.
новини. – 2019. – 22-24 серп. – С. 1 : фот. – (Вишиванк. фестиваль-2019).
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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. та комп’ют. набір І. А. ТерзіРуссу ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2019. –
Вип. 15-16 (1-31 серпня 2019 р.). – 2019. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
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