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Загальні питання культури 
Авангарду – 91! : [12 лип. село Авангард відсвяткував своє 91 День 

народж. Святк. програма була насиченою, також виступив голова сільради                          

С. Хрустовський] // Сучас. Авангард. – 2019. – 25 лип. – С. 1 : фот. 

Бржестовская Н. Если тебе дорог твой дом : [25 июля в Зеленом театре 

прошла лекция о заповеднике «Тузловские лиманы». И. Русеев – эколог, д-р биол. 

наук и начальник науч. отд. нац. парка «Тузловские лиманы» и команда Гешефта 

рассказали об уникал. месте и борьбе с браконьерами] / Н. Бржестовская // Слово. – 

2019. – 25 июля. – С. 10 : фот. – (Живой пульс города). 

Ой, на Івана, та й на Купала : [на день Івана Купала, біля сіл. клубу с. 

Володимирівка, зав. сіл. клубом Л.В. Біла організувала святковий захід] // Окнян. 

вісник . – 2019. – 19 лип. – С. 2 : фот. 

Свято в Новій Долині : [12 лип. відзначили День народж. у Новій Долині]                              

// Сучас. Авангард. – 2019. – 25 лип. – С. 3 : фот. – (Наші сусіди). 

 

Бібліотечна справа 
Бржестовская Н. Встретимся в «Букве» : [28 июля в Одес. нац. науч. б-ке 

совместно с «Мой город» и проектом «Літера», духовой оркестр «This brass band 

Одесса» провели концерт] / Н. Бржестовская // Слово. – 2019. – 25 июля. – С. 10 : 

фот. – (Живой пульс города). 

Бржестовская Н. Дом химер : [27 июля в Одес. обл. универс. науч. б-ке им. 

М. Грушевского состоялась презентация новой кн. стихов «Химерник» извест. 

винниц. поэта В. Крупки] / Н. Бржестовская // Слово. – 2019. – 25 июля. – С. 10. – 

(Живой пульс города). 

Котова М. В Одессе отметили 100 лет Тарапуньки : [в Одес. центр. гор. б-

ке им. И. Франко отметили 100-летие знаменит. киноактера Ю. Тимошенко. В б-ке 

были представлены снимки, ст., кн. и кадры фильмов в которых участвовал артист] 

/ М. Котова // На пенсии. – 2019. – 25 июня. – 1 июля. – С. 3 : фот. – (Кумиры). 

Котова М. В Одессе стартовал Утесовский марафон : [в честь 125-летия                             

Л. Утесова в Одес. центр. гор. б-ке им. И. Франко стартовал марафон. В б-ке 

прошло первое заседание нового проекта «Утесов-125». Его провели журналист и 

историк эстрады А. Галяс и д-р искусствоведения Э. Амчиславский (США)]                                

/ М. Котова // На пенсии. – 2019. – 2-8 июля. – С. 2 : фот. – (Кумиры). 
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Кіномистецтво 
Катрин Денёв: Быть, а не казаться! : [на церемонии закрытия Х-го Одес. 

Междунар. кинофест., француз. актриса К. Денёв – спец. гость ОМКФ, получила гл. 

награду – «Золотого Дюка» за вклад в киноискусство] // Одес. вісті. – 2019. –                                       

27 лип. – С. 5 : фот. – (Відлуння кінофестивалю). 

Овчинников А. Юбилейный одесский кинофестиваль: что смотреть? : [с 12 

по 20 июля в Одессе прошел юбилейный кинофест. Арт-прогр. кинофест. включала 

громкие премьеры и мастер-классы] / А. Овчинников // Одес. жизнь.  – 2019.  – 10-

21 июля. – С. 26 : фот.  – (Культура). 

Ювілейний кінофест : [12 лип. відбулася урочиста церемонія відкриття 10-

ого Одес. Міжнар. кінофест. В програмі 9-ти фестивал. днів більше ста фільмів, 

майстер-класи, творчі зустрічі, а також дві події на Потьомкінських сходах] // Одес. 

вісті. – 2019. – 13 лип.  – С. 2. – (Новини). 

 

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Ганган В. Дар, сближающий людей : [13 июля Иван Друмов построил и 

подарил с. Богдановка новый парк культуры и отдыха] / В. Ганган // Знамя труда. – 

2019. – 26 июля.  – С. 3 : фот. – (Меценатство). 

