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ПЕРЕДМОВА 
 

2020. Черговий ювілейний рік, нашій бібліотеці – 145! 

На думку приходить банальна теза: кожний ювілей – час згадати, 

проаналізувати, окреслити майбутнє. 

І хоча думка дійсно банальна, але я згадую перший ювілей, який ми 

святкували у 1990 році. Того далекого січня відзначали ми її 70 років, час, коли 

наша бібліотека (до державного перевороту 1917 року – бібліотека громадська, 

товариства прикажчиків-євреїв), увібравши книжкові фонди інших 

націоналізованих бібліотек та магазинів, стала у 1920 році Центральною 

комунальною бібліотекою. 

Я згадую далеке свято з теплом і гордістю. До речі, це був перший рік, 

коли я стала директором. Були вибори (мода 1989 року, нічого не вдієш), і 

серед моїх передвиборних обіцянок також було проведення ювілею. 

Як же ми його готували, з яким завзяттям, з радістю і гордістю, ми 

запросили усіх колег з області і столиці, усе керівництво культурою з області! 

Нам хотілось, щоб усі-усі розділили з нами свято. І все здійснилось як мріялось: 

і вітання, і дарунки, і нагороди. І спонсори були, і капусник підготували, і 

фуршет. І зовсім юні на той час випускники бібліотечних вузів – молоді 

спеціалісти, яких направили до нашої бібліотеки, і ветерани, що віддали 

бібліотеці усе життя, з завзяттям готували свято. Це було щось нове, чого ще 

ніколи не було, яскраве і веселе, справжнє свято. Але багатьох сьогодні вже 
нема, а хтось далече, як сказав тисячу років тому Сааді. Отож бажаю 

заплющити очі усім, хто був на тому ювілеї, і згадати свято сорокарічної 

давнини, яке ми провели тоді, а молодь хай включить уяву. Адже без уяви і 

крапельки романтизму в нашій справі, що й говорити, у житті нічого доброго не 

відбувається. 

1991 рік. Наша держава стає незалежною. І традицією стають свята 

бібліотечних ювілеїв, під час яких ми, вже без оглядки на переписування 

історії, могли сказати, що нам 120, 125, 135, 140 років. І дотримуючись 

історичної правди, ми традиційно видаємо покажчик про наше бібліотечне 

життя – «Бібліотека: роки і люди», і в кожному з цих видань дякуємо тим, хто 

пройшов з нашою бібліотекою багато десятків років, хто робив і робить іншою 

та сучаснішою нашу бібліотечну діяльність, хто допомагає нашій бібліотеці 

яскраво і твердо перебувати на передньому фланзі громадського життя. 

Єдине і головне, що можна сказати про нашу бібліотеку, доля якої 

складалась дуже непросто, вона живе життям сучасності, вона позиціонує себе 

в усі часи народною, доступною, потрібною кожному мешканцю Одещини, 

громаді, якій вона належить. 
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Які ж зміни, які події відбулись у житті нашої бібліотеки, яка завжди 

живе і дихає єдиним, загальним диханням з нашою країною? Роки 2010-2020. 

Згадаємо, розглянемо та подивимось у майбутнє. 

Рік 2010. Цього року нам виповнилось 135 років. Був підготовлений і 

виданий документальний покажчик – публікації та архівні матеріали про 

історію бібліотеки, про діяльність бібліотеки у різні роки, про внесок її 

працівників у розвиток бібліотечної справи в Одесі, області, країні. День 
нашого ювілею став святом усієї культурної спільноти міста і області. В рамках 

проекту «Бібліоміст» відкрито Регіональний тренінговий центр, де навчались 

бібліотечні працівники нашої бібліотеки, міста та Одеської області. Центр 

європейської інформації виграв міні-грант «Стандарти роботи з молоддю у 

сфері інформування про європейську інтеграцію», завдяки якому були 

організовані і проведені квест до Дня Європи та перегляд фільмів європейської 

тематики. Підведені підсумки обласного бібліотечного проекту «Читаюча 

Одещина», який ініціювала наша бібліотека, переможці отримали відзнаки і 

подарунки. Директор бібліотеки, у межах проекту «Лідер бібліотечної справи», 

з навчальним візитом відвідала Мортенсон-центр у США. 

Рік 2011. На виклики часу, трансформація бібліотечної роботи йде 

шляхом забезпечення сучасного сервісу обслуговування, бібліотека прагне бути 

місцем, де люди відчувають себе впевнено і затишно. Бібліотека – центр 

спілкування, ініціатор проекту «Бібліотека проти самотності», відкриває 

Літературну вітальню, працює з територіальними центрами соціального 

обслуговування під гаслом «Ви не маєте змоги прийти до бібліотеки, бібліотека 
йде до вас». Особлива увага приділена створенню баз даних «Українська книга 

в фондах ОУНБ, починаючи з 1789 року», «Англійська та німецька книга в 

фондах ОУНБ ХVIII – перша половина ХІХ сторіччя». Бібліотека продовжує 

роботу за програмою «Бібліоміст», створюється, розширюється і поповнюється 

власний електронний ресурс. Бібліотека, як центр Одеської обласної 

бібліотечної асоціації, активно працює в напрямку підвищення ефективності 

громадського впливу на соціальну захищеність бібліотек у межах українського 

законодавства, на формування позитивної громадської думки щодо цінності 

бібліотеки для місцевого співтовариства. 

Рік 2012. Приділяється серйозна увага формуванню позитивного іміджу 

бібліотеки, розвитку партнерських засад співробітництва з органами 

регіональної влади у вирішенні завдань територіальної громади області і, 

завдяки цьому, підвищенню престижу бібліотеки. Проведено публічний звіт 

бібліотеки, довибори Піклувальної ради працівниками ЗМІ, обласної 

адміністрації, бізнесу. Проведено День відкритих дверей – презентації відділів 

бібліотеки. Інформаційна діяльність ведеться в напрямку реалізації Державної 
цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної 

бібліотечної  системи  «Бібліотека  ХХІ».   Серед   форм   популяризаторської 
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роботи відвідувачів приваблюють Театральна і Літературна вітальні, клуб 

молодих поетів «Літературний сад», краєзнавчий клуб «Зірки Одещини», 
системою стають презентації рідкісних книг з фонду основного книгосховища 

під загальною назвою «Вони живі і будуть вічно жити». Успішно працюють 

безкоштовні комп’ютерні курси, курси англійської мови, консультаційний 

центр з правових питань. 

Рік 2013. Діяльність бібліотеки спрямована на досягнення відповідності 
принципам: бібліотека належить місцевій громаді, бібліотека збагачує життя, 

бібліотека надає вільний і легкий доступ до інформації в усіх форматах, 

бібліотека ефективно відповідає на виклики сучасності, бібліотека привітна і 

дружня до всіх, бібліотека сприяє розвитку волонтерського руху. Особлива 

увага приділяється поповненню фондів українською художньою літературою, 

що зумовлено змінами у свідомості української спільноти, поширенням 

української мови в галузі освіти, використанням української мови в державній і 

діловій сферах. Продовжується робота над розвитком електронних ресурсів, 

удосконаленням програмно-технічного забезпечення, створенням 

корпоративної комп’ютерної мережі, об’єднаної на центральному сервері 

ОУНБ. Значною подією стає обласний літературний фестиваль української 
книги пам’яті Михайла Грушевського «Мій край, моя держава – єдине джерело 

гордості і любові», який проводився в межах обласного огляду-конкурсу 

краєзнавчої діяльності. 

Рік 2014. Бібліотечна робота змінилась і поповнилась наступними 

напрямками: бібліотечне обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 
тимчасових переселенців із зони АТО; допомога дітям, які залишились без 

батьківської опіки; всебічна і неупереджена інформація щодо виборчого 

процесу. Особлива увага приділялась популяризації гендерної політики 

держави, всебічній підтримці та розвитку української ідентичності та 

зменшенню негативного впливу інформації в Інтернеті. Яскраво висвітлюється 

тема розвитку самопошани та гідності громадян України. За участі громадських 

діячів, професіоналів-юристів проведено засідання «круглого столу» на тему: 

«Суспільна мораль: значення її захисту для розвитку національної 

самосвідомості в сучасній Україні». Проводяться патріотичні читання, 

літературні і поетичні вечори. Кожний захід, як правило, супроводжується 

відеорядом. Особливо розвивається така форма бібліотечної популяризації, як 
віртуальні виставки, буктрейлери, подкасти. Бібліотека разом з Головним 

територіальним управлінням юстиції в Одеській області готує заходи про 

подолання корупції, про права людини, про нововведення в судовій системі. 

Активно поповнюються електронні ресурси бібліотеки, в загально обласному 

масштабі проходять обласні семінари «Бібліотеки регіону: соціальні орієнтири, 

ресурсний потенціал», «Організація діяльності в сучасних умовах центрів 

інформації щодо діяльності органів влади і місцевого самоврядування». 
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Рік 2015. Бібліотека відсвяткувала своє 140-річчя. Заходи на честь свята 

пройшли під девізом «Бібліотека: щирий патріотизм – це служіння 
суспільству». На честь ювілею та за багаторічну діяльність бібліотечні 

працівники отримали грамоти Кабінету Міністрів України, міністерства 

культури, обласної державної адміністрації, обласної ради, цінні дарунки, 

грамоти обласної профспілки працівників культури, управління культури (на 

сьогодні це – департамент культури). Подарунком обласної ради була акція 

«Бібліотечний трамвай». Бібліотека отримала цінні дарунки від спонсорів. 

Наприклад, національний оператор стільникового зв’язку «Київстар» та 

громадський діяч Сергій Гриневецький подарували комп’ютери та 

спеціалізовані меблі для електронного читального залу юридичної літератури. 

Того ж року бібліотека стала центром організації Першої обласної виставки-

ярмарки «Книжкове розмаїття для нових поколінь». 

Рік 2016. Масштабна реконструкція бібліотеки дає можливість 

створити новий бібліотечний простір – відділ соціально-культурної діяльності, 

відкрити «Літературне кафе», започаткувати нові проекти для спілкування, 

подолати стереотипи в діяльності бібліотеки. Започатковано проекти 

«Літературно-мистецька Україна», «Одеса в Українській революції», 
продовжено роботу за проектом «Бібліотека українського воїна», активно 

працюють безкоштовні курси української мови, курси з основ комп’ютерної 

грамотності для осіб пенсійного віку, популярністю користуються лекції 

авторського проекту «Медицина розбірливим почерком», «Вільна школа 

філософії і культури». До 150-річчя Михайла Грушевського відбувся щорічний 

обласний літературний фестиваль, ініціатором якого вже більше 10 років є 

наша бібліотека. Працюють пункти безкоштовної юридичної допомоги 

малозабезпеченим громадянам та правової допомоги внутрішньо переміщеним 

особам. 

Рік 2017. Робота бібліотеки як методичного центру для бібліотек 

регіону спрямована на організацію бібліотечної діяльності в об’єднаних 

територіальних громадах. Бібліотека ініціює проведення показових масових 

заходів в центральних бібліотеках ОТГ з питань роботи бібліотечної мережі в 

умовах децентралізації, проводяться тренінги, консультації, готуються 

аналітичні довідки. Бібліотечна діяльність спрямована таким чином, щоб 

мешканці громад усіх вікових та соціальних категорій впевнились в тому, що 
сьогодення не мислиться без бібліотеки, яка є осередком, де люди збираються, 

отримують неупереджену інформацію, обговорюють нагальні теми. 

Продовжується збір та узагальнення статистичних даних за системою ЕСМаР, 

яка є спільним міжнародним проектом. Організований перехід усіх бібліотек 

області на систему УДК. Чітко вирішується завдання поповнення фондів 

бібліотек області за програмою «Українська книга», продовжується висвітлення 

роботи бібліотек в соціальних мережах. 
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Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

Рік 2018. Девізом діяльності бібліотеки стала теза: «Бібліотека – 

територія єдності, довіри, спілкування, миру». Особлива різнобарвність і розбіг 

заходів характеризували розкриття тем національно-визвольної боротьби за 

незалежність і територіальну цілісність України та героїзації осіб, що віддали 

цьому своє життя. Багатолюдними зустрічами були відмічені ювілеї 
українських класиків, історичні ювілеї – проголошення УНР, затвердження 

Тризуба державним гербом УНР, створення Українського військово-морського 

флоту. На презентаціях книг, засіданнях «круглих столів» підіймаються теми 

шанобливого ставлення до пам’яті жертв тоталітарних режимів, Голодомору, 

жертв Великого терору 1937-1938 років. Краєзнавчі та філософські вечори, 

поетичні та історичні читання, зустрічі в театральній вітальні, курси іноземних 

мов… Мабуть, зовсім недавно все це відбувалось, але вже стало нашою 

історією. Того ж року ми отримали грант від Українського культурного фонду 

на підтримку проведення традиційного літературного фестивалю пам’яті 

Михайла Грушевського під назвою «Безмежність української книги» на базі 

Любашівської ОТГ за участі 5 північних районів області. Підведені підсумки 
чергового, ініційованого нашою бібліотекою, обласного конкурсу-огляду 

спільної діяльності бібліотек, клубних закладів та музеїв, присвяченого Року 

охорони культурної спадщини в Україні, під девізом «Патріотизм – код нації і 

поклик власної душі». 

Рік 2019. Бібліотека, як завжди, була провідником державних завдань і 
активно вела інформаційну і просвітницьку роботу щодо проведення виборів 

Президента України, виборів до Верховної Ради України, реалізації реформи 

місцевого самоврядування, розвитку української мови як державної. Зустрічі, 

презентації книг присвячувались захисту кордонів держави, героїзму 

українських воїнів на Сході країни. Значними комплексами заходів бібліотека 

відмітила історичні та літературні ювілеї. Тисячоліттю з початку правління 

великого київського князя Ярослава Мудрого був присвячений ХХІІІ щорічний 

літературний фестиваль під загальною назвою «Названий історією Мудрим». 
До різноаспектних заходів фестивалю, присвячених історії державності України та 

ювілею великого князя, долучились письменники, журналісти, науковці, студенти. 
Креативно і всебічно бібліотека працювала, популяризуючи теми, пов’язані з 205-

річчям від дня народження Тараса Шевченка, 200-річчям прем’єри опери «Наталка 
Полтавка», 180-річчям Павла Чубинського. Особливу увагу бібліотека приділяє 

розвитку діяльності медіа-центрів, створених за програмою «Розумний регіон», 
участі бібліотек області в оригінальних, незвичних фестивалях, що проходять в 

районах, – «Дністровські гостини», «Дністровська вертута», «Любашівка – столиця 
української ковбаси!» та ін., публікуються в професійній пресі статті про нову 

спрямованість використання бібліотечного простору, бібліотечного інформаційно-

джерельного багатства для людей. І, мабуть, головне: бібліотека за грантовим 
проектом (фінансування – державний та обласний бюджети) розпочинає 

створювати відділ «Музей української книги». 
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Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

Рік 2020. Черговий ювілейний рік. Яскравий початок року, розвиток 

підготовки до 145-ї нашої річниці, перші вітання в соціальних мережах, перші 
зустрічі. Березень: COVID-19. Карантин. Починаємо працювати на відстані: 

віртуальні виставки, прямі ефіри, зустрічі в соціальних мережах, підготовка 

бібліографічних покажчиків, розширення використання Інтернету в 

бібліотечній роботі, бібліотечні групи, методичний лист щодо етапів виходу з 

карантину… Радісна новина: 225 сільських бібліотек ОТГ отримають 

комп’ютери за програмою Міністерства цифрової трансформації України «Дія. 

