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Бібліотечна справа 
 

5 вересня з нагоди 225 річниці заснування міста Одеси в бібліотеці-філії 

№ 16 ім. М.Ю. Лермонтова відбулася тематична літературно-музична вітальня 

«Місто моє, ти пісня і легенда ...». Для постійних читачів, слухачів «Університету 

третього віку», поетів і краєзнавців були презентовані пісні і вірші про рідне 

місто. Яскравим моментом зустрічі став виступ ансамблю благодійного фонду 

Одеси «Срібляста хвиля». 

12 вересня в «Альтанці мистецтв» бібліотеки ім. М. Грушевського 

відбулася зустріч до Дня українського кіно. Завідуюча відділом мистецтв 

Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського Тетяна 

Михайлівна Шилова розповіла про виставку, приурочену до 125-річчя 

кінорежисера і письменника Олександра Довженка. Презентація книги 

«Володимир Андрощук: кіно і доля» письменниці Галини Тарасюк, присвячена 

кінорежисерові, стала хорошим подарунком для присутніх читачів. 

20 вересня в Арцизькому районі почав свою роботу семінар-практикум 

фотохудожників «Буджак-2019». В Арцизькій центральній районній бібліотеці 

зібралися фотохудожники з Арциза, Кілії, Ізмаїла, Одеси, Києва, Хмельницького 

та інших міст України, а також Білорусії на міжнародному семінарі-практикумі 

для фотохудожників і фотоклубів «Буджак-2019». Семінар-практикум тривав три 

дні, протягом яких для фотохудожників була організована автобусна екскурсія 

Бессарабією. 

24 вересня, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, в дитячій 

бібліотеці-філії № 21 відбулося нагородження кращих бібліотекарів Центральної 

бібліотечної системи для дітей м. Одеси. З нагоди професійного свята 

бібліотекарів привітали виконанням музичних та поетичних творів юні читачі. 

Музичним подарунком став виступ артистів-вокалістів Одеського національного 

театру опери та балету. 



 2 

 

25 вересня в Одеській національній науковій бібліотеці відбувся 

урочистий захід, присвячений святкуванню 190-річчя від дня заснування закладу. 

Відкрив свято ансамбль «Ренесанс» Одеської обласної філармонії. В рамках 

святкування ювілейної дати в Одеській національній науковій бібліотеці була 

оформлена виставка «Формула успіху». Також проведена міжнародна науково-

практична конференція, на якій представлені доповіді, що стосуються 

бібліографічної діяльності, оцифруванню колекції книг і сучасних підходів у 

розвитку бібліотечної справи. 

З 25-го по 30 вересня співробітники Централізованої бібліотечної системи 

для дорослих запланували багато цікавих заходів для своїх читачів в різних 

районах міста. Бібліотеки провели дні відкритих дверей, зустрічаючи гостей 

подарунками, книжковими презентаціями, ознайомчими екскурсіями, 

літературними вітальнями і квестами. Велике свято відбулося в селищі 

Шевченко. Після концерту пройшла церемонія нагородження почесними 

дипломами та грамотами кращих бібліотекарів Централізованої бібліотечної 

системи для дорослих. Організовано пікнік і відкриття книжкового саду. В 

рамках Дня бібліотек пройшов бібліопікнік в Дюківському парку, в Гідропарку 

відбулася промоакція «До зустрічі в бібліотеці». 

 
 

Кіномистецтво 
 

13 вересня на Одеській кіностудії пройшли урочистості, присвячені 

святкуванню Дня українського кіно, 100-річчя Одеської кіностудії, 125-річчя від 

дня народження українського режисера Олександра Довженка та 60-річчя від дня 

заснування Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України. 

В ході урочистостей кращим працівникам сфери кіно були вручені почесні 

грамоти. Гостям святкування представили фільм «Режисер», присвячений життю 

і творчості Олександра Довженка, а також уривки з фільмів, над якими зараз 

працює Одеська кіностудія. На закінчення учасники урочистостей подивилися 

один з закадрових фільмів одеського кінематографу – кінокартину «Ніколи» 

Петра Тодоровського. 

15 вересня в Театрі духової музики ім. Саліка в рамках святкування Дня 

українського кіно відбувся показ 5-ої і 8-ої серій документальної кіноепопеї 

«Костянтин Степанков. Спогади після життя». Цей фільм по жанру можна 

віднести до документального кінороману. Тут є любов і ненависть, страх і відчай, 

надія і необоротне відчуття близької смерті. Тут є можливість зануритися в події, 

в яких через коліно були зламані мільйони людських життів. 

