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, 2019. –
Вип. 4(68) : [ІV кв. 2019 р.]. – 2020. – 7 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 2019 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 2019 р.
Жовтень

Валентинова М. Де козак, там і слава : [9 жовт. працівники район. б-ки
провели для захарів. школярів іст.-патріот. годину «Де козак, там і слава»]
/ М. Валентинова // НовинаР. – 2019. – 19 жовт. – С. 2 : фот.
Геник В. Скарби України. Тепер – для кожного : [в рамках Міжнар. конф.
"Бібліотека як складова культурного, наук. та нац.. розвитку держави" та до 190річчя ОННБ в б-ці пройшла презентація ресурсу «Скарби України: цифрова
колекція книжкових пам’яток у фонді Одес. нац. наук. б-ки»] / В. Геник
// Чорномор. новини. – 2019. – 10 жовт. – С. 1, 5 : фот. – (Спадщина).
Кракалія Р. Там, де панує енергетика знань : [Одес. нац. наук. б-ка
відзначила своє 190-річчя, представивши свої проекти] / Р. Кракалія. – 2019. –
3 окт. – С. 3 : фот.

Листопад

Бржестовская Н. «Эх, жизнь!...» : [15 ноября, в библиотеке ООУНБ им.
М. Грушевского состоятся Литературные чтения с участием Ильи Змеева и
Алексея Семенищева. Библиотека им. М. Грушевского радушно предоставила
свою площадку для встречи.] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2019. – 14 нояб.
– С. 7 : фот. – (Живой пульс города).
Геник В. Голодомор як плата за Свободу : [20 листоп., до дня пам’яті
жертв голодоморів, у головному чит. залі Одес. нац. наук. б-ки відбулася «година
науковця» «Злочини тоталітарного режиму: Голодомор 1932-1933 рр. в Україні як
плата за свободу». Під час заходу були представлені: слайд-шоу з фотодок. тих
часів та світлинами пам’ятників жертвам, доклади науковців, презентація кн.
вист. «Ми пам’ятаємо – ми сильні!»] / В. Геник // Чорномор. новини. – 2019. –
28 листоп. – С. 3 : фот.
Герасимова С. Голодомор – позиція твого сумління: пізнаємо через
книгу : [цього річчя у Дні пам’яті Голодоморів в Одес. нац. наук. б-ці
проходитиме година науковця «Злочини тоталітарного режиму: Голодомор 19321933 рр. в Україні як плата за Свободу». Буде представлена кн. експозиція «Ми
пам’ятаємо – ми сильні! Кн. вист. триватиме до 2 груд.] / С. Герасимова // Веч.
Одесса. – 2019. – 21 нояб. – С. 2 : фот.
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Гудыма М. Ирина Бирюкова «Нашу библиотеку родил гений места» :
[интервью с Ген. дир. Одес. нац. науч. б-ки Ириной Бирюковой. В сент. Одес.
нац. науч. б-ка отметила свое 190-летие. Как мощный социокультур. центр
общегос. значения б-ка ежегодно реализует более 200 культ.-просвет., науч.исслед., издат. проектов, направл. на поддержку гос. гуманитар. политики,
популяризацию книг. Знаменател. дату ОННБ отмечает рядом событий:
междунар. науч.-практ. конф., презентации выст., обновлен. экскурсион. прогр.]
/ Мария Гудыма // Фаворит. – 2019. – нояб. – № 3(121). – С. 36-39 : фот. –
(Интервью номера).
Книжкові новинки : [в Авангардів. селищ. б-ці – поповнення кн. фонду.
На початку листоп. бібл. фонд поповнився на 114 книг, з них 33 – дит. казки,
пізнавальна літ., з’явилися новинки зарубіж. авт. Людмила Миколаївна Гриценко
дякує своїм читачам за активну участь в акції «Подаруй книгу бібліотеці» та за
поповнення кн. фонду.] // Сучас. Авангард. – 21 листоп. – С. 4 : фот. –
(Бібліотека).
Нові надходження : [до Окнян. б-ки (дорослий абонемент) надійшло
багато худож. літ.: детективи, жіночі романи, фентезі, іст. романи, класична літ.
Серед них книги укр. та зарубіж. письменників, та багато інш. цікавих авторів.]
// Окнян. вісник. – 2019. – 29 листоп. – С. 1 : фот.
Сканер для «Горьковки» : [на платформе «Социально активный
гражданин» зарегистрирован проект «История Одессы на страницах редчайших
периодических изданий 24/7». Идея проекта заключается в приобретении сканера
для Одес. нац. науч. б-ки. Сканер позволит оцифровать и выложить в свободный
доступ уникал. и редкие изд. из фондов ОННБ] // Веч. Одесса. – 2019. – 28 нояб. –
С. 1 : фот.