Кримський дім об'єднує серця : [11 та 12 лип. в Одесі вперше відбудуться 

кримські дискусії, літ. читання і концерт відомих кримських музикантів у рамках 

культ.-соц. проекту «Кримський дім об'єднує серця»] // Чорномор. новини. – 2019. – 

10 лип.  – С. 1. – (Ситуація). 

Кульмінація літа: свято Івана Купала : [6 лип. у Миколаїв. р-ні у Парку 

культури та відпочинку святкували Івана Купала. Свято організували за 

підтримкою Миколаїв. селищради та за підтримки деп. Одес. облради К. Хачатряна] 

// Миколаїв. вісник. – 2019 . – 13 лип.  – С. 2. 

Приглашают на художественную выставку : [весь июль в Еврейс. Культ. 

центре «Beit Grand» в рамках Всеукр. проекта «Дни европейс. культуры в Украине» 

проходила худож. выст.-конкурс «Современник и мир». На выст. было 

представлено творчество 26 художников из разных уголков Европы и Украины]                                          

// На пенсии. – 2019. – 25 июня-1 июля. – С. 2. – (Новости культуры). 

 

Літературне життя 
Бржестовская Н. Урочище Таланта : [30 июля Всемир. одес. клуб одесситов 

представил проект сумского худож. К. Аленинского «Урочище Бурлюк»]                         

/ Н. Бржестовская // Слово. – 2019. – 25 июля. – С. 10 : фот. – (Живой пульс города). 

Шупта Д. Книга буття Василя Стуса : [в Одесі відбулась презентація кн.                                

В. Кіпіані «Справа Василя Стуса. Зб. Док. з архіву КДБ УРСР». Це унікальне вид., 

що має близько семисот сторінок і вийшло накладом 2300 пр.] / Д. Шупта                              

// Чорномор. новини. – 2019. – 27 лип.  – С. 1 : фот. – (Людина і час). 

 

Музеї. Пам’ятники 
Бржестовская Н. Спасенные для потомков : [в Одес. муницип. музее лич. 

коллекций им. А.В. Блещунова прошла выст. «Спасенные для потомков. Научная 

реставрация», приуроч. к 35-летию  со дня основания Одес. фил. Центра]                                

/ Н. Бржестовская // Слово. – 2019. – 25 июля. – С. 10 : фот. – (Живой пульс города). 
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Бржестовская Н. Париж, Одесса, далее – везде : [26 июля в Музее 

современ. искусства Одессы в рамках выст. «Цветной архив» Е. Деменок проведет 

лекцию «Париж, Одесса, далее – везде. История первого одесского авангарда»]                         

/ Н. Бржестовская // Слово. – 2019. – 25 июля. – С. 10. – (Живой пульс города). 

«Кольоровий архів»: про колекціонерів і колекціонування : [в Музеї сучас. 

мистецтва Одеси пройшла ретроспективна вист. «Кольоровий архів» із зібр. одес. 

колекціонера Є. Деменка. Вист. творів мистецтва з приват. колекції в Одессі – 

традиція з 19-го століття. Подібні установи стають важливою складовою 

формування худож. ринку в Україні] // Чорномор. новини. – 2019. – 13 лип.  – С. 4. – 

(Мистецька палітра). 

Кракалія Р. І в малярстві розмір – важливий : [в Одес. худож. музеї в 

оновленій залі відкрилася унікальна вист., під назвою «Нонконформісти: музейний 

формат». Презентував вист. новий дир. музею О. Ройтбурд] / Р. Кракалія                                 

// Чорномор. новини. – 2019. – 13 лип. – С. 4. – (Мистецька палітра). 

Лічагіна О. Щоб не згубився жоден слід : [в Одес. іст.-краєзнавч. музеї 

відбулась презентація двох наук. монографій «Південна Бессарабія 

(Україна/Молдова) та німці 1841-1940 рр.» і «Правове становище німец. колоністів 

на Півдні України»] / О. Лічагіна // Чорномор. новини. – 2019. – 25 лип.  – С. 1. – 

(Презентація). 

«Свят-Коло» у Літмузеї : [14 лип. у Золотій залі Одес. літ. музею 

відбудеться концерт уславл. вок.-хоров. колективу з Київщини «Свят-Коло»]                                   

// Чорномор. новини. – 2019. – 13 лип.  – С. 1. – (Анонс). 