26 вересня в українських кінотеатрах стартував Манхеттенський фестиваль 

короткометражних фільмів 2019 – єдиний глобальний інтерактивний 

кінофестиваль в світі. Цієї осені щорічний Манхеттенський фестиваль 

короткометражних фільмів проходить 22-й раз і об'єднує 100000 цінителів 

короткого метра на більш ніж 400 локаціях на 6 континентах. 
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Клуби. Парки. Зоопарк 
 

2 вересня, в День народження Одеси, в Літньому театрі Міського саду 

відбулося урочисте відкриття бронзового 3D барельєфа за мотивами 

легендарного твору Іллі Ільфа і Євгена Петрова «12 стільців». Незвичайний 

подарунок на честь 225-річчя Одеса отримала від Харкова. На бронзовому 

барельєфі зображено образ Іполита Матвійовича Вороб'янінова – Кіси, створений 

актором Сергієм Філіпповим у фільмі «12 стільців» у 1971 році. 

7 вересня, Одеський зоопарк запрошував одеситів і гостей міста на веселе 

свято «З днем народження, зоопарк». Цього року Одеському зоопарку 

виповнилося 97 років. Гостей чекала яскрава розважальна програма з безліччю 

ігор, танців, конкурсів і приємних сюрпризів. Для самих допитливих були 

організовані творчі майстер-класи та конкурс малюнків на асфальті. Також в цей 

день в зоопарку пройшло незвичайне спортивне змагання – жартівливі забіги 

морських свинок. На завершення святкової програми організатори запросили 

відвідувачів на показові годування екзотичних тварин. 

14 вересня Одеський зоопарк запрошував всіх дорослих і дітей на свято 

«З днем народження, Венді». Найбільша мешканка – індійська слониха Венді – 

відзначила 40-річний ювілей. На святкуванні дня народження гостей чекала 

весела ігрова програма, захоплююче шоу від «Школи наукових чудес», безліч 

ігор і пізнавальних конкурсів. Після завершення святкової програми відвідувачів 

запросили на показове годування винуватиці торжества – слонихи Венді. 

27 вересня в рамках «Дня туризму», в Одеському зоопарку відбулося 

свято «День малюків». Гостей цікавого заходу чекала ігрова програма в компанії 

аніматорів, пізнавальна вікторина «Самий одеський зоопарк». Були підведені 

підсумки конкурсу «Дай ім'я малюку – 2019». На завершення святкування 

організатори запросили всіх на показові годування екзотичних тварин. 

27 вересня в Міському саду відбулося святкування Міжнародного дня 

Інститутів Конфуція, приурочене до 70-річчя створення Китайської Народної 

Республіки. Свято відкрилося театралізованим шоу з золотим драконом – 

символом Піднебесної. Також для бажаючих були проведені майстер-класи з 

написання китайських ієрогліфів. На завершення свята для гостей провели 

концерт і церемонію чаювання. 

 

Літературне життя 
 

12 вересня в Культурному центрі ОНУ імені І.І. Мечникова відбулася 

презентація книги «Ми теж пишемо...». Збірка віршів і прози студентів і 

аспірантів РГФ включає в себе твори українською та російською мовами. У книзі 

представлено творчість студентів та аспірантів усіх спеціальностей, які сьогодні 

формують факультет. Книгу можна вважати хорошим подарунком до 155-річчя 

університету імені І.І. Мечникова і до 60-річчя від дня заснування факультету 

романо-германської філології. 

20 вересня у Всесвітньому клубі одеситів пройшла презентація нової книги 

журналіста і письменника А. Рибака «Чи добре там де нас немає?». 
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Музеї. Пам’ятники 
 

17 вересня в Золотому залі Літературного музею відбувся концерт, 

підготовлений до трагічної дати – 80-річчя початку Другої світової війни. Даний 

концерт – знакове явище. Він витканий з різних жанрів і напрямків польської 

музики: від ранньокласичного майстра Антонія Мільвіда до сучасного молодого 

автора Ганни Копійки. 

17 вересня в Національному етнографічному музеї Болгарської академії 

наук в Софії відбулася виставка робіт призерів Міжнародного конкурсу дитячих 

малюнків «Діти малюють світ», привезена з Одеси. В цьому році в експозицію 

виставки увійшло 300 робіт вихованців шкіл мистецтва і художніх студій України 

у віці від 4 до 16 років, а також – юних художників з Італії, Польщі та Франції. 