Грудень
Арсеньева Т. Библиотека: новый интерьер – новые проекты : [свое 45-летие
отметил фил. No 40 Центр. гор. библ. системы для детей, который находится на
окраине жилмассива Котовского. Фил. располагает собр. из более чем 35 тыс.
книг. К юбилею провели кап. ремонт и подготовили темат. подборки книг на
многочислен. стеллажах, получили кн. новинки – три десятка книг, «хенд мэйд»
по рукоделию, домашним ручным подделкам. В фил. утвердились «Библ.
идейки» – мастер-классы «своими руками». Есть и уроки профориентации:
совместно с Центром занятости библиотекари водят детей по виртуал. «Авеню
современ. профессий»] / Т. Арсеньева // Веч. Одесса. – 2019. – 10 дек. – С. 3 : фот.
Бржестовская Н. Было – не было... : [11 дек. в Одес. нац. науч. б-ке
состоится презентация моногр. «Измаил и его фортификация по источникам XVIXIX веков». Ее авт. – одес. историк и археолог Андрей Красножон и проф.
Мехмет Тютюнжи (Нидерланды). Презентация организована отд. междунар.
проектов ОННБ] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2019. – 5 дек. – С. 7. –
(Живой пульс города).
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В библиотеке на Балковской : [ежегодно, в начале дек., к Междунар. дню
людей с ограничен. возможностями, дет. б-ка № 48 собирает в своих стенах
маленьких читателей. Праздник проходит в теплой, уютной атмосфере любви,
уважения и взаимной поддержки. В этом году для деток были приглашены
художники по аква-гримму, проведен мастер-класс по расписыванию пряников и
устроено бумаж. шоу. Все 27 малышей с ограничен. возможностями посещают
шк. искусств, гимнастику, рисование или играют на муз. инструментах. В 2020 г.
б-ке исполнится 40 лет] // Веч. Одесса. – 2019. – 12 дек. – С. 4 : фот. – (Из
редакцион. почты).
Геник В. Почни із себе! Про щастя у п’ятницю тринадцятого : [в Одес. нац.
наук. б-ці в рамках культ.-просвіт. проекту «Гендерні студії» 13 груд. відома
блогерка, телеведуча, рестораторка, бізнес-тренерка, авторка майстер-класів
Маргарита Січкар презентувала свою нову кн. «Особиста справа щасливої
людини»] / Володимир Геник // Чорномор. новини. – 2019. – 21 груд. – С. 1, 4 :
фот. – (Гостя Одеси).
Герасимова С. Добро як сенс життя : [до зимових свят Одес. нац. наук. б-ка
підготувала низку заходів. Серед них – соціопросвітницький проект «Гостинна
книгарня», який відкриває кн.-іл. вист. до дня Святого Миколая під назвою
«Добро як сенс життя». Джерел. базою експозиції стали наук. дослідж. істориків і
мистецтвознавців, праці церков.-іст. характеру, етнографіч., худож. та дит. літ. На
виставці можна побачити унікальні раритетні книги (видані на межі ХІХ – ХХ
ст.), що не втратили актуальності. Серед експонатів – перлина реліг. літ., вид.
славет. одес. друкарні Євгена Фесенка «Жизнь и чудеса святителя Христова
Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских» (Одеса, 1894 р.). Вист.
експонуватиметься до 10 січ. 2020 р.] / С. Герасимова // Чорномор. новини. –
2019. – 12 груд. – С. 3.
Герасимова С. З книжкової полиці: про Святого Миколая : [до циклу зимов.
свят Одес. нац. наук. б-ка проводить святк. заходи, зокрема, соціопросвітниц.
проект «Гостинна книгарня», який відкриває кн.-іл. вист. до Дня Святого
Миколая під назвою «Добро як сенс життя». Джерел. базою експозиції стали
наук. та акад. дослідж. профес. істориків і мистецтвознавців, праці церков.-іст.
характеру про життя і діяльність Святого Миколая, етнограф. літ. На вист. можна
побачити унікал. раритетні кн. (вид. на рубежі ХІХ – ХХ ст.). Серед експонатів –
перлина реліг. літ., вид. славет. одес. друкарні Євгена Фесенка «Жизнь и чудеса
святителя Христова Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских» (Одеса,
1894 р.). Вист. експонуватиметься до 10 січ. 2020 р.] / С. Герасимова // Веч.
Одесса. – 2019. – 12 дек. – С. 4 : фот.
Герасимова С. Святкуємо Миколая разом : [за давньою традицією Одес.
нац. наук. бібл. напередодні зимов. свят проводить святк. заходи, зокрема,
соціопросвітниц. проект «Гостинна книгарня», який відкриває кн.-іл. вист. під
назвою «Добро як сенс життя». На вист. будуть представлені унікал. раритет. кн.
(вид. на межі ХІХ – ХХ ст.), серед експонатів – перлина реліг. літ., вид. славет.
одес. друкарні Євгена Фесенка «Жизнь и чудеса святителя Христова Николая
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Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских» (Одеса, 1894 р.). Вист.
експонуватиметься до 10 січ. 2020 р.] / С. Герасимова // Прес-кур’єр. – 2019. –
12 груд. – С. 7 : фот.
Котова М. Вот это было кино! : [в Центр. гор. б-ке имени И. Франко
проходил Утесов. марафон, ко дню 125-летию Леонида Утесова, на котором
состоялась встреча посвящ. издан. «звучащей» книги Бориса и Эдуарда
Амчиславских «Черное море Леонида Утесова». Эдуард Амчиславский
презентовал кн., вышедшую в США в соавторстве с отцом. Это и мини-энцикл., и
звучащая книга, к ней приложен уникал. диск, где собраны десятки песен в
исполн. Утесова. Их тема – море и Одесса. Это редкое изд. с голосом Леонида
Утесова получили в подарок многие б-ки Одессы] / М. Котова // На пенсии. –
2019. – 24-30 дек. – C. 3 : фот.
Кракалія Р. Діти читають Стуса... : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці ім.
М.С. Грушевського пройшли поетич. читання, присвяч. Василеві Стусу.
Переважно учні серед. і ст. класів декламували поезії Василя Стуса] // Чорномор.
новини. – 2019. – 5 груд. – С. 3 : фот.
«Круглый стол», посвященный правовому просвещению : [13 дек. в Центр.
гор. б-ке им. И. Франко состоится «круглый стол», посвящ. вопросам
правосознания и правового просвещения, приуроченный к Всеукр. неделе права.
На мероприятие приглашены специалисты, занимающиеся вопр. права, из обл.
управ. юстиции, нац. полиции, представители одес. вузов, ученые сотр. гор. б-к
Цель «круглого стола» – расширение информ. базы в вопр. правосознания и
правового просвещения, получение консультаций от специалистов-правоведов,
обмен опытом работы в этом направлении между б-ками] // Веч. Одесса. – 2019. –
10 дек. – С. 4. – (Анонс).
Кудлач В. До першоджерел, або Заглиблення в історію без
ірраціонального : [презентація монографії «Місто Ізмаїл та його фортифікація «за
матеріалами ХVI – XIX ст.)» Андрія Красножона і Мехмета Тютюнджи відбулася
у від. рідкіс. вид. та рукописів, відомому як «Музей книги», ОННБ. Перше її
представлення відбулось в Ізмаїлі. Новодрук з’явився у вид-ві «Чорномор’я»
завдяки фін. допомозі благодійного фонду Анатолія Урбанського «Придунав’я», а
захід в ОННБ підтримало Генеральне консульство Туреччини в Одесі. У ґрунтов.
дослідж. детально розгляд. питання початк. етапу історії Ізмаїла: рідкіс. док.
щодо зведення перших споруд, перипетії, пов’язані з ходом буд-ва цього північ.схід. форпосту соманів, роль Мехмеда-аги, топоніміка поселення, розвиток міста
у пізніші періоди, участь у цьому процесі основ. етніч. груп і реліг. громад, соц.економ. життя полісу. Помітна увага приділена епіграфіці і картографії. Окремі
розділи присвяч. ролі Ізмаїла як оборон. твердині під час рос.-турец. війни,
штурму фортеці, подальш. модернізації] / В. Кудлач // Чорномор. новини. – 2019.
– 19 груд. – С. 4 : фот.