Цифрова освіта» з метою зробити бібліотеки центрами навчання цифровій 

грамотності населення. Виходимо з карантину. Читачі наші скучили і за 

книгою, і за нашими доброзичливими, інтелігентними бібліотекарками. Наша 

бібліотека увійшла в експертну комісію по відбору книг для бібліотек України, 

які будуть придбані Українським інститутом книги у 2020 році. 

Досить про минуле… Майбутнє? Ми повинні знати і бути впевненими 

в тому, що бібліотека – це категорія вічності, сучасна, необхідна, джерело 

інформації, яка зберігається як в цифровому варіанті, так і в паперовій книзі. 

На сьогодні в бібліотеці діють 17 відділів, а саме: Відділ формування і 

організації книжкових фондів; відділ обробки документів та організації 

каталогів; Науково-методичний відділ; Читальний зал гуманітарних і 

суспільних наук; Відділ соціокультурної діяльності; Відділ мистецтв; Відділ 

краєзнавчої літератури і бібліографії; Відділ періодичних видань; Відділ 

міського персонального абонементу; Відділ виробничої літератури; Відділ 

юридичної літератури; Відділ літератури іноземними мовами; Науково-
бібліографічний відділ; Довідково-інформаційний відділ; Відділ інформації з 

питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю; Відділ електронної 

бібліотечно-бібліографічної інформації; Відділ зберігання основного фонду; а 

також 7 сектори: Сектор систематизації документів; Сектор "Інтернет-центр"; 

Сектор нотних видань; Сектор обліку і реєстрації користувачів; Сектор 

електронної бібліографії; Редакційно-видавничий сектор; Сектор рідкісної і 

цінної книги. 

Коли я писала цей вступ до вже традиційного випуску «Бібліотека: 

роки і люди», я щиро бажала, щоб кожний бібліотекар відчув себе героєм свого 

часу, щоб ми усі з теплом і гордістю знали свою історію, своє минуле, яке 

тільки-тільки було сьогоденням і ось-ось стало історією, щоб ми із впевненістю 

дивились у майбутнє, тому що бібліотека сьогодні і завжди йде в ногу з часом, 

сьогодні і завжди потрібна державі і людям. 

 

Ю.С. Амельченко, 

директор ОУНБ ім. М. Грушевського 
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Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

 

І.  ДИРЕКТОРИ (ЗАВІДУВАЧІ) БІБЛІОТЕКИ У РІЗНІ РОКИ  
 

Тарнополь Мойсей Акимович 

Бернштейн Костянтин Генріхович 

Мучник Єрмолай Григорович 

Тарнополь Григорій Акимович 

Любарський Яків Йосипович 

Розенблат Давид Антонович 

Бернфельд Самсон Львович 

Зусман Михайло Григорович 

Варшавський Ісак 

Тарнополь Давид Акимович 

Ландман Давид Йосипович 

Повес Сергій Григорович 

Коган Лев Рудольфович 

Повес Сергій Григорович 

Шафір Яків Бернардович 

Саронт Володимир Ізраїлевич 

Клейнер Мойсей Соломонович 

Саронт Володимир Ізраїлевич 

Клейнер Мойсей Соломонович 

Кобилинський Григорій Мойсейович 

Коган Лев Рудольфович 

Клейнер Мойсей Соломонович 

Кобилинський Григорій Мойсейович 

Коган Лев Рудольфович 

Саронт Володимир Ізраїлевич 

Коган Лев Рудольфович 

Кудрявцев М.І. 

Бобров І.П. 

Грибненко О.Л. 

Ведутов М.С. 

в період з 1875 по 1880 рр. 

в період з 1875 по 1880 рр. 

в період з 1875 по 1880 рр. 

в період з 1875 по 1880 рр. 

в період з 1875 по 1880 рр. 

1878 р., з 1881 по 1883 рр. 

з 1884 по 1892 рр. 

1884 р. 

з 1885 по 1887 рр. 

1894 р. 

з 1897 по 1902 рр. 

з 1907 по 1909 рр. 

з 1907 по 1909 рр. 

1910 р. 

1911 р. 

1911 р. 

1912 р. 

1912 р. 

1913 р. 

1913 р. 

1913 р. 

1914 р. 

1914 р., 1915 р. 

1915 р. 

1915 р. 

з 1920 по 1927 рр. 

1929 р. 

з 1932 по 1933 рр. 

з 1935 по 1936 рр. 

1936 р. 
 

                                                        
 У дореволюційний період посада завідувача була виборною, тому в один і той же період 

завідувати бібліотекою могли кілька людей. 
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Мучник 
Єрмолай Григорович 

Тарнополь 
Григорій Акимович 

Розенблат 
Давид Антонович 

Зусман 
Михайло Григорович 

Бернфельд 
Самсон Львович 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

 

Ольшанський Антон Іванович 

Варнеке Олександр Борисович 

Боровкова Н.І. 

Пуйло Василь Іванович 

Мерецький Леонід Павлович 

Підлипна Євгенія Володимирівна 

Северина Ганна Дмитрівна 

Амельченко Юліана Сергіївна 

з 1939 по 1941 рр. 

з 1941 по 04.1944 рр. 

з 03.05.1944 по 09.1944 рр. 

з 10.1944 по 1951 рр. 

з 1952 по 1972 рр. 

з 1972 по 1984 рр. 

з 1984 по 1989 рр. 

з 1989 р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 12 

Тарнополь 
Давид Акимович 

Коган 
Лев Рудольфович 

Ольшанський 
Антон Іванович 

Пуйло 
Василь Іванович 

Мерецький 
Леонід Павлович 

Підлипна 
Євгенія Володимирівна 

Северина 
Ганна Дмитрівна 

Амельченко 
Юліана Сергіївна 

Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
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Дубнов  
Шимон (Семен) Маркович 

(з 1899 р.) 

Равницький 
Ієгошуа Ханна 

(з 1900 р.) 

Гінцберг 
Ушер Ісайович (Ахад-Гаам) 

(з 1990 р.) 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

 

ІІ.  ВИДАТНІ ДІЯЧІ, ЯКІ СПІВПРАЦЮВАЛИ З БІБЛІОТЕКОЮ                                    
У РІЗНІ ЧАСИ 

 

Особистості, які працювали над друкованим систематичним 
каталогом книг 1903 року видання бібліотеки ім. С.Л. Бернфельда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Шимон (Семен) Маркович Дубнов (1860-1941) – російський єврейський 
історик, публіцист і громадський діяч, творець наукової історії єврейського народу. 

Найважливіший період життя Шимона Дубнова припав на роки перебування в Одесі у 
період 1890–1903 років, де склалась його філософія єврейської історії. В Одесі входив до 
гуртка видатних єврейських письменників, до якого також належали Менделе Мойхер-
Сфорім, Шолом-Алейхем, Ахад Гаам тощо. У фонді ООУНБ є авторські книги, а також 
книги інших авторів, які були подаровані С.М. Дубновим. На книгах є його особиста 
печатка. 

 

Ієгошуа Ханна (Ієхошуа Хоне) Равницький (1859-1944) – єврейський 
письменник, публіцист, редактор і видавець, журналіст. Народився в Одесі. У                        
1892 році в Одесі почав випускати літературні збірники "Ха-Пардесія", в яких 
друкувалися Ахад ха-Ам, Менделе Мойхер-Сфорім, С. Дубнов та інші; тут же 

дебютував Х.Н. Бялик. У 1901 році заснував видавництво "Морія" спільно з                        
Х.Н. Бяликом, що випускало в Одесі майже 20 років книги і брошури для єврейської 
народної самоосвіти. У 1921 році переїхав в Ерец-Ісраель (Палестину). І.Х. Равницький 
неодноразово дарував книги бібліотеці прикажчиків-євреїв. 

 

Ахад ха-Ам (іноді Ахад-Гаам), справжнє ім'я – Ушер Ісайович Гінцберг, 
єврейський письменник-публіцист і філософ (1856-1927). З 1886 року по 1906 рік жив и 
працював в Одесі. Перша його стаття була опублікована у 1889 році під іменем Ахад ха-
Ам (букв. "один із народу"). Ахад ха-Ам мав великий вплив на творчість                                                    
Х.Н. Бялика і других єврейських письменників. Розробив концепцію єврейської 
національної культури. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%85%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%85%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B0-%D0%B0%D0%BC
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Бялик 
Хаїм Нахман 

Клпузнер 
Йосип Львович 

Боровий 
Саул Якович 

Костанді 
Серафима Киріяковна 

Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

 

Особистості, які приймали участь в Бібліотечній комісії 
товариства прикажчиків-євреїв у 1911 році 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Хаїм Нахман (Хаїм Йосипович) Бялик (1873-1934) – всесвітньо відомий 
єврейський поет і прозаїк, класик сучасної поезії на івриті, автор поезії на ідиші. 

 

Йосип Львович Клаузнер (при народженні Йосеф Гедалія Клаузнер; 1874-
1958) – єврейський історик, літературознавець, лінгвіст, сіоністський і громадський діяч, 

один з ініціаторів відродження івритської культури, лауреат Премії Ізраїлю (1958).                                    
У 1885-1896 рр. жив і навчався в Одесі на вул. Базарній. З 1907 по 1919 рік, до самого 
від'їзду в Палестину, жив і працював в Одесі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саул Якович Боровий (1903-1989) – радянський економіст, історик 
російського та українського єврейства, фахівець із соціально-економічної історії XVI-
XIX ст., мемуарист. Закінчив аспірантуру при Одеській Центральній науковій бібліотеці,                      
в 20-30-ті рр. працював в декількох великих одеських бібліотеках і в архіві. 

 

Серафима Киріаковна Костанді (1900-1970). Молодша дочка знаменитого 
художника Киріака Костанді. Навчалася в одеській гімназії № 4 (Гіршбрама) на                     
вул. Новосельській. З 1944 по 1955 рік працювала в нашій бібліотеці завідуючою 
дитячим абонементом. Персональний пенсіонер. 
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Авдєєнко С. М. Амельченко Ю.С. Амельченко Ю. С. Андросова Т. О. 

Бакланова Н. М. Баранова Н. М. Бойко Г.М. 

Бондарєва Н. М. Бондаровська З. П. Бондарчук К. В. 

Бондарчук Т. А. Булгакова Є. Ю. 

Бойко Г. М. 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

 

ІІІ.  СПІВРОБІТНИКИ БІБЛІОТЕКИ ЗУСТРІЧАЮТЬ 145-річний ЮВІЛЕЙ 
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Булгакова О. А. Бурлак О. О. Бутко Г. І. 

Висоцька Л. О. Габададзе Г. М. Гіпська В. Л. 

Гнедий В. О. Грабовська Л. Б. Грищенко Т. І. 

Гуцал Л. Г. Дем'янова Л. Н. 

Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 17 

Довганюк І .В. Драгун О. І. Дроботенко В. Г. 

Замниборщ Т. Д. Канєвська Т. А. Картушина Н. Ю. 

Ковалькова Т. Г. Конопко О. А. Коцюба В. Е. 

Ласкевич О. М. Ліщинська С. Л. 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
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Луценко Т. І. Маказюб Л. В. Маловік Н. П. 

Мартиненко А. М. Марченко М. С. Мєдвєдкова А. О. 

Меліховська М. В. Мозгова Т. М. Морозова С. А. 

Нагорнюк О. А. Осипенко А. В. 

Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
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Ревенко С. Ф. 

Палащенко І. О. 

Пащенко Л. О. 

Попова Д. Ю. Попова О. Л. 

Рябовол В. В. 

Савченко О. Є. Северина Г. Д. Сорокіна К. І. 

Сохацький Є. Б. Сохацький В. Є. 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
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Харченко П.А. 

Ступаченко Т. С. Терзі-Руссу І. А. Тимощук С. П. 

Ткаченко Є. М. Ткачук Т. Ю. Усатюк Н. В. 

Федоренко І.М. Федотова Л. Є. Федченко Л. І. 

Філонова І. С. 

Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
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Ходис О. В. Храмцова Т. К. Чайковська М. В. 

Черненко К. Г. Черненко С. В. 

Черніговська Л. Р. Чернявська С. О. 

Шилова Т.М.  Янчева О. А. 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
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Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

 

IV.  ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 
 

2010 
 

Бібліографічні видання: 
 

1. БІБЛІОТЕКА: роки і люди [Текст] : док.-бібліогр. зб. / Упр. культури і 

туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                      

М. Грушевського ; [підгот.: Т. О. Андросова, Т. А. Канєвська,                      

О. А. Булгакова ; комп’ют. набір: О. А. Булгакова, О. М. Ласкевич ; 

худож. оформ.: О. А. Булгакова, О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                             

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2010. – Вип. 2. : Літопис минулого і сьогодення 

Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                                   

М. Грушевського. – 2010. – 152 с. – 24 c. ; 15х21. – (До 135-річчя від часу 
заснування Бібліотеки). – 50 прим.: б.ц. 

 

Інформаційні видання: 
 

2. КУЛЬТУРНЕ життя Одещини на сторінках преси [Тескт] : бібліогр. 

список / Одес. обл. універс. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з 

питань культури і мистецтва; [підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір                         
О. М. Ласкевич, О. А. Булгакова, С. О. Чернявська ; ред.                                    

Ж. О. Карпінська; відп. за вип. Г. Д. Северина]. – Одеса, 2010. – Вип. 19-

24. – 2010. – 40 с. ; 15х21. – 50 прим.: б.ц. 

 

 

2011 
 

Методичні видання: 
 

3. БИБЛИОТЕКА – эколого-просветительский и туристическо-

информационный центр [Текст] : аналит. справка по результатам регион. 

исслед. / Упр. культуры и туризма Одес. облгосадмин.; Одес. обл. 

универс. науч. б-ка им. М. Грушевского; науч.-метод. отд. ; [подг.               

Т. Г. Ковалькова; компьют. набор Е. М. Ласкевич; ред.                                     

Е. А. Таубеншлак ; отв. за вып. Т. Н. Полянко] – Одесса, 2011. – 8 с. ; 

15х21. – 10 экз.: б.ц. 

                                                        
 Видання 2010 р., що вийшли друком до 10 жовтня 2010 року, увійшли до збірки "Бібліотека: роки 

і люди. Вип. 2 : Літопис минулого і сьогодення Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. М. Грушевського. – 2010. – (До 135-річчя від часу заснування Бібліотеки)". 
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Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

4. ЗАВДАННЯ бібліотек щодо відзначення Року Української Першокниги 

та 450-річчя Пересопницького Євангелія [Текст] : метод. поради / Упр. 
культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; ред.                           

О. А. Таубеншлак ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; відп. за вип.                               

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2011. – 11 с. ; 15х21. – 40 прим.: б.ц. 

5. ЕЛЕКТРОННІ бібліотеки [Текст] : веб-довідник / Одес. обл. унівес. наук. 

б-ка ім. М. Грушевського; від. електрон. бібл.-бібліогр. інформації ; 

[підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; відп. за вип.                                          

Т. М. Полянко]. – Одеса., 2011. – 31 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 45 прим.: б.ц. 

6. НОВІ п’єси [Текст] : по сторінках журн. "Современная драматургия" за 

2010 рік / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 
інформації з питань культури та мистецтва ; [підгот. Г. Д. Северина ; ред.                                   

Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; відп. за вип.                              

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2011. – 3 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

7. ПРОСВІТНИЦЬКА робота бібліотек, спрямована на профілактику і 

недопущення проявів політичного радикалізму та протистояння у 

суспільстві [Текст] : метод. поради / Упр. культури і туризму Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

[підгот. Ю. С. Амельченко ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2011. –                     

7 с. ; 15х21. – 40 прим.: б.ц. 

8. ТАКІ важливі каталоги! [Текст] : метод. рек. / Одес. обл. універс. наук. б-

ка ім. М. Грушевського ; [уклад.: Т. О. Андросова, З. П. Бондаровська,                        

Т. А. Канєвська, І. С. Філонова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова,                          
М. В. Райцева, О. С. Федчунова ; ред. Н. П. Маловік ; відп. за вип.                      