 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Бржестовская Н. «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…» : [25 

июля в Летнем театре Горсада состоялась творч. встреча с Г. Верещагиным, извест., 

одес., худож.-графиком, работающим в технике офорта] / Н. Бржестовская // Слово. 

– 2019. – 25 июля. – С. 10 : фот. – (Живой пульс города). 

Соколова Е. Памяти моряка и художника… : [17 июля в Одес. лит. музее 

состоялось открытие выст. живописи худож.-мариниста А. Кореневского]                                

/ Е. Соколова // Слово. – 2019. – 25 июля. – С. 10. – (Живой пульс города). 

Художница слепила свое тело из мыла и шоколада : [в Худож. музее 

прошла выст. худож. Марии Куликовской «Моя кожа – мое дело». На выст. были 

представлены несколько десятков копий тела художницы, созданных из парафина, 

шоколада, мыла, гипса и эпоксид. смол] // На пенсии. – 2019. – июль. – С. 23 : фот. – 

(Новости культуры). 

Шляхова А. Анна Ли: путь восхождения : [10 июля в Одес. лит. музее 

открылась выст. работ худож. А. Литвинковой. Литвинкова долгое время была 

прикована к постели и все картины создавались полулежа] / А. Шляхова // Одес. 

вісті. – 2019. – 20 лип.  – С. 6 : фот. – (Людина мистецтва). 

 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Бржестовская Н. : Музыка. Занавес. Выход  : [25 июля открылся новый 73-

й театр. сезон в Одес. акад. театре муз. комедии им. М. Водяного] / Н. Бржестовская 

// Слово. – 2019. – 25 июля. – С. 10 : фот. – (Живой пульс города). 
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Приглашают послушать орган : [30 июля в Одес. театре оперы и балета 

состоялся орган. концерт. В театре выступили ведущ. австр. музыкант-органист                                      

Й. Эбенбауэр и вокалистка С. Курц] // На пенсии. – 2019. – июль. – С. 23 : фот. – 

(Новости культуры). 

Ерёменко В. Ирина Токарчук: «Не врать ни себе, ни зрителю» : [6 июля в 

Одес. акад. рус. драм. театре показывали спектакль «Лекарство от депрессии». Гл. 

роль исполняла И. Токарчук, извест. актриса театра и кино] / В. Ерёменко // Одес. 

вісті. – 2019. – 13 лип.  – С. 8 : фот. – (Гість редакції). 

Філліпова О. «Не мені вчити українців вирощувати помідори…» : [у Театрі 

музкомедії відбулась творча зустріч з Катрін Деньов. Відома акторка вперше 

приїхала до Одеси за запрошенням оргком. Одес. міжнар. кінофестивалю]                               

/ О. Філліпова // Чорномор. новини. – 2019. – 25 лип.  – С. 3 : фот. – (Культура. 

Акценти. Імена). 

 

Туризм 
Харченко О. З українським кулішем виживати веселіше : [у 

Великомихайлів. р-ні працівники сектору культури та туризму організовують для 

дітей р-ну туристич. мандрівки до Кардамичів. парку] / О. Харченко // Одес. вісті. – 

2019. – 20 лип.  – С. 2 : фот. – (Від Дунаю до Бугу). 

 

Фестивалі. Конкурси 
Візіров М. «Замовте слово про книгу» : [у рамках ХХ Всеукр. вист.-форуму 

«Українська книга на Одещині» відбувся традиц. конкурс читац. відгуків «Замовте 

слово про книгу», мета якого – підтримка активності читачів б-ки, оцінка якості 

нових надходжень визначення читац. попиту] / М. Візіров // Чорномор. новини. – 

2019. – 4 лип.  – С. 5 : фот. – (Культура. Література. Постаті). 

«Соло моего края» : [гл. вок. конкурс Бессарабии «Соло моего края» 

завершился грандиоз. гала-концертом в Болграде] // Знамя труда. – 2019. – 26 июля.  

– С. 7: фот. – (Анонс!). 

Шановні Роздільнянці та гості міста! : [17 лип. у м. Роздільна на площі біля 

район. палацу культури відбувся міжрайон. фест. афган., війск.-патріот. «Із піснею у 

серці»] // Вперед. – 2019 . – 12 лип.  – С. 1. – (Райдержадміністрація). 

 

 

 

 
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. Терзі-
Руссу ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2019. – 
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