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. Л. Попова]. – Одеса, 2020. –
Вип. 2(70) : [ІI кв. 2020 р.]. – 2020. – 8 с. ; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). –
40 прим.: б.ц.

Дайджест складається з трьох частин:
перша частина вміщує повнотекстові статті з досвіду роботи бібліотек
м. Одеси та області у ІІ кварталі 2020 р.,
друга – анотовані статті, третя – анотовані статті, що не були представлені
у попередніх дайджестах.
Також дайджест містить перелік видань, які були використані у випуску.
Періодичність видання: щоквартально.
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І. ПОВНОТЕКСТОВІ СТАТТІ З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК
ОДЕЩИНИ
у ІІ кварталі 2020 р.
Червень
Герасимова С. Жіночі історії: добірка книжок, написаних жінками і про
жінок : [у межах проекту «Гендерні студії» Одес. нац. наук. б-ка пропонує
ознайомитися з виданнями гендерної тематики] / Світлана Герасимова // Веч.
Одесса. – 2020. – 25 июня. – С. 5 : фот. – (В бібліотеках міста).
В сучасних історичних і гендерних дослідженнях набуває популярності
«жіноче питання», зростає попит на літературу, створену жінками і про жінок. Дані
про її минуле, які заслуговують сьогодні на таку велику увагу, все ясніше свідчать про
те, що жінки справді мають свою історію, важливу історію, і як суспільну, так і
особисту.
У межах проекту «Гендерні студії» Одеська національна наукова бібліотека
пропонує ознайомитися з виданнями гендерної тематики, які стануть у нагоді тим, хто
цікавиться жіночою історією України, бажає поглибити знання і розуміння теми
гендерної рівності та культури.
Книга українського науковця Оксани Кісь «Українки в ГУЛАГу: вижити
значить
перемогти»
є
першим
історико-антропологічним
дослідженням
повсякденного життя українських жінок, які у 1940-1950-х роках опинилися у таборах
та в’язницях системи ГУЛАГа за політичними звинуваченнями.
Зосереджена головним чином на аналізі особистих спогадів жінок про
пережите, книга поступово висвітлює насамперед загальні умови утримання в’язнів
— житло, харчування, працю, стан здоров’я тощо. Як у нестерпних нелюдських
умовах частині жінок все ж вдалося не загинути? Що допомогло їм зберегти життя,
особистість, психіку від повного розпаду? Як вони змогли не просто вижити і
дочекатися звільнення, а й потім створити родини і виховувати дітей, здобути фах і
працювати, дожити до старості, щоб розповісти про пережите? Саме про це книга
«Українки в ГУЛАГу...».
Книга розкриває національне питання, релігійні практики, жіночу творчість і
дозвілля в таборах і в’язницях, прояви людяності і жіночності, жіночу
взаємодопомогу. А також жіночі способи пристосування, виживання та протидії
руйнівному впливові режиму на в’язнів, що допомагали невільницям зберігати
основні соціальні ідентичності, залишаючись людьми, жінками, українками.
«Українські жінки у горнилі модернізації» — збірка досліджень провідних і
авторитетних українських історикинь, які спеціалізуються на вивченні минулого
українських жінок. Ольги Бежук, Мар’яни Байдак, Марини Вороніної, Марти
Гавришко, Мирослави Дядюк, Оксани Кісь, Катерини Кобченко, Олени Стяжкіною,
Іванни Черчович.
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Процеси модернізації радикально змінювали жіночі соціальні ролі,
повсякденне буття, систему цінностей, світогляд, сфери діяльності. Дослідниці
розкривають різні сторони процесів модернізації, під впливом яких українки ставали
такими, якими є тепер.
Книжка висвітлює минуле українського жіноцтва, торкається ключових
питань, що розкривають роль жінки у вирішальні моменти історії: дві світові війни,
революції, голодомор, радянська влада й окупація... Що взагалі означало «бути
жінкою» в ті часи? Що для них означало «бути жінкою» у ті часи?
Історик Марта Богачевська-Хомяк – відома дослідниця історії жіночого руху,
суспільних процесів у Галичині в XIX ст., інтелектуального життя та історії
філософської думки XIX ст. Громадська діячка й активістка українського жіночого
руху в США; колишня віце-президентка Союзу українок Америки. З кінця 1940-х
років живе в США та викладає у провідних університетах Америки.
Книга «Білим по білому...» має подвійну тематику – націоналізм і фемінізм
та дає можливість з’ясувати роль жінок неіндустріалізованих країн у громадському
житті з позиції націоналізму і фемінізму. У канву історії України вплетено докладну
розповідь про життя жіноцтва. На підставі багатого архівного матеріалу авторка
відтворює діяльність організованого жіноцтва (жіночі громадські організації, гуртки)
в усіх частинах України, а також у країнах Європи та Америки, де мешкали українці.
Водночас це розповідь про долі багатьох славних українок (Марко Вовчок, Олена
Пчілка, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Наталія Озаркевич-Кобринська, Уляна
Кравченко, Наталія Полонська-Василенко, Христина Алчевська та інші).
Назву своєї книжки пані Марта пояснює так: «Чому білим по білому? Одна з
найвишуканіших форм вишивки в Україні – гладь білими нитками по білому полотну,
та ще з вирізуванням. Треба добре придивитися, щоб розгледіти це мистецтво,
побачити білий візерунок довкола витятого простору. Такою є і роль жінки в
українському громадському житті й історії – треба уважно придивитися, щоб
осягнути цю частіше оспівану, ніж вивчену «берегиню».
Книга «Gender and Art» підготовлена Джилліаною Перрі, старшою
викладачкою історії мистецтва у Відкритому університеті у Мілтон-Кінсі (Англія). У
цій цікавій книзі зібрані тематичні дослідження, які висвітлюють вплив гендерних
питань на вивчення історії мистецтва. Укладачі книги досліджують як роботи
художниць-жінок, так і способи візуального представлення жінок і чоловіків у
європейському мистецтві, архітектурі та дизайні від XVI століття до теперішнього
часу.
Американська письменниця Анна-Марі Слотер – професор права, політолог і
аналітик з питань зовнішньої політики, дослідниця сфери публічного права й
міжнародних відносин, головний виконавчий директор аналітичного центру New
America. Вона є першою жінкою в історії США, яка посіла посаду голови з
політичного планування Держдепартаменту.
Її книжка «Між двох вогнів» для всіх, хто цікавиться темою рівності,
суспільними відносинами, державною та соціальною політикою. Авторка описує в
книзі свій досвід матері та держ-службовця, звертається до власної історії життя,
особистих планів та дій, змальовуючі гармонійну картину майбутнього де кожен з нас
зможе довести до кінця справу рівності чоловіків те жінок в питаннях кар'єри та сім'ї.
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Якою має бути справжня рівність? Як визначити пріоритети й досягти
справедливості на ринку праці? Що мають знати компанії для успішної оптимізації
людських ресурсів? Анна-Марі Слотер пропонує, як потрібно змінити культуру
трудових відносин, соціальну та державну політику для вирішення цих питань. А
також пояснює, чому питання балансу між роботою й особистим життям – болісна
тема як для жінок, так і для чоловіків.
«Гендерні Студії» – культурно-просвітницький проект ініційований
Одеською обласною Радою миру за підтримки Одеської національної наукової
бібліотеки, який має за мету забезпечити підтримку та реалізацію виконання
Україною зобов’язань щодо ключових міжнародних зобов'язань по забезпеченню
гендерної рівності шляхом поширення об’єктивної інформації про ідеї гендерної
рівності в суспільстві, подолання стереотипів та протидію фейкам, формувати
гендерну свідомість та культуру широких верств суспільства.