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2011. – 60 с. ; 21х29,7. – (Поради фахівця). –                    

45 прим.: б.ц. 
 

Бібліографічні видання: 
 

9. АРЦИЗ. 1816-2011: до 195-річчя заснування [Текст] : бібліогр. покажч.                           
/ Укр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. 

б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; Арциз. район. 

б-ка ; [підгот.: Т. О. Андросова, Т. В. Дерменжи ; ред. О. А. Таубеншлак ; 

комп’ют. набір А. В. Діденко ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 

2011. – 60 с. ; 15х21. – (Міста і містечки Одещини ; вип. 9). –                                        

50 прим.: б.ц. 

10. ЄВРОРЕГІОН "Нижній Дунай" [Текст] : інформ.-бібліогр. огляд / Упр. 

культури і туризму Одес. облдержадмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; Центр європ. інформації ; [підгот. О. А. Булгакова ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2011. – Вип. 5. – 2011. – 20 с. ; 

15х21. – (Знати більше про ЄС). – 40 прим.: б.ц. 
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Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

11. КОНСТИТУЦІЯ України: еволюція і сучасність: до 15-річчя Конституції 

України [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Одес. 
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

юрид. літ. ; [підгот.: З. П. Бондаровська, О. А. Нагорнюк; комп'ют. набір                         

З. П. Бондаровська ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                           

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2011. – Вип. 2. – 2011. – 28 с. ; 15х21. –                 

40 прим.: б.ц. 

12. ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2004 рік [Електронний ресурс] : 

наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук, б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

краєзнавч. літ. і бібліогр ; [підгот. Т. О. Андросова ; бібліогр. матеріали 

підгот.: Т. С. Ступаченко, О. Є. Савченко ; комп'ют. набір А. В. Діденко ; 

ред. Т. О. Андросова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2011. –                      
1 електрон. опт. диск (СD-RОМ) ; 3,82 мВ. – Систем. вимоги : Windows 

98/2000/XP; 128 мВ RАМ ; SVGA (1024x768) – Текст на екрані рос., укр. 

– б.ц. (в опр.). 

13. НОВІ технології і проекти – в промисловість України [Текст] : бібліогр. 

покаж. / Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. літ. ; [підгот.                          

М. В. Чайковська ; комп'ют. набір М. В. Чайковська ; худож. оформ.                    

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2011. – 20 с. ; 

15х21. – 45 прим.: б.ц. 
 

Інформаційні видання: 
 

14. БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси [Текст] : дайджест / Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань 

культури і мистецтва ; [підгот.: Г. Д. Северина, Ж. О. Карпінська ; 

комп’ют. набір. О. А. Булгакова ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип.                   

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2010. – Вип. 4(32). – 2011. – 8 с. ; 15×21. – (На 

допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

15. Те саме. – Одеса, 2011. – Вип. 1(33). – 2011. – 15 с.; 15×21. – (На 
допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

16. Те саме. – Вип. 2(34). – 2011. – 12 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

17. Те саме. – Вип. 3(35). – 2011. – 15 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

18. ЗНАМЕННІ і пам'ятні дати Одещини. 2012 рік [Текст] : календар / Упр. 

культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                                  

Т. О. Андросова ; ред. О. А. Таубеншлак ; комп’ют. набір А. В. Діденко ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2011. – 16 c. ; 15х21. – 20 прим.: 

б.ц. 
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Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

19. КУЛЬТУРНЕ життя Одещини на сторінках преси [Тескт] : бібліогр. 

список / Одес. обл. універс. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з 
питань культури і мистецтва ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір                                   

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Г. Д. Северина]. – Одеса, 2011. – Вип. 1-24. 

– 2011. – 192 с. ; 15х21. – 240 прим.: б.ц. 

 

 

2012 
 

Методичні видання: 
 

20. ДЕНЬ Європи в Україні [Текст] : метод. рек. щодо роботи б-к на 

відзначення 10-ої річниці / Упр. культури і туризму Одес.                                       

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; 

ред. О. А. Таубеншлак ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. –                           

8 с. ; 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

21. ДІЯЛЬНІСТЬ бібліотек в рік популяризації літератури з питань права 

[Текст] : інструкт.-метод. лист / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                          

М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір                         

Ю. С. Амельченко ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                          

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 8 с. ; 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

22. ДІЯЛЬНІСТЬ бібліотек щодо виховання правової культури населення 

[Текст] : інструкт.-метод. лист : до року Парламент. виборів в Україні                        

/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд.                              

Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; худож. оформ.                           

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 8 с. ; 
15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 

 

23. ЗАВДАННЯ бібліотек на виконання Державної цільової національно-

культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної 

системи "Бібліотека – XXI" [Текст] : інструкт.-метод. лист /О дес. обл. 
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Т. М. Полянко ; 

комп'ют. набір Т. М. Полянко ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 8 с. ; 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

24. КАТАЛОГИ и картотеки ЦБС [Текст] : памятка в помощь проверяющему                               
/ Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского ; науч.-библиогр.                             

отд. ; [сост. Т. А. Каневская ; компьют. набор Т. А. Каневская ; отв. за 

вып. Т. Н. Полянко]. – Одесса., 2012. – 26 с. ; 21х29,7. – (Поради фахівця). 

– 15 экз.: б.ц. 
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Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

25. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.              

Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; худож. оформ.                      

О. М. Ласкевич ; ред. О. А. Таубеншлак ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – 

Одеса, 2012. – 12 с. ; 15×21,5. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип.1(3)). –                         

40 прим.: б.ц. 
 

26. ТАКІ важливі каталоги! [Текст] : метод. рек. / Одес. обл. універс. наук. б-

ка ім. М. Грушевського ; [уклад.: Т. О.Андросова, З. П. Бондаровська,                          

Т. А. Канєвська, І. С. Філонова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова,                              

М. В. Райцева, О. С. Федчунова ; ред. Н. П. Маловік ; відп. за вип.                      

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 60 с. ; 21х29,7. – (Поради фахівця). –                

45 прим.: б.ц. 

 

Бібліографічні видання: 
 

27. ВИБОРЧІ системи, вибори і референдуми: Україна і світ [Текст] : 

бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. 

обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. юрид. літ. ; [підгот.                                

З. П. Бондаровська ; комп'ют. набір З. П. Бондаровська ; худож. оформ.                                

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – Вип. 3. – 

2012. – 36 с. ; 15х21. – 45 прим.: б.ц. 
 

28. ЖИЗНЬ на холсте (к 100-летию М. Божия) [Текст] : науч.-вспомогат. 

библиогр. указ. / Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского ; отд.                   

искусств ; [сост. Т. К. Храмцова ; компьют. набор Т. К. Храмцова ; ред.                                      

Е. А. Таубеншлак ; отв. за вып. Т. Н. Полянко]. – Одесса, 2012. – 52 с. ; 

15х21. – Текст парал. рус., укр. – 40 экз.: б.ц. = ЖИТТЯ на полотні (до 
100-річчя М. Божія) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. мистецтв ; [уклад.                       

Т. К. Храмцова ; комп’ют. набір Т. К. Храмцова ; ред. О. А. Таубеншлак ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 52 с. ; 15х21. – Текст парал. 

рос., укр. – 40 прим.: б.ц. 
 

29. ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2010 рік [Текст] : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. 

обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. ; 

[підгот. Т. О. Андросова ; бібліогр. матеріали підгот.: Т. С. Ступаченко,                             

О. Є. Савченко ; комп’ют. набір: А. В. Діденко, Т. С. Ступаченко ; ред.                                  

Т. О. Андросова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 684 с. 
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30. ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2011 рік [Текст] : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. 
обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. ; 

[підгот. Т. О. Андросова ; бібліогр. матеріали підгот.: Т. С. Ступаченко,                            

О. Є. Савченко ; комп’ют. набір: А. В. Діденко, Т. С. Ступаченко ; ред.                              

Т. О. Андросова. ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 655 с. 
 

31. НОВІ книги про Одещину за 2011 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. 

культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 
ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                        

Т. О. Андросова ; комп'ют. набір А. В. Діденко ; худож. оформ.                        

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 24 с. ; 

15×21. – (Що читати про край ; вип. 8). – 40 прим.: б.ц. 
 

32. ПРОТИСТОЯННЯ у сучасному світі: ксенофобія та толерантність 

[Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Одес.                       

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 
наук.-бібліогр. від. ; [упоряд. Т. А. Канєвська ; збір. матеріалу:                       

Т. А. Канєвська, О. С. Федчунова, Л. Г. Гуцал ; комп’ют. набір                    

О. С. Федчунова ; ред. Т. А. Канєвська ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 96 с. ; 15×21. – 10 прим.: 

б.ц. 

 

Інформаційні видання: 
 

33. БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси [Текст] : дайджест / Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань 

культури і мистецтва ; [підгот.: Г. Д. Северина, Ж. О. Карпінська ; 

комп’ют. набір. О. А. Булгакова ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип.                 

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – Вип. 4(36). – 2012. – 20 с.; 15×21. – (На 

допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 
 

34. Те саме. – Одеса, 2012. – Вип. 1(37). – 2012. – 11 с.; 15×21. – (На 

допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 
 

35. Те саме. – Вип. 2(38). – 2012. – 11 с.; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 
 

36. Те саме. – Вип. 3(39). – 2012. – 8 с.; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 
 

37. ВАДИМ Андрійович Лісенко [Буклет] : бібліогр. список : до 75-річчя від 

дня народж. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 
техніч. та с.-г. літ.; [упоряд. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір.                        

М. В. Чайковська ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                       

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 6 c. : іл.; фот. ; 10х21,5. – (Серія 

"Славетні земляки"). – 40 прим.: б.ц. 
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38. ВОРОНЦОВ Михайло Семенович [Буклет] : бібліогр. список : до 230-

річчя від дня народж. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                                
М. Грушевського ; чит. зала з гуманітар. наук ; [упоряд. К. В. Бондарчук ; 

комп’ют. набір О. М. Ласкевич ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 6 с. : іл.; фот. ; 10х21,5. – (Серія 

"Славетні земляки"). – 40 прим.: б.ц. 
 

39. ЗНАМЕННІ і пам'ятні дати Одещини. 2013 рік [Текст] : календар / Упр. 

культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                         

Т. О. Андросова ; ред. О. А. Таубеншлак ; комп’ют. набір                            

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 31 c. ; 

15х21. – 50 прим.: б.ц. 
 

40. КУЛЬТУРНЕ життя Одещини на сторінках преси [Тескт] : бібліогр. 

список / Одес. обл. універс. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з 

питань культури і мистецтва ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір                      

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Г. Д. Северина]. – Одеса, 2012. – Вип. 1-24. 

– 192 с. ; 15х21. – 240 прим.: б.ц. 
 

41. НОВІ надходження сільськогосподарської літератури за 2011 рік [Текст] : 

[щоріч. звед. бібліогр. список нових надходжень з питань сіл.. госп-ва за 

2011 р.] / Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. виробн. літ. ; [підгот.                                   

М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; худож. оформ.                     

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012 ; 15х21. –                  

45 прим.: б.ц. 
 

42. НОВІ п'єси [Текст] : по сторінках журн. "Современная драматургия" за 

2011 рік / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

інформації з питань культури та мистецтва ; підгот. Г. Д. Северина ; ред.                           

Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                            

Т. М. Полянко. – Одеса, 2012. –3 с. ; 15х21. – 40 прим.: б.ц. 
 

43. ОЛЕКСА Різниченко (Різників) [Буклет] : до 75-річчя від дня народження                   

/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського. – Одеса, 2012. – 6 с. : 

іл., фот. ; 10х21,5. – (Серія "Славетні земляки"). – 40 прим.: б.ц. 
 

44. ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич[Буклет] : биобиблиогр.                     

список : к 120-летию со дня рожд. / Одес. обл. универс. науч. б-ка им.                            

М. Грушевского ; персон. абонемент ; [сост. Т. И. Луценко ; компьют. 

набор Е. М. Ласкевич ; худож. оформ. Е. М. Ласкевич ; отв. за вып.                          

Т. Н. Полянко]. – Одеса, 2012. –  6 с. : ил., фот. ; 10х21,5. –  (Серия 

"Славетні земляки"). –  40 экз.: б.ц. 



 29 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

45. СОЛІСТ із дуету солістів: Ільф Ілля Арнольдович [Буклет] : біобібліогр. 

список : до 115-річчя від дня народж. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                  
М. Грушевського ; наук.-бібліогр. від. ; [упоряд. Т. А. Канєвська ; 

комп’ют. набір О. С. Федчунова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 

2012. – 6 с.: фот., іл. ; 10х21,5. – (Серія "Славетні земляки"). – 35 прим.: 

б.ц. 
 

46. СЦЕНАРІЇ літературно-музичних композицій та свят [Текст] : бібліогр. 

список / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 
інформації з питань культури і мистецтва ; підгот. Г. Д. Северина ; 

комп’ют. набір О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип.                   

Г. Д. Северина. – Одеса, 2012. – Вип. 1(8). – 2012. – 8 с. ; 15х21. –                          

40 прим.: б.ц. 
 

47. ХАРАКТЕРНИК літературного степу: Рутківський Володимир 

Григорович [Буклет] : біобібліогр. список : до 75-річчя від дня народж.                          

/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-бібліогр. від. ; 
[упоряд. Т. А. Канєвська ; комп’ют. набір О. С. Федчунова ; відп. за вип.                            

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. – 6 с.: фот., іл. ; 10х21,5. – (Серія 

"Славетні земляки"). – 35 прим.: б.ц. 
 

48. ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                  

М. Грушевського. 2011 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір                                  

О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2012. –                   
Вип. 1-4 (8). – 2012. – 43 с. ; 15х21. – 45 прим.: б.ц. 

 

 

2013 
 

Методичні видання: 
 

49. ВИВЧЕННЯ якості бібліотечного фонду як запорука його ефективного 

використання. Розділ "Право" [Текст] : підсумки соціол. дослідж. / Упр. 

культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; 

Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; 

підгот. Т. Г. Ковалькова ; комп'ют. набір О. М. Ласкевич ; ред.                           

З. П. Бондаровська ; відп. за вип. Т. М. Полянко – Одеса, 2013. – 8 с. 
 

50. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; 

худож. оформ. О. М. Ласкевич ; ред. О. А. Таубеншлак ; відп. за вип.                                          

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2013. – 12 с. ; 15х21. – (Світ бібліотек сьогодні ; 

вип. 3(5)). – 10 прим.: б.ц. 
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51. Те саме. – Вип. 4(6). – 2013. – 17 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
 

52. Те саме. – Вип. 5(7). – 2013. – 19 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
 

53. ПРО РОБОТУ бібліотек області, спрямовану на інформування та 

популяризацію літератури щодо протидії торгівлі людьми [Текст] : 

інструкт.-метод. лист / Упр. культури і туризму, національностей та 

релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                         

М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.: Н. П. Маловік,                       

З. П. Бондаровська, Т .І. Грищенко, Т. А. Канєвська ; комп’ют. набір                    
Н. П. Маловік ; ред. О. А. Таубеншлак ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2013. – 4 с. – 40 прим.: б.ц. 
 

54. НАЯВНІСТЬ у фондах міських, сільських бібліотек-філій джерел з історії 

своїх населених пунктів, бібліотек та видатних діячів і 

письменників[Текст] : основні положення та методика проведення 

соціол. дослідж. / Упр. культури і туризму, національностей та релігій 

Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                                 
М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Т. Г. Ковалькова; комп'ют. 

набір О. М. Ласкевич ; ред. О. А. Таубеншлак ; відп. за вип.                         

