
 

 

 

 

 

 



 

БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси : дайджест / Одес. обл. універс. наук. 
б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з 
громадськістю ; [підгот. І. А. Терзі-Руссу ; комп’ют. набір І. А. Терзі-Руссу ; худож. 
оформ., редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. –  

Вип. 4(64) : [IV кв. 2018 р.]. – 2020. – 5 с. ; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). 
– 40 прим.: б.ц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дайджест складається з однієї частини, яка 
вміщує анотовані статті з досвіду роботи бібліотек  

м. Одеси та області у ІV кварталі 2018 р., 
Також дайджест містить перелік видань, які були використані у випуску. 

Періодичність видання: щоквартально. 
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І.  ПЕРІОДИЧНІ  ВИДАННЯ  ОДЕЩИНИ ПРО  ДІЯЛЬНІСТЬ  
БІБЛІОТЕК 

у  ІV  кварталі  2018  р. 
 

Жовтень 
Єргієва Т. Бібліотека святкує ювілей : [50 років виповнилося міській дит. 

б-ці м. Чорноморська. Як цей заклад працює сьогодні. Дещо з історії б-ки]                           
// Черномор. маяк. – 2018. – 29 сент. – С. 2. 

Кудлач В. За законом відповідальності : [фонд ОННБ поповнився новим 
високополіграф. вид. – каталогом музею сучас. укр. мистецтва Корсаків. Рец.]                        
// Чорномор. новини. – 2018. – 6 жовт. – С. 4. 

Одесситка – кавалер французского Ордена Искусств и Литературы : 
[Посол Франции в Украине И. Дюмон вручила Орден искусств и Литературы гл. 
библиографу ОННБ Е. Полевщиковой за науч. достижения и вклад в 
распространение фр. культуры] // Веч. Одесса. – 2018. – 25 окт. – С. 1. 

Сидорук В. «Мій символ віри непреложний…» : [в ОУНБ ім. 
Грушевського пройшла презентація кн. Г. Могильницької «Імена». Рец.]                              
// Чорномор. новини. – 2018. – 4 жовт. – С. 3. 

Солоненко К. Бібліотека – це храм, де народжується і зберігається 
духовність : [про роботу б-к Кодим. р-ну та бібліотекарів М. Баранівської (Кодим. 
б-ка) та В. Гереги (Івашків. б-ка) // Вісті Кодимщини. – 2018. – 29 верес. – С. 4. 

Храм мудрості : [про роботу Авангардів. б-ки-філ. Овідіоп. ЦБС, якою 
вже багато років керує Л. Грищенко] // Сучасний Авангард. – 2018. – 27 верес. – 
С. 4. 

 
Листопад 

Арсеньева Т. Библиотекари – хранители мирового наследия : [ОННБ 
получила грант Укр. культур. фонда на проект «Старинная гравюра – 
национальное достояние Украины»] // Веч. Одесса. – 2018. – 29 нояб. – С. 3. 

Арсеньева Т. Культура по остаточному принципу, но… возможен 
выигрыш : [в пресс-конф., состоявшейся в пресс-центре «Паритет», извест. 
деятели культуры и кураторы арт-проектов держали отчет по теме «Первый грант 
от Укр. культур. фонда: кто получил и на что направил?». ОУНБ им. М. 
Грушевского получила грант на проведение выезд. зонал. фестиваля 
«Безграничность украинской книги» памяти М. Грушевского, который охватит 
сев. р-ны обл. Место проведения пгт Любашевка. В прогр.: творч. встречи, 
мастер-классы, театрализ. шоу, выст., награждение победителей лит. конкурса 
«Одеський словограй»] // Веч. Одесса. – 2018. – 1 нояб. – С. 4. 

Арсеньева Т. Книга: право на праздник : [выезд. зонал. фестиваль памяти 
М. Грушевского «Безграничность украинской книги» состоялся в Любашевке 
благодаря грантовой поддержке Укр. культур. фонда в размере 170 тыс. грн]                                        
// Веч. Одесса. – 2018. – 13 нояб. – С. 1, 3. 
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Безмежність української книги : [у смт Любашівка відбудеться літ. 
фестиваль пам’яті М. Грушевського «Безмежність української книги», спрямован. 
на популяризацію укр. літ. Гості зможуть поспілкуватися з письменниками з 
різних обл. України, подивитися вист. світлин, скуштувати нац. страви] // Одес. 
вісті. – 2018. – 7 листоп. – С. 5. 