ІІ. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ОДЕЩИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
БІБЛІОТЕК
у ІІ кварталі 2020 р.
Квітень
Геник В. Віртуальні гостини у бібліотеці : [Одес. нац. наук. б-ка отримала
Міжнар. відзнаку – сертифікат-подяку за успішне проведення «Європ. тижня
цифрової грамотності – укр. вимір протидії коронавірусу». Упродовж 23-29 берез.
команда проекту підготувала і розмістила на офіц. сайті б-ки 10 публ. відповідно
тематики] / В. Геник // Чорномор. новини. – 2020. – 9-11 квіт. – С. 4. – (Суспільство.
Освіта. Проекти).
Бржестовская Н. Время читать и фотографировать: [23 апр. отмечается
Всемир. день книги и авторского права. Библиотекари Одес. нац. науч. б-ки
приглашают своих читателей принять участие в флешмобе «Время читать и
фотографировать», посвящ. этому дню. Фот. могут быть представлены в разных
жанрах и техниках] / Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 16 апр. – С. 7 : фот. – (Живой
пульс города).
Бржестовская Н. Зодчий Одессы : [19 апр. исполняется 115 лет со дня
закладки нового здания для Одес. гор. публ. б-ки (теперь Одес. нац. науч. б-ка). В
статье описана судьба архитектора б-ки Федора Нестурха] / Н. Бржестовская
// Слово. – 2020. – 16 апр. – С. 7: фот. – (Живой пульс города).
Бржестовская Н. «Пасха: добро, любовь, вдохновение» : [Одес. нац. науч. б-ка
вместе с художниками Одессы подготовила виртуал. худож. вернисаж «Краски Пасхи».
На сайте б-ки открыта виртуал. галерея «На Херсонской», где представлены обзоры
худож. выставок Одессы, актуал. инф. о худож. жизни города и художниках]
/ Н. Бржестовская // Слово. – 2020. – 23 апр. – С. 7 : фот. – (Живой пульс города).
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Герасимова С. «Якийсь безсмертний дотик» : [у берез. виповнилося 90 років
сучасній укр. поетесі Ліні Костенко. Одес. нац. наук. б-ка підготувала своїм читачам
добірку видань про життєвий і творчий шлях Ліни Костенко та огляд окремих видань
її творів] / С. Герасимова // Веч. Одесса. – 2020. – 16 апр. – С. 7 : фот. – (Ювілей).
Кракалія Р. Уславлені випускники фізмату : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці ім.
М. Грушевського пройшла презентація книги Василя Вельможка «Фізики і лірики фіз.мат. ф-ту Одес. ун-ту». Мета цієї роботи – донести інформацію про визнач. особистостей
на фіз.-мат. та фіз. ф-тах ун-ту] / Р. Кракалія // Чорномор. новини. – 2020. – 2-4 квіт. – С. 4 :
фот. – (Минуле і сьогодення).
Кузнецова С. Он жил среди одесситов : [в б-ке им. К.Г. Паустовского
состоялся лит. вечер, посвящ. 195-летию приезда великого пол. поэта Адама
Мицкевича в Одессу. В прогр. приняли участие чл. Одес. отд. Союза поляков в
Украине им. А. Мицкевича] / С. Кузнецова // Прес-кур’єр. – 2020. – 2 квіт. –
С. 12 : фот.
Левчук В. Не полишайте книжкового читання, а надто в карантині! : [в центрі
Одес. нац. наук. б-ки «Вікно в Америку» існує літ. дискус. клуб LiteratureDiscussionClub.
«Клуб майстерності публічних виступів» для можливості спілкування з читачами
перейшов на спілкування у віддаленому режимі. Так було створено групу на Фейсбуці,
проводяться онлайн-зустрічі у вигляді скап-конференцій, на яких обговорюються
прочитані оповідання амер. авторів англ. мовою] / В. Левчук // Веч. Одесса. – 2020. –
16 апр. – С. 7. – (Видавнича справа).
Сидорук В. Пам’ятаємо : [в міській б-ці м. Чорноморська відбулася
презентація монографії Олександра Шишка «Політичний терор більшовицької влади
в Одеській губернії»] / Валентина Сидорук // Черномор. маяк. – 2020. – 18 апр. – С. 2.
– (Літературна вітальня).