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2013. – 4 с. – 40 прим.: б.ц. 

 

Бібліографічні видання: 
 

55. АНАНЬЇВ. 1753-2013: до 230-річчя заснування [Текст] : бібліогр. покажч.                         

/ Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. 

б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; Ананьїв. район. 

б-ка ; [підгот.: Т. О. Андросова, Л. І. Ротар ; ред. О. А. Таубеншлак ; 
комп’ют. набір А. В. Діденко ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2013. – 68 с. ; 15х 21. – (Міста і містечки                            

Одещини ; вип. 11). – 35 прим.: б.ц. 
 

56. ВОДА для життя [Текст] : наук.-допоміж. бібліогр. покажчик / Упр. 

культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; 

Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-бібліогр. від. ; 
[упоряд. Т. А. Канєвська ; збір. матеріалу: Т. А. Канєвська,                          

Т. А. Андросова, З. П. Бондаровська, М. В. Чайкоська ; комп’ют. набір                       

Т. А. Канєвська, О. М. Ласкевич; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. Т. М. Полянко. – Одеса, 2013. – 84 с. ; 15х21,5. – 45 прим.: б.ц. 
 

57. КАРАНТИННІ шкідливі організмі в Україні: методи боротьби з ними 

[Текст] : бібліогр. покаж. / Упр. культури і туризму, національностей та 

релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                            
М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; 

комп’ют. набір М. В. Чайковська ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. 

за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2013. – 28 с. ; 15х21. – 40 прим.: б.ц. 
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58. НОВІ книги про Одещину за 2012 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / Одес.                                

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 
краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ; комп'ют. набір                            

А. В. Діденко ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                                

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2013. – 20 с. ; 15х21. – (Що читати про край ; 

вип. 9). – 40 прим.: б.ц. 

59. ОДЕССКИЙ академический театр музыкальной комедии им.                        

М. Водяного [Текст]: науч.-библиогр. указ. / Упр. культуры и туризма, 

национальностей и религий Одес. облгосадмин. ; Одес. обл. универс. 

науч. б-ка им. М. Грушевского ; науч.-библиогр. отд. ; [библиогр. поиск 

Т. Г. Коломиец ; сост. и подгот. Т. А. Каневская ; ред. Е. А. Таубеншлак ; 

худож. оформ. Е. М. Ласкевич ; вёрстка Е. М. Лaскевич ; компьют. набор: 

Н. И. Карагяур, Е. М. Ласкевич ; отв. за вып. Т. Н. Полянко]. – Одесса, 
2013. – 280 с.: ил. 

60. «...Я ВАМ РАССКАЖУ ЗА ВСЮ ОДЕССУ» (к 60-летию О. Губаря) 

[Текст] : биобиблиогр. указ. / Упр. культуры и туризма, национальностей 

и религий ; Одес. облгосадмин. ; Одес. обл. универс. науч. б-ка им.                   

М. Грушевского ; отд. краедч. лит. и библиогр. ; [подгот.                                    

Т. А. Андросова ; ред. Е. А. Таубеншлак ; компьют. набор А. В. Диденко ; 

вёрстка, худож. оформ. Е. М. Ласкевич ; отв. за вып. Т. Н. Полянко]. – 

Одесса, 2013. – (Знаменитые земляки ; вып. 9). – 2013. – 56 с. ; 15х21,5. – 

25 экз.: б.ц. 
 

Інформаційні видання: 
 

61. БІБЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. Рік 2013 : аналіт.-стат. зб.                            

 Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес.                                    

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

наук.-метод. від. ; [підгод. Н. П. Маловік ; комп'ют. набір Н. П. Маловік,                           

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т.М. Полянко]. – Одеса, 2013. – 19 с. ; 

21х29,5. – 10 прим.: б.ц. 
62. ЗНАМЕННІ і пам'ятні дати Одещини. 2014 рік [Текст] : календар / Упр. 

культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                            

Т. О. Андросова ; ред. О. А. Таубеншлак ; комп’ют. набір А. В. Діденко ; 

верстка, худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – 

Одеса, 2013. – 36 c ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

63. КУЛЬТУРНЕ життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. 

список / Одес. обл. універс. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з 

питань культури і мистецтва ; підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір                          

О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. Г. Д. Северина. – 

Одеса, 2013. – Вип. 24 (15-31 груд. 2012 р.). – 2013. – 4 с. ; 15х21. –                       

10 прим.: б.ц. 
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64. Те саме. – Одеса, 2013. – Вип. 1-2 (1-31 січ. 2013 р.). – 2013. – 8 с. ; 15х21. 

– 10 прим.: б.ц. 
 

65. Те саме. – Вип. 3 (1-15 лют. 2013 р.). – 2013. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
 

66. Те саме. – Вип. 4 (15-28 лют. 2013 р.). – 2013. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: 
б.ц. 

 

67. Те саме. – Вип. 5-6 (1-31 берез. 2013 р.). – 2013. – 12 с. ; 15х21. –                         

10 прим.: б.ц. 
 

68. Те саме. – Вип. 7 (1-15 квіт. 2013 р.). – 2013. – 11 с.; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

69. Те саме. – Вип. 8-9 (15 квіт. – 15 трав. 2013 р.). – 2013. – 8 с. ; 15х21. –                                       

10 прим.: б.ц. 
 

70. Те саме. – Вип. 10 (10-16 трав. 2013 р.). – 2013. – 7 с. ; 15х21. –                                       

10 прим.: б.ц. 
 

71. Те саме. – Вип. 11 (1-15 черв. 2013 р.). – 2013. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: 
б.ц. 

 

72. Те саме. – Вип. 12 (15-30 черв. 2013 р.). – 2013. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

73. Те саме. – Вип. 13 (1-15 лип. 2013 р.). – 2013. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

74. Те саме. – Вип. 14 (15-31 лип. 2013 р.). – 2013. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

75. Те саме. – Вип. 15 (1-15 серп. 2013 р.). – 2013. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

76. Те саме. – Вип. 16 (15-31 серп. 2013 р.). – 2013. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

77. Те саме. – Вип. 17 (1-15 верес. 2013 р.). – 2013. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

78. Те саме. – Вип. 18 (15-30 верес. 2013 р.). – 2013. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

79. Те саме. – Вип. 19-20 (1-31 жовт. 2013 р.). – 2013. – 8 с. ; 15х21. –                       

10 прим.: б.ц. 
 

80. Те саме. – Вип. 21 (1-15 листоп. 2013 р.). – 2013. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

81. Те саме. – Вип. 22 (15-30 листоп. 2013 р.). – 2013. – 7 с. ; 15х21. –                        

10 прим.: б.ц. 
 

82. Те саме. – Вип. 23 (1-15 груд. 2013 р.). – 2013. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
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83. ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти, прем'єри, рецензії на 

вистави, глядацькі відгуки [Текст] : бібліогр. інформація / Упр. культури і 
туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань 

культури та мистецтва ; [підгот.: Г. Д. Северина, Ж. О. Карпінська ; 

комп’ют. набір О. М. Ласкевич ; худож. оформ.: О. М. Ласкевич,                              

Т. А. Бондарчук ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – 

Одеса, 2013. – Вип. 1 (1 січ. - 30 берез.). – 2013. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

84. Те саме. – Вип. 2 (1 квіт. - 30 черв.). – 2013. – 13 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

85. Те саме. – Вип. 3 (1 лип. - 30 верес.). – 2013. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
 

86. ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                     

М. Грушевського. 2012 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір                   

О. А. Булгакова; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2013. –                       

Вип. 1-4 (9). – 2013. – 36 с. ; 15х21. – 45 прим.: б.ц. 
 
 

2014 
 

Методичні видання: 
 

87. БИБЛИОТЕЧНЫЕ фонды: нормативно-правовые документы [Текст] : 

инструкт.-метод. письмо / Упр. культуры и туризма, национальностей и 
религий Одес. облгосадмин. ; Одес. обл. универс. науч. б-ка им.                          

М. Грушевского ; науч.-метод. отд. ; [подгот. Т. А. Коростылёва ; 

компьют. набор Е. М. Ласкевич ; отв. за вып. Т. Н. Полянко]. – Одесса, 

2014. – 4 с. – 15х 21. – 40 экз.: б.ц. 
 

88. БІБЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. Рік 2013 : аналіт.-стат. зб.  Упр. 

культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; 

Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; 

[підгот. Н. П. Маловік ; комп'ют. набір Н. П. Маловік, О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 18 с. ; 21×29,5. – 40 прим. : 

б.ц. 
 

89. ДІЯЛЬНІСТЬ бібліотек Одещини в рік 200-річчя Т.Г. Шевченка: з 

досвіду роботи [Текст] : дайджест / Упр. культури і туризму, 

національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. О. Л. Попова ; 

комп’ют. набір О. Л. Попова ; оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 12 с. – 15×21. – 40 прим. : 

б.ц. 
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90. ДОКУМЕНТИ на мовах національних меншин в краєзнавчій діяльності 

бібліотек [Текст] : аналіт. довідка / Упр. культури і туризму, 
національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.                            

Т. Г. Ковалькова ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; оформ. та редагування 

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 8 с. – 

15×21. – 40 прим. : б.ц. 
 

91. КРАЄЗНАВЧІ огляди-конкурси в бібліотеках Одеської області 2013-                               
2014 рр.: довідка за підсумками [Текст] : аналіт. довідка / Упр. культури і 

туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.                          

О. Л. Попова ; комп’ют. набір О. Л. Попова ; оформ. та редагування                              

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 8 с. – 

15×21. – 40 прим. : б.ц. 
 

92. ПРАВИЛА электронной переписки [Текст] : метод. рек. / Одес. обл. 
универс. науч. б-ка им. М. Грушевского ; отд. электрон. библ.-библиогр. 

информации ; регион. тренинг. центр ; [подгот. О. А. Булгакова ; 

компьют. набор. О. А. Булгакова ; отв. за вып. Т. Н. Полянко]. – Одесса, 

2014. – 11 с. – 15×21. – 40 экз. : б.ц. 
 

93. ПРО роботу бібліотек Одеської області, спрямовану на інформування та 

популяризацію літератури щодо протидії торгівлі людьми [Текст] : 

аналіт. довідка / Упр. культури і туризму, національностей та релігій 
Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                                 

М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. 

набір Н. П. Маловік ; оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 12 с. – 15×21. – 40 прим. : б.ц. 
 

94. СОЦИАЛЬНЫЙ портрет читателя ОУНБ им. М. Грушевского (2006-                    

2012 гг.) [Текст] : аналит. справка / Упр. культуры и туризма, 
национальностей и религий Одес. облгосадмин. ; Одес. обл. универс. 

науч. б-ка им. М. Грушевского ; науч.-метод. отд. ; [подгот.                              

Т. Г. Ковалькова ; компьют. набор Т. Г. Ковалькова, Е. М. Ласкевич ; 

худож. оформ. и редактирование. Е. М. Ласкевич ; отв. за вып.                          

Т. Н. Полянко]. – Одесса, 2014. – 12 с. – 15×21. – 40 экз.: б.ц. 
 

95. СУЧАСНІ пропозиції щодо організації роботи інформаційних центрів 

про діяльність органів влади і місцевого самоврядування в бібліотеках 
області [Текст] : метод. лист / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                        

М. Грушевського; наук.-метод. від;  [підгот. Ю. С. Амельченко; комп’ют. 

набір Ю. С. Амельченко; відп. за вип. Т.М. Полянко]. – Одеса, 2014. –                               

7 с. ; 15×21. – 40 прим.: б.ц. 
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96. ЯК використовувати інноваційні форми підвищення кваліфікації [Текст] : 

експрес-консультація / Упр. культури і туризму, національностей та 
релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                      

М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. 

набір Н. П. Маловік ; оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 8 с. ; 15×21. – (Серія "Методичний 

консультант"). – 40 прим.: б.ц. 
 

97. ЯК організувати нестаціонарне обслуговування [Текст] : метод. поради                        

/ Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес.                         

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп'ют. набір Н. П. Маловік; 

верстка, худож. оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; ред.                              

О. А. Таубеншлак ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 16 с. ; 

15×21. – (Серія "Методичний консультант"). – 40 прим. : б.ц. 

 

Бібліографічні видання: 
 

98. ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2013 рік [Текст] : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму, національностей та релігій 

Одес. облдержадмін.; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; 

від. краєзнавч. літ. ; [підгот. Т. О. Андросова ; бібліогр. матеріали підгот.: 

Т. С. Ступаченко, О. Є. Савченко, А. В. Діденко ; комп’ют. набір:                           

А. В. Діденко, Т. С. Ступаченко ; ред. Т. О.Андросова ; відп. за вип.                            

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 686 с. ; 15×21. – 40 прим. : б.ц. 
 

99. НОВІ книги про Одещину за 2012-2013 роки [Текст] : бібліогр. покажч.                    

/ Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес.                       

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ; комп'ют. набір                        

А. В. Діденко, О. М. Ласкевич ; верстка, худож. оформ. та редагування                 
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 32 с. ; 

15×21. – (Що читати про край ; вип. 9-10). – 40 прим. : б.ц. 
 

100. НОВІ надходження сільськогосподарської літературі за 2013 рік [Текст] : 

[щоріч. звед. бібліогр. список нових надходжень з питань сіл. госп-ва за                
2013 р.] / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

виробн. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. набір                                 

М. В. Чайковська ; худож. оформ., верстка та редагування                                 

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 36 с. ; 

15х21. – 45 прим.: б.ц. 
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101. ТРАНСПОРТ України: законодавство, стан, тенденції інтеграції в 

європростір [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму, 
національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. юрид. літ. ; від. виробн. літ. ;                                   

[підгот. : З. П. Бондаровська, О. А. Нагорнюк, М. В. Чайковська ; 

комп'ют. набір З. П. Бондаровська, О. А. Нагорнюк, М. В. Чайковська,                            

О. М. Ласкевич ; верстка, худож. оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – Вип. 3. – 2014. – 76 с. ; 

15х21. – 40 прим.: б.ц. 
 

102. ФЕРМЕРСТВО України – потреба часу [Текст] : бібліогр. покаж. / Упр. 

культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; 

Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. 

літ., від. юрид. літ. : [підгот.: М. В. Чайковська, З. П. Бондаровська,                   

С. П. Тимощук ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. 

оформ. та редагування О. М. Ласквич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – 

Одеса, 2014. – 20 с. ; 15х21. – 40 прим.: б.ц. 
 

До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка 
 

103. МОГУТНЯ СИЛА ШЕВЧЕНКОВОГО СЛОВА! [Текст] : наук.-бібліогр. 

покажч. / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

наук.-бібліогр. від. ; [уклад. Т. А. Канєвська ; ред. В. В. Рябовол ; 
комп’ют. набір Т. А. Канєвська ; верстка, худож. оформ. та редагування 

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 32 с. ;                       

15х21. – (До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка). – 50 прим.: 

б.ц. 
 

104. ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ДОЛЯ. МУЗА. СЛАВА [Текст] : бібліогр. список                         

/ Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес.                          

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

період. видань, від. юрид. літ. ; [підгот.: О. О. Бурлак, О. А. Нагорнюк ; 

комп’ют. набір О. О. Бурлак, О. А. Нагорнюк ; верстка, худож. оформ. та 
редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. 

– 24 с. ; 15х21. – (До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка). –                      

50 прим.: б.ц. 
 

105. Т.Г. ШЕВЧЕНКО В МИСТЕЦТВІ [Текст] : бібліогр. список / Упр. 

культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; 

Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. мистецтв ; 

[підгот. : Т. М. Шилова ; ред. В. В. Рябовол ; комп’ют. набір                           

Н. М. Баранова ; верстка, худож. оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – 12 с. ; 15х 21. – (До 200-
річчя від дня народження Т.Г. Шевченка). – 50 прим.: б.ц. 
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106. ШЕВЧЕНКО МОВАМИ НАРОДІВ СВІТУ [Текст] : бібліогр. список                      

/ Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. 
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

літ. інозем. мовами ; [підгот.: С. Л. Ліщинська, В. Л. Гіпська ; ред. та 

комп’ют. набір В. Л. Гіпська ; верстка, худож. оформ. та редагування                  

О. М. Ласкевич, О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 

2014. – 8 с. ; 15х21. – (До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка). – 

50 прим.: б.ц. 
 

Інформаційні видання: 
 

107. БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси [Текст] : дайджест / Одес. обл. 
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань 

культури і мистецтва ; [підгот.: Г. Д. Северина; Ж. О. Карпінська ; 

комп’ют. набір. О. А. Булгакова ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип.                    

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. – Вип. 4(44). – 2014. – 12 с. ; 15×21. – (На 

допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 
 

108. Те саме. – Вип. 1(45). – 2014. – 14 с. – Те саме. 
 

109. Те саме. – Вип. 2(46). – 2014. – 8 с. – Те саме. 
 

110. Те саме. – Вип. 3(47). – 2014. – 12 с. – Те саме. 
 

111. ЗНАМЕННІ і пам'ятні дати Одещини. 2015 рік [Текст] : календар / Упр. 

культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; 

Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і                        

бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ; ред. О. А. Таубеншлак ; комп’ют. 

набір А. В. Діденко ; худож. оформ. та заг. редагування О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса , 2014. – 40 c. ; 15х21. – 10 прим. : 

б.ц. 
 

112. КУЛЬТУРНЕ життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. 

список / Одес. обл. універс. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з 

питань культури і мистецтва; підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір                      

О. М. Ласкевич, А. В. Петрик ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип.                              

Г. Д. Северина. – Одеса, 2014. – Вип. 24 : (15-31 груд. 2013 р.). – 2014. –                      

8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
 

113. Те саме. – Одеса, 2014. – Вип. 1-24. – 2014. – 192 с. ; 15х21. – 240 прим.: б.ц. 
 

114. ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти, прем'єри, рецензії на 

вистави, глядацькі відгуки [Текст] : бібліогр. інформація / Упр. культури і 

туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури та 

мистецтва ; [підгот.: Г. Д. Северина, Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір               
О. М. Ласкевич ; худож. оформ. О. М. Ласкевич, Т. А. Бондарчук ; ред.                            

Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. –                         
Вип. 4 (1 жовт. - 31 груд.) – 2014. – 9 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
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115. Те саме. – Одеса, 2014. – Вип. 1(5) (1 січ. - 31 берез.). – 2014. – 12 с. ; 

15х21. – 10 прим. : б.ц. 
116. Те саме. – Вип. 2(6) (1 квіт. - 30 черв.). – 2014. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

117. ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки                                

ім. М. Грушевського. 2013 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір 

О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2014. –                        

Вип. 1-4 (10). – 2014. – 36 с. ; 15х21. – 45 прим.: б.ц. 
 

 

2015 
 

Методичні видання: 
 

118. БІБЛІОПУЛЬС [Текст] : газ. для бібліотекарів і про б-ки / Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр. 
інформації ; [підгот, комп’ют. набір, худож. оформ, верстка                            

Ю. В. Коляденко, О. А. Булгакова ; ред. О. А. Булгакова ; відп. за вип.                                    

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 2015, № 1-7 (черв. - груд.). – 28 смуги ; 

21х21,5. – Щомісячник. – 7 прим.: б.ц. 
 

119. БІБЛІОПУЛЬС [Електронний ресурс] : газ. для бібліотекарів і про б-ки                                           

/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-

бібліогр. інформації ; [підгот, комп’ют. набір, худож. оформ, верстка                            

Ю. В. Коляденко, О. А. Булгакова ; ред. О. А. Булгакова ; відп. за вип.                                    

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 2015, № 1-7 (черв. - груд.). –                                           
28 смуги // Наук-метод. від. Одес. обл.. універс. наук. б-ки ім.                                         

М. Грушевського  Бібл. фахівцю : блог. – Режим доступу: 

http://metodistodessa.blogspot.com/p/blog-page_1.html. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 30.06.2015 - 12.12.2015. 
 

120. БІБЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. рік 2014 : аналіт.-стат. зб.                         

 Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес.                                  

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-
метод. від. ; [підгод. Н. П. Маловік ; комп'ют. набір Н. П. Маловік ; відп. за 

вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 18 с. ; 21×29,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

121. ДІЯЛЬНІСТЬ бібліотек Одеської області на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 вересня 2013 року № 717 «Про затвердження 

державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період до 2016 року» [Текст] : аналіт. довідка / Упр. культури і 

туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.                      

Ю. С. Амельченко ; комп’ют. набір Ю. С. Амельченко ; відп. за вип.                       
Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 7 с. ; 15х21. – 45 прим.: б.ц. 

http://metodistodessa.blogspot.com/p/blog-page_1.html
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122. ДІЯЛЬНІСТЬ Центру європейської інформації на базі Одеської ОУНБ ім. 

М. Грушевського. 2005-2015 рр. [Текст] : з досвіду роботи / Упр. 
культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                      

М. Грушевського ; Центр європ. інформації ; [підгот. Ю. С. Амельченко ; 

комп. набір О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. 

– 7 с. ; 15х21. – 45 прим.: б.ц. 
 

123. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; 
ред. О. А. Таубеншлак ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. –                     

12 с. ; 15х21. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 6(8)). – 10 прим.: б.ц. 
 

124. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; 

верстка та заг. редагування О. М. Ласкевич ; ред. О. А. Таубеншлак ; відп. 

за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 15 с. ; 15х21. – (Світ бібліотек 

сьогодні ; вип. 7(9)). – 10 прим.: б.ц. 
 

125. НОВІ технології дистанційного навчання. Вебінар [Текст] : експрес-

консультація / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

електрон. бібл.-бібліогр. інформації ; наук.-метод. від. ; [підгот.                             

О. А. Булгакова, Н. П. Маловік ; комп’ют. набір О. А. Булгакова,                       

Н. П. Маловік ; оформ. та заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                         

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 4 с. ; 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

126. ПРО роботу бібліотек, присвячену героїзації осіб, які віддали життя за 
незалежність України, вшанування їх пам'яті, спрямовану на патріотичне 

виховання та консолідацію українського народу [Текст] : інструкт.-метод. 

лист / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. 
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. 

Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; худож. оформ.                         
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 4 с. ; 15х21,5. – 

40 прим.: б.ц. 
 

127. ПРО роботу бібліотек області, спрямовану на виконання обласної 

комплексної Програми «Сім’я і молодь Одещини» [Текст] : аналіт. довідка                    

/ Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес.                   
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-

метод. від. ; [підгот. Ю. С. Амельченко ; комп’ют. набір                                     
Ю. С. Амельченко ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 4 с. ; 

15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
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128. РОЛЬ бібліотек щодо згуртування громадян довкола ідеї збереження 

державності, примноження її сил, матеріальних та духовних багатств. 
Активізація роботи щодо національного та патріотичного виховання 

молоді [Текст] : метод. лист / Упр. культури і туризму, національностей 

та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                  

М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Ю. С. Амельченко ; 

комп’ют. набір Ю. С. Амельченко ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 

2015. – 8 с. ; 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 

129. СТРАНИЦА Facebook: создание и управление [Текст] : экспресс-

консультация / Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского ; науч.-

метод. отд. ; отд. электрон. библ.-библиогр. информ. ; [подгот.                              

О. А. Булгакова ; комп. набор О. А. Булгакова ; отв. за вып.                          

Т. Н. Полянко]. – Одесса , 2015. – 20 с. ; 15х21. – (Метод. консультант). – 
45 экз.: б.ц. 

130. FACEBOOK: Как создать мероприятие, рассказать о нем и пригласить 

гостей [Текст] : экспресс-консультация / Одес. обл. универс. науч. б-ка 

им. М. Грушевского ; отд. электрон. библ.-библиогр. информ. ; [подгот.                        

О. А. Булгакова ; комп. набор О. А. Булгакова ; отв. за вып.                                

Т. Н. Полянко]. – Одесса, 2015. – 16 с. ; 15х21. – (Метод. консультант). – 

45 экз.: б.ц. 

131. ЯК створити пряму трансляцію на каналі YOUTUBE : експрес-

консультація / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського" ; 

наук.-метод. від. ; від. електрон. бібл.-бібліогр. інформації ; [підгот.                           

О. А. Булгакова ; комп'ют. набір О. А. Булгакова ; відп. за вип.                                 
Т. М. Полянко]. – Одеса , 2015. – 6 с. – 15×21. – (Метод. консультант). –                         

40 прим.: б.ц. 
 

Бібліографічні видання: 
 

132. НОВІ книги про Одещину за 2014 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини 
Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ; комп'ют. набір                  
А. В. Діденко ; верстка, худож. оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. 

за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 20 с. ; 15×21. – (Що читати про край ; 
вип. 11). – 40 прим.: б.ц. 

 

133. НОВІ надходження сільськогосподарської літературі за 2014 рік [Текст] : 

[щоріч. звед. бібліогр. список нових надходжень з питань сіл. госп-ва за                        
2014 р.] / Упр. культури і туризму Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. літ. ; [підгот.                      
М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. 

та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 

32 с. ; 15х21. – 45 прим.: б.ц. 
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134. РОДЮЧІСТЬ і охорона ґрунтів – вимога часу : До міжнародного року 

ґрунтів[Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, 
релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; 

Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. 

літ. ; від. юрид. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська, С. П. Тимощук ; комп'ют. 

набір М. В. Чайковська, С. П. Тимощук ; верстка, худож. оформ. та 

редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. 

– 40 с. ; 15×21. – 40 прим.: б. ц. 

135. 70 років Великої Перемоги. 1941-1945 рр. [Текст] : рек. бібліогр. список                       

/ Упр культури і туризму, національностей та релігій Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

інформації з питань культури і мистецтва та зв’язків з громадськістю ; 

[підгот. Г. Д. Северина ; комп’ют. набір О. М. Ласкевич ; ред.                       
Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2015. – 4 с. ; 

15х21. – 10 прим.: б.ц. 

136. ЮРИДИЧЕСКАЯ книга ХIХ – начала ХХ века в фондах библиотеки 

(1847 – 1927) [Текст] : каталог / Упр. культуры и туризма 

национальностей и религий Одес. облгосадмин. ; Одес. обл. универс. 

науч. б-ка им. М. Грушевского ; отд. юрид. лит. ; [подгот.                               

З. П. Бондаровская, С. П. Тимощук ; компьют. набор З. П. Бондаровская , 

С. П. Тимощук ; вёрстка, худож. оформ., редактирование Е. М. Ласкевич ; 

отв. за вып. Т. Н. Полянко]. – Одесса, 2015. – 40 c. ; 15х21. – 40 экз.: б.ц. 
 

Інформаційні видання: 
 

137. БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси [Текст] : дайджест / Одес. обл. 
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань 

культури і мистецтва ; [підгот.: Г. Д. Северина, Ж. О. Карпінська ; 

комп’ют. набір. О. А. Булгакова ; ред. Ж. О. Карпінська; відп. за вип.                          

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – Вип. 4(48). – 2015. – 12 с.; 15×21. – (На 

допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

138. Те саме. – Вип. 1(49). – 2015. – 12 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

139. Те саме. – Вип. 2(50). – 2015. – 12 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

140. Те саме. – Вип. 3(51). – 2015. – 11 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 
141. ЗНАМЕННІ і пам'ятні дати Одещини. 2016 рік [Текст] : календар / Упр. 

культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. 
обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і                      

бібліогр. ; [підгот. Т. О. Андросова ; ред. О. А. Таубеншлак ; комп’ют. набір 
А. В. Діденко ; худож. оформ. та заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – 36 c. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
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142. КУЛЬТУРНЕ життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. 

список / Одес. обл. універс. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з 
питань культури і мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот.                                     

Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір О. М. Ласкевич ; ред.                                

Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2015. – Вип. 1-23. 

– 184 с. ; 15х21. – 230 прим.: б.ц. 

143. ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти, прем'єри, рецензії на 

вистави, глядацькі відгуки [Текст] : бібліогр. інформація / Упр. культури і 

туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань 

культури та мистецтва ; [підгот. Г. Д. Северина, Ж. О. Карпінська ; 

комп’ют. набір О. М. Ласкевич ; худож. оформ. О. М. Ласкевич,                    

Т. А. Бондарчук ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – 
Одеса, 2015. – Вип. 4(8) : (1 жовт. - 31 груд. 2014 р.). – 2015. – 12 с. ; 

15х21. – 10 прим. : б.ц. 

144. Те саме. – Вип. 1(9) (1 січ. - 31 берез. 2015 р.). – 2015. – 9 с. ; 15х21. –                                       

10 прим. : б.ц. 

145. Те саме. – Вип. 2(10) (1 квіт. - 30 черв. 2015 р.). – 2015. – 8 с. ; 15х21. –                                

10 прим.: б.ц. 
146. Те саме. – Вип. 3(11) (1 лип. - 30 верес. 2015 р.). – 2015. – 8 с. ; 15х21. –                                       

10 прим.: б.ц. 

147. ХРОНІКА культурного життя Одещини [Текст] : інформ. огляд за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / Одес. обл. універс. наук. б-

ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури і мистецтва та 
зв’язків з громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір                    

О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 
2015. – Вип. 1-11. – 2015. – 44 с. ; 15х21. – 110 прим.: б.ц. 

 

148. ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                 

М. Грушевського. 2014 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. наук. 
б-ка ім. М. Грушевського ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір                      

О. А. Булгакова ; худож. оформ. та заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за 
вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2015. – Вип. 1-4 (11). – 2015. – 51 с. ; 15х21. – 

45 прим.: б.ц. 
 

 

2016 
 

Методичні видання: 
149. БІБЛІОПУЛЬС [Текст] : газ. для бібліотекарів і про б-ки / Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр. інформації ; 

[підгот., комп’ют. набір, худож. оформ, верстка: Ю. В. Коляденко,                        
О. А. Булгакова, А. В. Петрик ; ред. О. А. Булгакова ; відп. за вип.                        

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 2016, № 1(8)-6(13) (січ. - трав., жовт). –                    
24 смуги ; 21х29,5. – Щомісячник. – 6 прим.: б.ц. 
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150. БІБЛІОПУЛЬС [Електронний ресурс] : газ. для бібліотекарів і про б-ки                                           

/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-
бібліогр. інформації ; [підгот., комп’ют. набір, худож. оформ, верстка:                        

Ю. В. Коляденко, О. А. Булгакова, А. В. Петрик ; ред. О. А. Булгакова ; відп. 
за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 2016, № 1(8)-6(13) (січ. - трав., 

жовт.). – 24 смуги // Наук-метод. від. Одес. обл. універс. наук. б-ки ім.                   

М. Грушевського  Бібл. фахівцю : блог. – Режим доступу: 

http://metodistodessa.blogspot.com/p/blog-page_1.html. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 12.01.2016 – 25.10.2016. 

151. БІБЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. рік 2015 [Текст] : аналіт.-стат. зб. / 

Упр культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; 

Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від.; [підгод. 
Н. П. Маловік ; комп'ют. набір Н. П. Маловік ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – 

Одеса, 2016. – 18 с. ; 21х29,5. – 45 прим.: б.ц. 