6

Левицька Н. «Забілів світлий гай – іде святий Миколай!» : [Роздільнян.
район. дит. б-ка щороку запрошує дітей на святкування Дня святого Миколая.
Цьогоріч. захід відбувся під символічним гаслом «Забілів світлий гай – іде святий
Миколай!». Програма була насиченою та тематичною. Конкурси, малюнки,
мультфільми, загадки про Миколая та зимові свята України] / Наталя Левицька
// Вперед. – 2019. – 27 груд. – С. 12 : фот.
Приглашают на поэтический вечер : [7 дек. лит. клуб «Искусство слова»
приглашает талантливых писателей, музыкантов, авторов и любителей лит. на
муз.- поэтич. вечер «Вот и встретилась осень с зимой...». В творч. встрече сможет
поучаствовать каждый, кто желает продемонстрировать свой талант, или
поделиться своими переживаниями через поэзию, прозу, музыку и песню. Вечер
будет проходить в б-ке имени Эдуарда Багрицкого] // На пенсии. – 2019. –
3-9 дек. – C. 2. – (Новости культуры).

ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ У ВИПУСКУ
м. Одеса

Райони області

Вечерняя Одесса
На пенсии
НовинаР
Прес-кур’єр
Слово
Чорноморські новини
Фаворит

Вперед
Окнянський вісник
Сучасний Авангард
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