Травень
Тома І. Недобрий знак : [в ст.. йдеться про сіл. б-ку Долинівки БілгородДністров. р-ну, з якої 30 квіт. вивезли усі книжки, надбані роками, подаровані
письменниками, закуплені від. культури] / І. Тома // Чорномор. новини. – 2020. –
7-9 трав. – С. 1, 2 : фот. – (Скандал).

Червень
Аграновский А. Библиотека, Рерих, январь, Баку : [14 янв. Одес. ДомомМузеем им. Н.К. Рериха, Междунар. журн. «Лига Культуры» и Междунар. Ассоц.
Израиль – Азербайджан «АзИз» в Иерусалим. рус. гор. б-ке был организован лит.
вечер] / Александр Аграновский // Лига культуры. – 2020. – № 16. – С. 204 : фот.
Герасимова С. «Він такий один» : [напередодні Міжнар. дня захисту дітей
Володимир Рутківський дав інтерв’ю для Одес. нац. наук. б-ки] / Світлана Герасимова
// Чорномор. новини. – 2020. – 4 черв. – С. 5 : фот. – (Письменник і час).
Герасимова С. Жіночі історії: добірка книжок, написаних жінками і про
жінок : [у межах проекту «Гендерні студії» Одес. нац. наук. б-ка пропонує
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ознайомитися з виданнями гендерної тематики] / Світлана Герасимова // Веч. Одесса.
– 2020. – 2 июня. – С. 5 : фот. – (В бібліотеках міста).
Герасимова С. Жіночі історії : [у межах проекту «Гендерні студії» Одес. нац.
наук. б-ка пропонує ознайомитися з вид. гендер. тематики] / Світлана Герасимова
// Чорномор. новини. – 2020. – 25 черв. – С. 3 : фот. – (Людина і час).
Мельник И. Благотворительный фонд Виктора Баранского «За Одессу»
поддерживает библиотеки города : [фонд гор. б-ки № 40 пополнился прекрас.
произведениями благодаря благотвор. фонду Виктора Баранского «За Одессу»]
/ Инна Мельник // Правда за Одессу. – 2020. – 29 июня - 5 июля. – С. 4 : фот.

ІIІ. СТАТТІ, ЩО НЕ БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ
ДАЙДЖЕСТАХ
Книжкові новинки : [в смт Авангард, в берез. пройшов челендж «Подаруй
бібліотеці книгу!», який був присвяч. Міжнар. дню дарування книг. В результаті акції
Авангард. б-ці було подаровано близько ста книжок для всіх категорій читачів]
// Сучасн. авангард. – 2020. – 31 берез. – С. 4 : фот. – (Бібліотека).
Кракалія Р. День нашої ідентичності : [в Одес. нац. наук. б-ці пройшли
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ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ У ВИПУСКУ
м. Одеса

Райони області

Вечерняя Одесса
Лига культуры
Правда за Одессу
Прес-Кур’єр
Слово
Чорноморські новини

Сучасний Авангард
Черноморский маяк
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