152. ВОЗМОЖНОСТИ Фейсбук, о которых вы не знали… [Текст] : экспресс-

консультация / Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского ; отд. 
электрон. библ.-библиогр. информ. ; [подгот. О. А. Булгакова ; комп. набор 

О. А. Булгакова ; отв. за вып. Т. Н. Полянко]. – Одесса, 2016. – 19 с. ; 15х21. – 
45 прим. : б.ц. 

153. КАК сделать сводный отчет о работе библиотек ЦБС и перевести его в 

форму 6-НК с помощью программы ЕСМаР [Текст] : экспресс-консультация                        

/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 
спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                       

М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловик ; комп’ют. набір 
Н. П. Маловик ; відп. за вип. Т. Н. Полянко]. – Одеса, 2016. – 5 с. ; 15х21. – 

(Серія «Методичний консультант»). – 40 прим.: б.ц. 

154. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список 

/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 
спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                        

М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір 
Н. П. Маловік ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 27 с. ; 15х21. – 

(Світ бібліотек сьогодні ; вип. 8(10)). – 40 прим.: б.ц. 

155. ПРО роботу бібліотек щодо роз’яснення і вивчення законів України «Про 
правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України в ХХ 
столітті», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх 
символіки», «Про увічнення перемоги у Другій світовій війні 1939 – 1945 років», 
«Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного 

режимів 1917-1991 років» [Текст] : метод. поради / Упр. культури, 
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. 
від. ; від. юрид. літ. ; [підгот. Ю. С. Амельченко, О. А. Нагорнюк ; комп'ют. набір 
Ю. С. Амельченко ; верстка, худож. оформ. та редагування. О. М. Ласкевич ; відп. 
за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 11 с. ; 15х21. – 40 прим.: б.ц. 

http://metodistodessa.blogspot.com/p/blog-page_1.html
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156. «УНІВЕРСИТЕТ 3-го віку» : дослідження складу слухачів та якості 

навчальних послуг [Текст] : аналіт. довідка / Упр. культури, 
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

електрон. бібл.-бібліогр. інформації ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. 

набір О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. –                     

11 с. ; 15х21. – 45 прим.: б. ц. 

 

Бібліографічні видання: 
 

157. АНГЛІЙСЬКА мова – це легко! = English Language! That’s PrettyEasy!: на 

допомогу у вивченні англійської мови [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. 

культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                    

М. Грушевського ; від. літ. інозем. мовами ; [збір матеріалу та упоряд.                       

В. Л. Гіпська ; комп'ют. набір В. Л. Гіпська ; ред. В. Л. Гіпська ; верстка, 
худож. оформ. та заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                      

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 83 с. ; 15х21. – (2016 рік – Рік 

англійської мови в Україні). – 10 прим.: б. ц. 
 

158. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ та поновлювані джерела – життєва необхідність 

[Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. техн. та с.-г. літ. : [підгот.               
М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. 

оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – 

Одеса, 2016. – 44 с. ; 15×21. – 40 прим.: б. ц. 
 

159. ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2015 рік [Текст] : наук.-допоміж. 

бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 
наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                  

Т. О. Андросова ; бібліогр. матеріали підгот.: Т. С. Ступаченко,                         

О. Є. Савченко, А. В. Діденко ; комп’ют. набір А. В. Діденко,                         

Т. С. Ступаченко ; ред. Т. О. Андросова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – 

Одеса, 2016. – 371 с. ; 15х21. – 40 прим.: б.ц. 
 

160. МИХАЙЛО Грушевський – світоч української державності : до 150-річчя 

від дня народження [Текст] : бібліогр. список / Упр. культури, 
національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

юрид. літ. ; [підгот. :З. П. Бондаровська ; комп'ют. набір                                      

З. П. Бондаровська ; верстка, худож. оформ. та редагування                              

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 8 c. ; 

15х21. – 10 прим.: б.ц. 
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Інформаційні видання: 
 

161. БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси [Текст] : дайджест / Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з 

питанькультури і мистецтва ; [підгот.: Г. Д. Северина, Ж. О. Карпінська ; 

комп’ют. набір. О. А. Булгакова ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип.                                 

Т. М. Полянко]. –Одеса, 2016. –Вип. 4(52). – 2016.– 11 с.; 15×21. – (На 
допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

162. Те саме. – Вип. 1(53). – 2016. – 11 с.; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

163. Те саме. – Вип. 2(54). – 2016. – 7 с.; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

164. Те саме. – Вип. 3(55). – 2016. – 8 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

165. ЗНАМЕННІ і пам'ятні дати Одещини. 2017 рік [Текст] : календар                                    

/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                                      

М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                                 

Т. О. Андросова ; комп’ют. набір А. В. Діденко ; худож. оформ. та заг. 
редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. 

– 40 c. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

166. КУЛЬТУРНЕ життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. 

список / Одес. обл. універс. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з 

питань культури і мистецтва та зв’язків з громадськістю ; підгот.:                                     

Ж. О. Карпінська, Г. Д. Северина ; комп’ют. набір О. М. Ласкевич ; ред.                               

Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. О. Л. Попова. – Одеса, 2016. – Вип. 23-                                

24 : (1-31 груд. 2015 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. :б.ц. 

167. Те саме. – Вип. 1-2 : (1-31 січ. 2016 р.). – 2016. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

168. Те саме. – Вип. 3-4 (1-29 лют. 2016 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 
б.ц. 

169. Те саме. – Вип. 5-6 (1-31 берез. 2016р.). – 2016. – б с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

170. Те саме. – Вип. 7-8 (1-30 квіт. 2016 р.). – 2016. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

171. Те саме. – Вип. 9-10 (1-31 трав. 2016 р.). – 2016. – 11 с. ; 15х21. –                        

10 прим.: б.ц. 

172. Те саме. – Вип. 11-12 (1-30 черв. 2016 р.). – 2016. – 11 с. ; 15х21. –                        

10 прим.:б.ц. 

173. Те саме. – Вип. 13-14 (1-31 лип. 2016 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
174. Те саме. – Вип. 15-16 (1-31 серп. 2016 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. –                         

10 прим.: б.ц. 
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175. Те саме. – Вип. 17-18 (1-30 верес. 2016 р.). – 2016. – б с. ; 15х21. –                                

10 прим.: б.ц. 
176. Те саме. – Вип. 19-20 (1-30 жовт. 2016 р.). – 2016. – б с. ; 15х21. –                                      

10 прим.: б.ц. 

177. Те саме. – Вип. 21-22 (1-30 листоп. 2016 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. –                          

10 прим.: б.ц. 

178. НОВІ надходження сільськогосподарської літературі за 2015 рік [Текст] : 

[щоріч. звед. бібліогр. список нових надходжень з питань сіл. госп-ва за                   

2015 р.] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; 

комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та 

редагування. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. 
– 32 с. ; 15х21. –45 прим.: б.ц. 

179. ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти, прем'єри, рецензії на 

вистави, глядацькі відгуки [Текст] : бібліогр. інформація / Упр. культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

інформації з питань культури і мистецтва та зв’язків з громадськістю ; 

[підгот.: Г. Д. Северина, Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір                                    

О. М. Ласкевич ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; 

відп. за вип.Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – Вип. 4(12) (1 жовт. -                              

31 груд.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

180. Те саме. – Вип. 1(13) (1 січ. - 31 берез. 2016 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. –                                   

10 прим.: б.ц. 
181. Те саме. – Вип. 2(14) (1 квіт. - 30 черв. 2016 р.). – 2016. – 15 с. ; 15х21. –                                     

10 прим.: б.ц. 

182. ХРОНІКА культурного життя Одещини. [Текст] : інформ. огляд за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури і 

мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; 

комп’ют. набір, О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип.                            

О. Л. Попова]. – Одеса, 2016. –Вип. 12 (груд. 2015 р.). – 2016. – 8 с. ; 

15х21. – 10 прим. : б.ц. 

183. Те саме. – Вип. 1 (січ. 2016 р.). – 2016. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

184. Те саме. – Вип. 2 (лют. 2016 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
185. Те саме. – Вип. 3 (берез. 2016 р.). – 2016. – 5 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

186. Те саме. – Вип. 4 (квіт. 2016 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

187. Те саме. – Вип. 5 (трав. 2016 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

188. Те саме. – Вип. 6 (черв. 2016 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

189. Те саме. – Вип. 7 (лип. 2016 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

190. Те саме. – Вип. 8 (серп. 2016 р.). – 2016. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 



 47 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

191. Те саме. – Вип. 9 (верес. 2016 р.). – 2016. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

192. Те саме. – Вип. 10 (жовт. 2016 р.). – 2016. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
193. Те саме. – Вип.11 (листоп. 2016 р.). – 2016. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

194. ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                          

М. Грушевського. 2015 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір                                  

О. А. Булгакова ; верстка, худож. оформ., заг. редагування                               

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. –                       

Вип. 1-4 (12). – 2016. – 60 с. ; 15х21. – 45 прим.: б. ц. 
 

 

2017 
 

Методичні видання: 
 

195. БІБЛІОПУЛЬС [Текст] : газ. для бібліотекарів і про б-ки / Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр. 
інформації ; [підгот., комп’ют. набір, худож. оформ, верстка:                             

О. А. Булгакова, Н. В. Усатюк, С. О. Чернявська, А. В. Петрик ; ред.                 

О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. – 2017,                

№ 1(14)-14(27) (січ. – груд.). – 66 смуги ; 21х29,5. – Щомісячник. –                  

14 прим.: б.ц. 

196. БІБЛІОПУЛЬС [Електронний ресурс] : газ. для бібліотекарів і про б-ки                                           

/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-

бібліогр. інформації ; [підгот., комп’ют. набір, худож. оформ, верстка:                             

О. А. Булгакова, Н. В. Усатюк, С. О. Чернявська, А. В. Петрик ; ред.                 

О. А. Булгакова ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. – 2017,                    

№ 1(14)-14(27) (січ. - груд.). – 66 смуги // Наук-метод. від. Одес. обл.. 

універс. наук. б-ки ім. М. Грушевського  Бібл. фахівцю : блог. – Режим 

доступу: http://metodistodessa.blogspot.com/p/blog-page_1.html. – Назва з 
екрану. – Дата публ.: 25.01.2017 – 30.12.2017. 

197. БІБЛІОТЕКИ області та завдання підвищення рівня інформації з питань 

державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України [Текст] : 

метод. лист / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Ю. С. Амельченко ; 

комп’ют. набір Ю. С. Амельченко ; оформ. та редагування                            

О. М. Ласкевич]. – Одеса, 2017. – 4 с. ; 15х21. – 40 прим.: б.ц. 
198. БІБЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. Рік 2016: аналіт.-стат. зб.                   

// Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 
спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                           

М. Грушевського; наук.-метод. від.; [підгот. Н. П. Маловік; комп'ют. набір                            
Н. П. Маловік; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. – 18 с. ; 21х29,5. –                        

40 прим.: б.ц. 

http://metodistodessa.blogspot.com/p/blog-page_1.html
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199. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 
культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. 

набір Н. П. Маловік ; верстка та редагування. О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 24 с. ; 15х21. – (Світ бібліотек 

сьогодні ; вип. 9(11)). – 40 прим.: б.ц. 

200. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. 

набір Н. П. Маловік ; верстка та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 20 с. ; 15х21. – (Світ бібліотек 
сьогодні ; вип. 10(12)). – 40 прим.: б.ц. 

201. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. 

набір Н. П. Маловік ; верстка та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 22 с. ; 15х21. – (Світ бібліотек 

сьогодні ; вип. 11(13). – 40 прим.: б.ц. 

202. НОВИЙ простір бібліотеки: популярність, репутація, бренд [Текст] : з 

досвіду роботи / Упр. культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.                                
Ю. С. Амельченко ; комп’ют. набір Ю. С. Амельченко]. – Одеса, 2017. –                    

11 с. ; 15-21. – 40 прим.: б.ц. 

203. ОРГАНІЗАЦІЯ роботи бібліотек з фондами в умовах децентралізації 

[Текст] : метод. поради / Упр. культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.                            

Г. М. Бойко, Н. В. Усатюк ; комп’ют. набір Г. М. Бойко, Н. В. Усатюк ; 

оформ. та редагування О. М. Ласкевич]. – Одеса, 2017. – 20 с. ; 15х21. –                    

40 прим.: б.ц. 

204. РОБОТА бібліотек в рік 100-річчя Української революції: формування 

громадської свідомості і демократичних ціннісних орієнтирів [Текст] : 
інструкт.-метод. лист / Упр. культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.                       

Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; оформ. та редагування 

О.М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. – 4 с. ; 15х21. 

– 45 экз. : б.ц. 
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205. СОЗДАНИЕ статьи в Википедии : экспресс-консультация / Одес. обл. 

универс. науч. б-ка им. М. Грушевского ; отд. электрон. библ.-библиогр. 
инф. ; [подгот. О. А. Булгакова ; комп. набор О. А. Булгакова ; отв. за 

вып. Т. Н. Полянко]. – Одесса, 2017. – 9 с. ; 15х21. – 45 экз. : б.ц. 
 

Бібліографічні видання: 
 

206. ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2016 рік : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. ; [підгот. Т. О. Андросова; 

бібліогр. матеріали підгот.: Т. С. Ступаченко, А. В. Діденко ; комп’ют. 

набір А. В. Діденко, Т. С. Ступаченко ; ред. Т. О. Андросова. ; верстка, 

худож. оформ. та заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                              
О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 400 с. ; 15х21. – 45 прим.: б.ц. 

207. НОВІ книги про Одещину за 2015-2016 роки [Текст] : бібліогр. покажч.                   

/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                          

М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                               

Т. О. Андросова ; комп'ют. набір А. В. Діденко ; верстка, худож. оформ. 

та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 

2017. – 24 с. ; 15×21. – (Що читати про край ; вип. 12-13). – 40 прим. : б.ц. 

208. НОВІ надходження сільськогосподарської літературі за 2016 рік [Текст] : 

[щоріч. звед. бібліогр. список нових надходжень з питань сіл. госп-ва за                             

2016 р.] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 
ім. М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; 

комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагування 

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. – 32 с.; 

15х21. – 45 прим. : б.ц. 
209. ОРГАНІЧНЕ землеробство – запорука продовольчої безпеки [Текст] : 

бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. 
б-ка ім. М. Грушевського ; від. техн. та с.-г. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; 

комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагування                 
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 44 с. ; 15×21. 

– 40 прим. : б.ц. 

210. СОНЯЧНЕ сяйво Тетяни Яблонської : (до 100-річчя з дня народження) 

[Текст] : рек. бібліогр. покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та 
охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. мистецтв ; [підгот.                            
Т. К. Храмцова ; консультант-бібліогр. Н. Б. Слюсаренко ; техн. ред.                         

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. – 176 с. ; 
21х29,5. – 45 прим.: б.ц. 



 50 

Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

Інформаційні видання: 
 

211. БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси [Текст] : дайджест / Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань 

культури і мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот.                             

Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір. О. А. Булгакова ; ред.                                

Ж. О. Карпінська ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. –                        
Вип. 4(56). – 2017. – 12 с. ; 15×21. – (На допомогу бібліотекарям). –                          

40 прим. : б.ц. 

212. Те саме. – Вип. 1(57). – 2017. – 7 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

213. Те саме. – Вип. 2(58). – 2017. – 7 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

214. Те саме. – Вип. 3(59). – 2017. – 7 с. ; 15×21– (На допомогу 

бібліотекарям.). – 40 прим.: б.ц. 

215. ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати Одещини. 2018 рік [Текст] : календар / Упр. 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                         

М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                              
Т. О. Андросова ; комп’ют. набір Н. Р. Магла ; худож. оформ. та заг. 

редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 

2017. – 40 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

216. 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., ред. та комп’ют. набір Ж. О. Карпінська ; техн. ред.                              