17 вересня в Золотій залі Одеського літературного музею відбулась 

презентація книги «Олександр Юлійович Розенбойм (Ростислав Александров), 

1939-2015». Збірник матеріалів продовжує біобібліографічну серію ОННБ 

«Краєзнавці Одеси», засновану в 2013 році. Основну частину збірки складає 

бібліографічний покажчик, куди включено краєзнавчу спадщину Ростислава 

Александрова, відгуки та рецензії на його роботи, а також літературу про життя і 

діяльності краєзнавця. 

20 вересня у великій залі галереї Одеського літературного музею 

відбулось відкриття виставки народного художника України Миколи Прокопенка 

«Арт-ню». Ключовою темою виставки АРТ-НЮ став образ жінки. Протягом 

багатьох років художник вивчав українські народні вірування та обряди, в яких 

велика увага приділена культу Великої Матері-Берегині. На відкритті виставки 

також був представлений новий збірник віршів Ігоря Потоцького «Гарік та дві 

Маргарити», ілюстрації до якого виконані Миколою Прокопенко. 

20 вересня в Одеському меморіальному музеї А.С. Пушкіна відбулося 

відкриття нового сезону Вітальні «Diligans». Вереснева зустріч-зупинка в цей раз 

пройшла «Під знаком Осіннього Рівнодення» і була присвячена пам'яті поетів 

Олени Касьян, Семена Росовської і Анни Сон. 

23 вересня в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій ім. 

А.В. Блещунова відбулося відкриття виставки з циклу «Чотири сезони міської 

садиби Воронцових». Захід пройшов в рамках святкування в Одесі Всесвітнього 

дня туризму. Цикл з чотирьох виставок сформований на основі матеріалів 

науково-проектної документації на реставрацію комплексу та відновлення 

історичного ландшафту станом на 1917 рік. 

24 вересня у залі галереї Одеського літературного музею відбулось 

урочисте відкриття виставки «Створимо мир на своїй землі» до 25-річчя 

Авторського художнього сімейного проекту «Спадкоємність поколінь» 1994-2019 

(традиційні сімейні цінності, сталість, повага до традицій, почуття боргу і 

відповідальності у родині) за підтримки Одеської обласної Ради Миру. 
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27 жовтня в Одеському Художньому музеї відкрилася виставка 

«Костянтин Сомов. Без цензури». До виставки видано багатосторінковий каталог. 

Крім робіт Сомова, що зберігаються в Одесі, є експонати музеїв Києва, Харкова, 

Дніпра. 

29 вересня в Одеському будинку-музеї ім. Н.К. Реріха була представлена 

перша частина авторської програми «Російські музи французьких художників» 

прозаїка, журналіста і мистецтвознавця, члена Південноросійського Союзу 

Письменників Вероніки Коваль. 

В рамках щорічного благодійного фестивалю культури «Золота осінь 

світу-2019» Одеської обласної Ради миру в Одеському літературному музеї 

відбувся концерт «Музика прожитих років». Звучали романси різних епох і 

наших сучасників у виконанні доктора мистецтвознавства, професора, народної 

артистки України Ольги Оганезової. 

 

 

Образотворче мистецтво 
 

6 вересня на майданчику «Вогні маяка» в Центральному парку культури і 

відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбулося відкриття експозиції «Історія 

судноплавства Північного Причорномор'я». Її мета – показати багатство і 

різноманітність морських суден, які приходили до наших берегів, починаючи з I 

тисячоліття до н.е. і закінчуючи історією минулого століття. Основну частину 

експозиції представляють зменшені копії старовинних суден, а також збережені 

якорі та інші елементи оснащення кораблів. Головним експонатом виставки є, 

виконаний в натуральну величину, корабель «Кадм». 

17 вересня експозиція під назвою «Абстрактний сюрреалізм» почала 

свою роботу в галереї #ArtOdessa (Літній театр Міського саду). Роботи належать 

авторству художників Люби Токарєвої, Ірини Бережко, Bondero (Вадима 

Бондаренко) і Леоніда Войцехова. Проект «Абстрактний сюрреалізм» – це 

живопис і графіка. 