Безмежжя книги : [у Любашівці відбудеться виїзний зонал. фестиваль 
укр. книги пам’яті М. Грушевського. До участі у заході запрошено представників 
Ананьїв., Балт., Кодим., Любашів., Подільск. та Савран. р-нів. Організатор – 
ОУНБ ім. М. Грушевського, яка за результатами конкурсу культ.-мистец. 
проектів отримала грант від Укр. культур. фонду] // Чорномор. новини. – 2018. – 
1 листоп. – С. 3. 

До дня української писемності та мови : [ОННБ пропонує низку 
культур.-просвіт. заходів з цього приводу. Тут оголошено «Тиждень мови», у 
рамках якого презентація кн.-іл. вист., бібліогр. огляд, радіоогляд, засідання 
клубу молодого науковця, електронні вист. тощо] // Веч. Одесса. – 6 нояб. – С. 3. 

Віленська К. Наша мова – наша сила : [в ОННБ до Дня укр. писемності та 
мови розпочався традиц. Тиждень, присвяч. цьому святу. У рамках заходу 
відбулася презентація кн.-іл. вист. «Українська мова – духовна основа народу» 
тощо] // Одес. вісті. – 2018. – 10 лист. – С. 7. 

Кухарук Т. Мільйони невинних жертв : [ОННБ підготувала низку заходів 
до вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. у зв’язку до його 85-х 
роковин] // Веч. Одесса. – 2018. – 27 нояб. – С. 3. 

Лесина подорож до моря : [в ОУНБ ім. М. Грушевського пройшла 
презентація зб. Лесі Українки «Подорож до моря». Це перше окреме вид. циклу, 
присвяч. 130-річчю першого приїзду 17-річної Лесі до Одеси] // Чорномор. 
новини. – 2018. – 3 листоп. – С. 1. 

Расскажу вам за Одессу : [в рамках проекта «Расскажу вам за Одессу» в 
ЦГБ им. И. Франко и фил. № 35 в друж. обстановке проходят встречи читателей, 
ветеранов, на которых раскрываются неизвест. факты из истории города]                             
// Правда за Одессу. – 2018. – 12 нояб. – С. 4. 

Читать – это модно : [в Белгород-Днестров. б-ке для детей и юношества 
им. В. Катаева прошел День библиогр. «Книжный континент» под девизом 
«Читать – это модно! Читайте свободно! Читайте везде!» К проекту был 
подготовлен рекомендат. список «Современная мировая литература 14+», 
виртуал. вояж «Путешествие детскими библиотеками мира» и др.] // Правда 
Аккермана. – 2018. – 2 нояб. – С. 8. 
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Грудень 
«Осенние карнавалы Лины Костенко» : [творчеству замечательной укр. 

поэтессы Л. Костенко была посвящ. лит.-муз. композиция Белгород-Днестров. 
гор. б-ке им. А.С. Пушкина] // Торнардо-пресс. – 2018. – 6 дек. – С. 3. 

Ротар Л. Молодь здатна змінити ситуацію : [в рамках щорічної акції «16 
днів проти насильства» та до Дня прав людини в Ананьїв. ЦРБ відбулася правова 
бесіда-консультація «Насильство як проблема порушення прав людини»] // Вісті 
Ананьївщини. – 2018. – 15 груд. – С. 2. 

Сергеева А. Новые проекты районной библиотеки : [Арциз. ЦРБ отныне 
является офиц. партнёром Всеукр. обществ. орг. «Украинская библиотечная 
ассоциация», что даёт возможность участвовать в междунар. проектах, грантах, 
разбираться в мировых тенденциях развития библ. дела и др.] // Арциз. вести. – 
2018. – 13 дек. – С.5. 

Слайды – слова… : [в Белгород-Днестров. ЦРБ им. М. Горького была 
презентована новая кн. чл. НСПУ и Укр. ассоц. худож.-соц. лит, об-ния им.                     
В. Домрина – поэт. сб. «Слайды»] // Чорномор. вісник. 2018. – 26 груд. – С. 4. 

Я маю право : [в рамках Тижня права та проекту «Я маю право!» 
Авангардів. б-ка (Овідіопол. р-н) запропонувала читачам літ.-прав. марафон 
«Подорож у країну права». Вони ознайомилися зі значенням законів у житті 
держави, взяли участь у правовій вікторині та перегляді відеоролика «Права 
дитини»] // Сучас. Авангард. – 2018. – 27 груд. – С. 4. 
 

 
 

ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ У ВИПУСКУ 
 
м. Одеса 
 
Вечерняя Одесса 
Одесский вестник 
Одеські вісті 
Порто-Франко 
Правда за Одессу 
Слово 
Чорноморські новини 
 

Райони області 
 
Південна зоря (Біляївський р-н) 
Сільські новини (Савранський р-н) 
Татарбунарский вестник  
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