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова. – Одеса, 2017. –                           

Вип.23-24 (1-31 груд. 2016 р.). – 2017. – 9 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

217. Те саме. – Вип.1-2 (1-31 січ. 2017 р.). – 2017. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
218. Те саме. – Вип. 3-4 (1-28 лют. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

219. Те саме. – Вип. 5-6 (1-31берез. 2017 р.). – 2017. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

220. Те саме. – Вип. 7-8 (1-30 квіт. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

221. Те саме. – Вип. 9-10 (1-31 трав. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

222. Те саме. – Вип. 11-12 (1-30 черв. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. –                              

10 прим.: б.ц. 

223. Те саме. – Вип. 13-14 (1-31 лип. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 
б.ц. 
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224. Те саме. – Вип. 15-16 (1-31 серп. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. –                         

10 прим.: б.ц. 
225. Те саме. – Вип. 17-18 (1-30 верес. 2017 р.). – 2017. – 4 с. ; 15х21. –                           

10 прим.: б.ц. 

226. Те саме. – Вип. 19-20 (1-31 жовт. 2017 р.). – 2017. – 8 с.; 15х21. –                     

10 прим.: б.ц. 

227. Те саме. – Вип. 21-22 (1-30 листоп. 2017 р.). – 2017. – 8 с.; 15х21. –                         

10 прим.: б.ц. 

228. ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти, прем'єри, рецензії на 

вистави, глядацькі відгуки [Текст] : бібліогр. інформація / Упр. культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; 
[підгот. Г. Д. Северина, Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір, верстка, 

худож. оформ. О. М. Ласкевич ; ред. Ж. О. Карпінська ; відп. за вип.                                 

Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. – Вип. 4(16) (1 жовт. – 31 груд. 2016 р.). – 

2017. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

229. Те саме. – Вип. 1(17) (1 січ. - 31 берез. 2017 р.). – 2017. – 12 с. ; 15х21. –                                                

10 прим.: б.ц. 

230. Те саме. – Вип. 2(18) (1 квіт. - 30 черв. 2017 р.). – 2017. – 12 с. ; 15х21. –                     

10 прим. : б. ц. 

231. Вип. 3(19) (1 лип. - 30 верес. 2017 р.). – 2017. – 12 с. ; 15х21. –                                   

10 прим.: б. ц. 

232. ХРОНІКА культурного життя Одещини. [Текст] : інформ. огляд за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / Одес. обл. універс. 
наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури і 

мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; 

комп’ют. набір та ред. Ж. О. Карпінська ; коректор О. М. Ласкевич ; відп. 

за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2017. – Вип. 12 (груд. 2016 р.). – 2017. –                                     

7 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

233. Те саме. – Вип. 1 (січ. 2017 р.). – 2017. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

234. Те саме. – Вип. 2 (лют. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

235. Те саме. – Вип. 3 (берез. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

236. Те саме. – Вип. 4 (квіт. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

237. Те саме. – Вип. 5 (трав. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

238. Те саме. – Вип. 6 (черв. 2017 р.). – 2017. – 11 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
239. Те саме. – Вип. 7 (лип. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

240. Те саме. – Вип. 8 (серп. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

241. Те саме. – Вип. 9 (верес. 2017 р.). – 2017. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

242. Те саме. – Вип. 10 (жовт. 2017 р.). – 2017. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

243. Те саме. – Вип. 11 (листоп. 2017 р.). – 2017. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
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244. ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                        

М. Грушевського. 2016 рік : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. наук. б-ка 
ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр. інформації ; [підгот.                    

О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; худож. оформ.                           

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2017. –                        

Вип. 1-4 (13). – 2017. – 84 с. ; 15х21. – 45 прим.: б.ц. 
 
 

2018 
 

Методичні видання: 
 

245. БІБЛІОПУЛЬС [Текст] : газ. для бібліотекарів і про б-ки / Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр. 
інформації ; [підгот. О. А. Булгаковва ; комп’ют. набір, худож. оформ, 

верстка О. А. Булгакова, С. О. Чернявська ; ред. О. А. Булгакова ; відп. за 

вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 2018, № 1(28)-7(34) (січ. - лип.). –                                   

28 смуги ; 21х29,5. – Щомісячник. – 7 прим.: б.ц. 
 

246. БІБЛІОПУЛЬС [Електронний ресурс] : газ. для бібліотекарів і про б-ки                                           

/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-

бібліогр. інформації ; [підгот. О. А. Булгаковва ; комп’ют. набір, худож. 
оформ, верстка О. А. Булгакова, С. О. Чернявська ; ред. О. А. Булгакова ; 

відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 2017, № 1(28)-7(34) (січ. - 

лип.). – 28 смуги // Наук-метод. від. Одес. обл.. універс. наук. б-ки ім.                                         

М. Грушевського  Бібл. фахівцю : блог. – Режим доступу: 

http://metodistodessa.blogspot.com/p/blog-page_1.html. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 30.01.2018 – 31.07.2018. 
 

247. БІБЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. Рік 2017: аналіт.-стат. зб.                                           

/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 
спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                       

М. Грушевського; наук.-метод. від.; [підгот. Н. П. Маловік; комп'ют. 

набір Н. П. Маловік; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 18 с. ; 

21х29,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

248. ДІЯЛЬНІСТЬ центрів правової інформації на базі бібліотек області в 

сучасних умовах : основні положення та методика дослідження [Текст]                               

/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 
спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                          

М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Т. Г. Ковалькова,                             

Н. П. Маловік; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; оформ. та редагування                                

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 12 с. ; 

15х21. – 45 прим.: б.ц. 

http://metodistodessa.blogspot.com/p/blog-page_1.html
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249. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. 
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; 

верстка та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – 

Одеса, 2018. – 20 с. ; 14х21. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 12(14)). –                    

40 прим.: б.ц. 
 

250. НАУКОВО-ДОСЛІДНА діяльність ОУНБ ім. М. Грушевського в 2015-

2017 роках [Текст] : аналіт. довідка / Упр. культури і туризму, 

національностей та релігій Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.                              

Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; оформ. та редагування                    

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 10 с. ; 

15х21. – 40 прим.: б.ц. 
 

251. РЕАЛІЗАЦІЯ Державної програми «Українська книга» в бібліотеках 

Одеської області в 2015-2017 роках. Вивчення популяризаторської 

діяльності і попиту на літературу, що отримана за Державною програмою 

: основні положення та методика дослідж. [Текст] / Упр. культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

наук.-метод. від. ; [підгот.: Т. Г. Ковалькова, Н. П. Маловік ; комп’ют. 

набір Н. П. Маловік ; оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за 
вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 11 с. – 15х21. – 45 прим.: б.ц. 

 

252. РОБОТА бібліотек в Рік охорони культурної спадщини в Україні                         

[Текст] : метод. поради / Упр. культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; 

комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 8 с. – 10х21,5. – 40 прим.: 

б.ц. 
 

253. РОБОТА бібліотек, спрямована на героїзацію осіб, життя яких 

присвячене боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України 

[Текст] : метод. поради / Упр. культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; 

комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 12 с. – 10х21,5. – 40 прим.: 

б.ц. 
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Бібліографічні видання: 
 

254. НОВІ надходження сільськогосподарської літературі за 2017 рік [Текст] : 

[щоріч. звед. бібліогр. список нових надходжень з питань сіл. госп-ва за 

2017 р.] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 
культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; від. техніч. та с.-г. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; 

комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагування 

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 32 с. ; 

15х21. – 45 прим.: б.ц. 
 

255. РОЗДІЛЬНА. 1863-2018: до 155-річчя заснування [Текст] : бібліогр. 

покажч. / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; Роздільнян. район. 

б-ка ; [підгот.: Т. О. Андросова; Т. В. Рашковська ; комп’ют. набір                      

С. В. Чернявська ; верстка, худож. оформ. та редагування                              

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 84 с. ; 

15х21. – (Міста і містечки Одещини; вип. 13). – 20 прим.: б.ц. 
 

256. ЧИСТА енергія – чисте майбутнє [Текст] : бібліогр. покажч. / Упр. 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                      

М. Грушевського ; від. вироб. літ. : [підгот. М. В. Чайковська ; комп’ют. 

набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагування                               

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 44 с. ; 

15×21. – 40 прим.: б.ц. 
 

Інформаційні видання: 
 

257. БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси [Текст] : дайджест / Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань 

культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот.                             

Ж. О. Карпінська ; комп’ют. набір О. М. Ласкевич ; ред.                                   

Ж. О. Карпінська ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. 

Булгакова]. – Одеса, 2018. – Вип. 4(60). – 2018. – 12 с. ; 15×21. – (На 

допомогу бібліотекарям). – 40 прим. : б.ц. 
 

258. Те саме. – Вип. 1(61). – 2018. – 7 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 
 

259. Те саме. – Вип. 2(62). – 2018. – 7 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 
 

260. Те саме. – Вип. 3(63). – 2018. – 8 с. ; 15×21. – (На допомогу 

бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 
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261. ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати Одещини. 2019 рік [Текст] : календар / Упр. 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 
спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                        

М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                                

Т. О. Андросова ; комп’ют. набір С. О. Чернявська ; худож. оформ.                

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2018. – 44 с. ; 

15х21. – 10 прим. : б.ц. 

262. 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., ред. та комп’ют. набір Ж. О. Карпінська ; коректор                             

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова. – Одеса, 2018. – Вип. 23-24 

(1-31 груд. 2017 р.). – 2018. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
263. Те саме. – Вип. 1-2 (1-31 січ. 2018 р.). – 2018. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

264. Те саме. – Вип. 3-4 (1-28 лют. 2018 р.). – 2018. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

265. Те саме. – Вип. 5-6 (1-31 берез. 2018 р.). – 2018. – 11 с. ; 15х21. –                      

10 прим.: б.ц. 

266. Те саме. – Вип. 7-8 (1-30 квіт. 2018 р.). – 2018. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

267. Те саме. – Вип. 9-10 (1-31 трав. 2018 р.). – 2018. – 12 с. ; 15х21. –                     

10 прим.: б.ц. 

268. Те саме. – Вип. 11-12 (1-30 черв. 2018 р.). – 2018. – 8 с. ; 15х21. –                      

10 прим.: б.ц. 
269. Те саме. – Вип. 13-14 (1-31 лип. 2018 р.). – 2018. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

270. Те саме. – Вип. 15-16 (1-31 серп. 2018 р.). – 2018. – 7 с. ; 15х21. –                        

10 прим.: б.ц. 

271. Те саме. – Вип. 17-18 (1-30 верес. 2018 р.). – 2018. – 12 с. ; 15х21. –                 

10 прим.: б.ц. 

272. Те саме. – Вип. 19-20 (1-31 жовт. 2018 р.). – 2018. – 12 с. ; 15х21. –                 

10 прим.: б.ц. 

273. ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти, прем'єри,рецензії на 

вистави, глядацькі відгуки [Текст] : бібліогр. інформація / Упр. культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. 

інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; 

[підгот. Г. Д. Северина ; комп’ют. набір, верстка, худож. оформ.                       

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2018. – Вип. 4(20)                                 

(1 жовт. - 31 груд. 2017 р.). – 2018. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
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274. Те саме. – Вип. 1(21) (1 січ. - 31 берез. 2018 р.). – 2018. – 12 с. ; 15х21. –                         

10 прим.: б.ц. 
275. Те саме. – Вип. 2(22) (1 квіт. - 30 черв. 2018 р.). – 2018. – 8 с. ; 15х21. –                               

10 прим.: б.ц. 

276. Те саме. – Вип. 3(23) (1 лип. - 30 верес. 2018 р.). – 2018. – 12 с. ; 15х21. –                              

10 прим.: б.ц. 
 

277. ХРОНІКА культурного життя Одещини [Текст] : інформ. огляд за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, 

мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська ; 

комп’ют. набір та ред. Ж. О. Карпінська ; коректор О. М. Ласкевич ; відп. 

за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2018. – Вип. 12 (груд. 2017 р.). – 2018. –                        

7 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
 

278. Те саме. – Вип. 1 (січ. 2018 р.). – 2018. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

279. Те саме. – Вип. 2 (лют. 2018 р.). – 2018. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

280. Те саме. – Вип. 3 (берез. 2018 р. ). – 2018. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

281. Те саме. – Вип. 4 (квіт. 2018 р.). – 2018. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

282. Те саме. – Вип. 5 (трав. 2018 р.). – 2018. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

283. Те саме. – Вип. 6 (черв. 2018 р.). – 2018. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

284. Те саме. – Вип. 7 (лип. 2018 р.). – 2018. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

285. Те саме. – Вип. 8 (серп. 2018 р.). – 2018. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

286. Те саме. – Вип. 9 (верес. 2018 р.). – 2018. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
287. Те саме. – Вип. 10 (жовт. 2018 р.). – 2018. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
 

288. ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                             

М. Грушевського. 2017 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр.                                  
інформації ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; 

худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 

2018. – Вип. 1-4 (14). – 2018. – 100 с. ; 15х21. – 45 прим.: б.ц. 

 

 

2019 
 

Методичні видання: 
 

289. АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: перетворюємо зміни 

фондів на позитив сучасності [Текст] / Юліана Амельченко // Бібліосвіт : 

інформ. вісн. / [редкол. : Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. 
ред.), С. Чачко, Т. Якушко] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : 

[б.в.], 2019. – Вип. 3(71). – С. 67-73. 
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Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

290. АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотеки Одещини в програмі «Розумний регіон» 

[Текст] / Юліана Амельченко // Бібл. планета. – 2019. – № 2(84). – С. 18-
19. – (З досвіду роботи). 

 

291. АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування [Текст]                                

/ Юліана Амельченко // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. – 

2019. – № 2(16). – С. 13-14. – (Децентралізація і бібліотеки). 
 

292. БІБЛІОТЕКИ області та завдання підвищення рівня інформації з питань 

державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України [Текст] : 

метод. лист / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 
ім. М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір                                       

Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                                  

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 12 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

293. БІБЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. Рік 2018 : аналіт.-стат. зб.                      

/ Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 
культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка                            

ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп'ют. 

набір Н. П. Маловік ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                     

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 18 с. ; 21х29,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

294. ВИБОРИ Президента України 2019 року: методичні поради працівникам 

бібліотек [Текст] : метод. лист / Упр. культури, національностей, релігій 

та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. 

обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд.                                    

З. П. Бондаровська ; комп'ют. набір З. П. Бондаровська ; заг. редагування 

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 8 с. – 

15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

295. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.                            

Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; верстка та редагування                    

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 24 с. ; 

15х21,5. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 13(15)). – 40 прим.: б.ц. 
 

296. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.                                     

Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; верстка та редагування                                  

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 36 с. ; 
15х21. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 14(16)). – 40 прим.: б.ц. 
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Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

297. ПИСЬМЕННИКИ, історики України – бібліотечна увага 2019 року 

[Текст] : метод. лист / Департамент культури, національностей, релігій та 
охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; 

комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 19 с. – 15х21,5. – 40 прим.: 

б.ц. 
 

298. РІК 1919: Українська Революція – Україна соборна [Текст] : метод.-

бібліогр. поради / Упр. культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. 

набір Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                                      

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 11 с. – 10х21,5. – 40 прим. : б.ц. 
 

299. РОБОТА публічних бібліотек щодо відзначення 380-річчя з дня 

народження гетьмана України Івана Мазепи [Текст] : інстр.-метод. лист                       

/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                   

М. Грушевського; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір                   

Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                     

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 11 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

300. СКЛАДАННЯ звітів за допомогою програми ЕСМаР [Текст] : метод. 