21 вересня в Міській художній галереї відбулося урочисте відкриття 

Міжнародної художньої виставки «Міжмор'я» 50-ти художників асоціації 

«Brücke» («Міст»). Експозиція присвячена 25-річчю міжнародних пленерів в Ніде 

(Литва) і 60-річчю художника Саулюса Круопіса. Виставка відкрилася виступами 

учнів Одеської спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. П. Столярського, які 

виконали литовські пісні. Хор Свято-Архангело-Михайлівського жіночого 

монастиря виконав гімн Литви. Головний сюжет виставки – Балтійське море, 

піщані дюни, човни та яхти. Всього в колекції живопису Ніди – близько 1000 

картин живопису і графіки. 
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Театрально-концертне життя 
 

З 30 серпня по 15 вересня в Одеському Оперному театрі пройшов V 

міжнародний фестиваль "Оксамитовий сезон". В рамках фестивалю мистецтв в 

одеському оперному театрі була показана прем'єра 209-го театрального сезону – 

опера Джакомо Пуччіні «Мадам Батерфляй». Порадував і концерт солістів 

Національної опери Ізраїлю, в програмі якого взяли участь чудові провідні молоді 

солістки театру. Прозвучали арії та дуети з відомих опер, романси, народні пісні 

на івриті. 

17 вересня в Одеському Театрі ляльок підготували до початку нового 

сезону спектакль «Сонячний промінчик» за п'єсою Атанаса Попеску. 

Призначений він для самих маленьких і триває всього сорок хвилин. 

24 вересня Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного 

представив публіці прем'єру нового театрального сезону: оперету чеського 

композитора Оскара Недбаєва «Польська кров». Вона  створена більше ста років 

тому – в 1913 році, тоді ж відбулася її перша постановка в Карл-театрі у Відні. 

Оперета свого часу мала успіх і сьогодні входить в ТОП-десятку оперет Європи. 

Вона була двічі екранізована. 

 

Школи мистецтв. Музичні школи. Училища 

28 вересня в дитячій музичній школі № 8 м. Одеси відбулося 

театралізоване свято «Перші кроки в мистецтво», присвячене 50-річчю від дня 

заснування закладу, а також початку нового навчального року. Перед гостями 

свята виступили творчі колективи школи. З 2008 року в школі проходить 

відкритий муніципальний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Фонтанська 

весна». 

 

Туризм 
 

27 вересня в рамках Міжнародного дня туризму в Одесі відбулась 

конференція «Туристичний потік Одеської області 2019». На конференції 

представники туристичного бізнесу обмінялися досвідом, а також розглянули 

питання підвищення якості туристичних послуг. Конференція надала можливість 

встановлення і розвитку діалогу між міжнародними експертами, представниками 

готельного та ресторанного бізнесу, асоціаціями, органами місцевого 

самоврядування з метою виявлення проблем розвитку туризму в регіоні та 

підвищення якості локальних фестивалів. 
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Фестивалі. Конкурси. Свята 
 

7 і 8 вересня в Центральному міському парку культури і відпочинку 

ім. Т.Г. Шевченка пройшов VIII фестиваль «Порохова вежа». У фестивалі 

середньовічної європейської культури «Порохова вежа» взяли участь клуби 

історичної реконструкції з України, Ізраїлю та Молдови, виконавці 

середньовічного танцю, клуб-музей «Порохова вежа». Одесити і гості міста 

вперше побачили професійні змагання переможців міжнародних лицарських 

турнірів. На ярмарку можна було придбати сувеніри, скуштувати страви, 

приготовані на вогні, і послухати виступи одеських рок-груп. Завершився 

фестиваль вогненною ходою і фаєр-шоу. 

З 20 до 22 вересня в Одесі в 19-й раз відбувся Міжнародний джазовий 

фестиваль Odessa JazzFest. У фестивалі взяли участь зарубіжні артисти з 12 

країн і українські джазові музиканти. Свої авторські програми джазмени 

представили в Літньому театрі Міського саду і в Одеській філармонії. 

25-29 вересня в Одесі пройшов V Міжнародний літературний 

фестиваль. У фестивалі взяли участь понад 30 авторів з 7 країн. Літературний 

фестиваль є майданчиком для міжнародного обміну. Читачі отримали 

можливість не тільки дізнатися про інші країни, але і краще зрозуміти 

інтереси і проблеми інших народів. В ході фестивалю пройшли літературні 

дискусії між письменниками з різних країн і зустрічі з читачами. 
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