пам’ятка / Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір                   

Н. П. Маловік ; верстка та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                  

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 20 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

301. СКЛАДАННЯ звітів за формами 6-НК, 80-а-рвк [Текст] : метод. пам’ятка                           

/ Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка                               

ім. М. Грушевського ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір                          
Н. П. Маловік ; верстка та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                       

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 22 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

302. СУЧАСНІ виборчі процеси та завдання бібліотек [Текст] : інстр.-метод. 

лист / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка                          
ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Ю. С. Амельченко ; 

комп’ют. набір Н. П. Маловік ; оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. О. А.Булгакова]. – Одеса, 2019. – 4 с. ; 15х21,5. – 40 прим.: 

б.ц. 
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Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

Бібліографічні видання: 
 

303. ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2017 рік : наук.-допоміж. бібліогр. 

покажч. // Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 
наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. ; [підгот.                         

Т. О. Андросова ; підгот. бібліогр. матеріалів: Т. С. Ступаченко,                        

А. В. Діденко ; комп’ют. набір Т. С. Ступаченко ; ред. Т. О. Андросова. ; 

відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 475 с. ; 15х21,5. –                          

40 прим.: б.ц. 
 

304. НОВІ агротехнології – орієнтир на розвиток [Текст] : бібліогр. покажч.                   

/ Департамент. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; від. виробн. літ. : [підгот. М. В. Чайковська ; 

комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагування 

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 32 с. ; 

15×21. – 40 прим.: б.ц. 
 

305. НОВІ книги про Одещину за 2017-2018 роки [Текст] : бібліогр. покажч.                        

/ Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культур. 

спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                                 

М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                              

Т. О. Андросова ; комп’ют. набір І. О. Шевченко ; верстка, худож. оформ. 

та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 

2019. – 28 с. ; 15×21. – (Що читати про край ; вип. 14-15). – 40 прим.: б.ц. 
 

306. НОВІ находження сільськогосподарської літературі за 2018 рік [Текст] : 

[щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за                 

2018 р.] / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; від. виробн. літ. ; [підгот. М. В. Чайковська ; 
комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. оформ. та редагування 

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – 28 с.; 

15х21. – 45 прим.: б.ц. 
 

Інформаційні видання: 
 

307. ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати Одещини. 2020 рік [Текст] : календар                        

/ Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; від. краєзнавч. літ. і бібліогр. ; [підгот.                               

Т. О. Андросова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; худож. оформ. та заг. 

редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 

2019. – 56 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
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Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

308. 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., комп’ют. набір Ж. О. Карпінська, І. А. Терзі-Руссу ; ред.                    

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2019. – Вип. 21-22 

(1-30 листоп. 2018 р.). – 2019. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
 

309. Те саме. – Вип. 23-24 (1-31 груд. 2018 р.). – 2019. – 8 с. ; 15х21. –                   

10 прим.: б.ц. 

310. Те саме. – Вип. 1-2 (1-31 січ. 2019 р.). – 2019. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

311. Те саме. – Вип. 3-4 (1-28 лют. 2019 р.). – 2019. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

312. Те саме. – Вип. 5-6 (1-31 берез. 2019 р.). – 2019. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

313. Те саме. – Вип. 7-8 (1-30 квіт. 2019 р.). – 2019. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

314. Те саме. – Вип. 9-10 (1-31 трав. 2019 р.). – 2019. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
315. Те саме. – Вип. 11-12 (1-30 черв. 2019 р.). – 2019. – 8 с. ; 15х21. –                       

10 прим.: б.ц. 

316. Те саме. – Вип. 13-14 (1-31 лип. 2019 р.). – 2019. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

317. Те саме. – Вип. 15-16 (1-31 серп. 2019 р.). – 2019. – 8 с. ; 15х21. –                         

10 прим.: б.ц. 

318. Те саме. – Вип. 17-18 (1-30 верес. 2019 р.). – 2019. – 8 с. ; 15х21. –                             

10 прим.: б.ц. 

319. Те саме. – Вип. 19-20 (1-31 жовт. 2019 р.). – 2019. – 4 с. ; 15х21. –                          

10 прим.: б.ц. 

320. Те саме. – Вип. 21-22 (1-30 листоп. 2019 р.). – 2019. – 16 с. ; 15х21. –                          
10 прим.: б.ц. 

 

321. ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти прем’єри, рецензії на 

вистави, глядацькі відгуки [Текст] : бібліогр. інформація / Упр. культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ;                           

від. інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; 

[підгот. Г. Д. Северіна ; комп’ют. набір, верстка, худож. оформ., заг. 

редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2019. – 

Вип. 4(24) (1 жовт. - 31 груд. 2018 р.). – 2019. – 12 с. ; 15х21 – 10 прим.: 

б.ц. 
 

322. Те саме. – Вип. 1(25) (1 січ. - 31 берез. 2019 р.). – 2019. – 12 с. ; 15х21. –                         

10 прим. : б.ц. 
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323. Те саме. – Вип. 2(26) (1 квіт. - 30 черв. 2019 р.). – 2019. – 12 с. ; 15х21. –                       

10 прим. : б.ц. 
324. Те саме. – Вип. 3(27) (1 лип. - 30 верес. 2019 р.). – 2019. – 8 с. ; 15х21. –                               

10 прим. : б.ц. 

325. ХРОНІКА культурного життя Одещини [Текст] : інформ. огляд за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, 

мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. Ж. О. Карпінська,                          

І. А. Терзі-Руссу ; комп’ют. набір Ж. О. Карпінська, І. А. Терзі-Руссу ; 

ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2019. – Вип. 11 

(листоп. 2018 р.). – 2019. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

326. Те саме. – Вип. 12 (груд. 2018 р.). – 2019. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

327. Те саме. – Вип. 1 (січ. 2019 р.). – 2019. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
328. Те саме. – Вип. 2 (лют. 2019 р.). – 2019. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

329. Те саме. – Вип. 3 (берез. 2019 р.). – 2019. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

330. Те саме. – Вип. 4 (квіт. 2019 р.). – 2019. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

331. Те саме. – Вип. 5 (трав. 2019 р.). – 2019. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

332. Те саме. – Вип. 6 (черв. 2019 р.). – 2019. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

333. Те саме. – Вип. 7 (лип. 2019 р.). – 2019. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

334. Те саме. – Вип. 8 (серп. 2019 р.). – 2019. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

335. Те саме. – Вип. 9 (верес. 2019 р.). – 2019. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

336. Те саме. – Вип. 10 (жовт. 2019 р.). – 2019. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

337. Те саме. – Вип. 11 (листоп. 2019 р.). – 2019. – 16 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

338. ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                                 

М. Грушевського. 2018 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр.                   

інформації ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; 

худож. оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                         
О. А. Булгакова]. – Одеса, 2019. – Вип. 1-4 (15). – 2019. – 106 с. ; 15х21. – 

45 прим.: б.ц. 
 
 

2020 
 

Методичні видання: 
 

339. БІБЛІОТЕКИ Одеської області в цифрах. Рік 2019 : аналіт.-стат. зб.                               

/ Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 
культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка 

ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп'ют. 

набір Н. П. Маловік ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. –                      

18 с. ; 21х29,5. – 40 прим.: б.ц. 
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340. ІСТОРИЧНІ, літературні, мистецькі ювілеї 2020 року та нові можливості 

роботи бібліотек [Текст] : метод. поради / Департамент культури, 
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

[упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп’ют. набір Ю. С. Амельченко ; заг. 

редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 

2020. – 16 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

341. МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот.                                

Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік; верстка та редагування                  

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – 24 с. – 

(Світ бібліотек сьогодні ; вип. 15(17)). – 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

342. ПРО ПОЕТАПНЕ відновлення роботи бібліотек [Текст] : інстр.-метод. 

лист / Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. 

набір Н. П. Маловік; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                                        

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – 7 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 
 

343. УКРАЇНСЬКА книга – державний проект: шляхи та методи 

популяризації [Текст] : метод. поради / Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; 

[упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; заг. 

редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 
2020. – 12 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б.ц. 

 

Бібліографічні видання: 
 

344. КНИГИ из личной библиотеки доктора К.М. Шмидта в фондах ооунб им. 

М. Грушевского [Текст] : биобибл. указ. / Департамент культуры, 

национальностей, религий и охраны объектов культур. наследия Одес. 

облгосадмин. ; Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского ; отд. 

хранения основ. фонда ; сектор ред. и цен. кн. ; [сост. И. В. Довганюк ; 

компьют. набор И. В. Довганюк ; ред. Е. М. Ласкевич ; вёрстка, худож. 

оформ. Е. М. Ласкевич ; фот. И. В. Довганюк ; отв. за вып.                                                 

О. А. Булгакова]. – Одесса, 2020. – 88 с. ; 15×21. – Тит. л., аннот. парал. 

рус., укр. – Текст рус. – (Одесские библиофилы ; вып. 1). – 20 экз.: б.ц. 



 63 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

345. НОВІ находження сільськогосподарської літературі за 2019 рік [Текст] : 

[щоріч. звед. бібліогр. список нових находжень з питань сіл. госп-ва за                          
2019 р.] / Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. виробн. літ. ; [підгот.                                 

М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; верстка, худож. 

оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – 

Одеса, 2019. – 20 с.; 15х21. – 45 прим.: б.ц. 
 

346. МОГИЛЬНИЦЬКА Галина Анатоліївна [Текст] : біобібліогр. покажч.                   

/ упоряд. О. Г. Нуньєс ; Департамент культури, національностей, релігій 

та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. 

обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [ред. О. Ласкевич]. –                                

Одеса : Фенікс, 2019. – 110 с. – 15х21,5. – 100 прим.: б.ц. 
 

Інформаційні видання: 
 

347. БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси [Текст] : 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. 
 

348. Те саме. – Одеса, 2019. – Вип. 1(65) : [I кв. 2019 р.]. – 2020. – 7 с. ; 15×21. 

– (На допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

349. Те саме. – Вип. 2(66) : [IІ кв. 2019 р.]. – 2020. – 6 с. ; 15×21. – (На 

допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

350. Те саме. – Вип. 3(67) : [IІІ кв. 2019 р.]. – 2020. – 6 с. ; 15×21. – (На 
допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

351. Те саме. – Вип. 4(68) : [IV кв. 2019 р.]. – 2020. – 7 с. ; 15×21. – (На 

допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

352. Те саме. – Одеса, 2020. – Вип. 1(69) : [I кв. 2020 р.]. – 2020. – 7 с. ; 15×21. 

– (На допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 

353. Те саме. – Одеса, 2020. – Вип. 2(70) : [ІI кв. 2020 р.]. – 2020. – 8 с. ; 15×21. 

– (На допомогу бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц. 
 

354. 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, 

2020. – Вип. 23-24 (1-31 груд. 2019 р.). – 2020. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
 

355. Те саме. – Вип. 1-2 (1-31 січ. 2020 р.). – 2020. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

356. Те саме. – Вип. 2 (1-29 лют. 2020 р.). – 2020. – 16 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
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357. Те саме. – Вип. 3 (1-31 берез. 2020 р.). – 2020. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
358. Те саме. – Вип. 4 (1-30 квіт. 2020 р.). – 2020. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

359. Те саме. – Вип. 5 (1-31 трав. 2020 р.). – 2020. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

360. Те саме. – Вип. 6 (1-30 черв. 2020 р.). – 2020. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 

361. Те саме. – Вип. 7 (1-31 лип. 2020 р.). – 2020. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

 

362. ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти, прем'єри, рецензії на 

вистави, глядацькі відгуки [Текст] : бібліогр. інформація / Департамент 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                     
М. Грушевського ; від. інформації з питань культури, мистецтва та 

зв’язків з громадськістю ; [підгот. Г. Д. Северина ; комп’ют. набір, 

верстка, худож. оформ., заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                     

О. Л. Попова]. – Одеса, 2020. – Вип. 4(28) (1 жовт. - 31 груд. 2019 р.). – 

2020. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

363. Те саме. – Вип. 1(29) (1 січ. - 31 берез. 2020 р.). – 2020. – 8 с. ; 15х21. –                           

10 прим.: б.ц. 
 

364. ХРОНІКА культурного життя Одещини [Текст] : інформ. огляд за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / 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 ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                                 

О. Л. Попова]. – Одеса, 2020. – Вип. 12 (груд. 2019 р.). – 2020. – 12 с. ; 

15х21. – 10 прим.: б.ц. 

365. Те саме. – Вип. 1 (січ. 2020 р.). – 2020. – 11 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

366. Те саме. – Вип. 2 (лют. 2020 р.). – 2020. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
367. Те саме. – Вип. 3 (берез. 2020 р.). – 2020. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

368. Те саме. – Вип. 4 (квіт. 2020 р.). – 2020. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

369. Те саме. – Вип. 5 (трав. 2029 р.). – 2020. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

370. Те саме. – Вип. 6 (черв. 2020 р.). – 2020. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 

371. Те саме. – Вип. 7 (лип. 2020 р.). – 2020. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц. 
 

372. ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                                 

М. Грушевського. 2019 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр.                         

інформації ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; 

худож. оформ. та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                         

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – Вип. 1-4 (16). – 2020. – 108 с. ; 15х21. – 

45 прим.: б.ц. 
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V.  ПРО БІБЛІОТЕКУ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

2010 
 

Публікації у газетах: 
 

1. НЕСТЕРОВА. А. Святой Николай – символ милосердия [Текст] : [в 

ОУНБ им. М. Грушевского состоялась кн. выст. "Святой Николай – 

покровитель детей и моряков, символ милосердия"] / А. Нестерова                    

// Одес. вестн. –2010. – 21 дек. – С. 2 : фот. 
 

2. ФІЛІППОВА О. Спадщина Яна Гуса [Текст] : [в ОУНБ ім.                                  

М. Грушевського відбулась міжнар. наук.-практ. конф. "Гусівські 

читання"] / О. Філіппова // Чорномор. новини. – 2010. – 28 жовт. – С. 3. 
 

3. ВАКУЛЕНКО А. Потомкам остаются книги [Текст]: [в ОУНБ им.                    

М.С. Грушевского состоялось торжеств. собр., посвящ. 135-летию б-ки]                                  

/ А. Вакеленко // Одес. известия. – 2010. –28 окт. – С. 12 : фот. 
 

4. ЕГОРОВА К. Вклад в развитие культуры и нравственности [Текст] : [о 

работе дир. ОУНБ им. М.С. Грушевского Ю.С. Амельченко и дир. ЦГБ 

им. И.Я. Франко Н. Клыковой. Интервью к Всеукр. дню б-к] / К. Егорова                          

// Одес. вестн. – 2010. – 30 сент. – С. 7 : фот. 
 

5. В этот день в Одессе [Текст] : [былое. Материалы подготовл. ОУНБ им.                    

М.С. Грушевского] // Одес. вестн. –2010. – 26 июня. – С. 7 ; 3 июля. –                    

С. 4 ; 10 июля. – С. 4 ; 17 июля. – С. 10 ; 31 июля. – С. 4 ; 7 авг. – С. 4 ;                           

21 авг. – С. 4 ; 28 авг. – С. 4 ; 4 сент. – С. 4 ; 25 сент. – С. 4 ; 2 окт. – С. 4 ; 

9 окт. – С. 4 ; 16 окт. – С. 4 ; 23 окт. – С. 11 ; 30 окт. – С. 4 ; 6 нояб. – С. 4 ; 

13 нояб. – С. 5 ; 20 нояб. – С. 4 ; 27 нояб. – С. 4 ; 4 дек. – С. 4 ; 11 дек. –                         

С. 4 ; 18 дек. – С. 4. 
 

6. ВИЕР К. Каждая француженка немного одесситка? [Текст] : [в рамках 

празднования в Украине Дня Европы ООУНБ им. М. Грушевского 

посетили гости из Франции – худож., скрипачка, Почет. гражданка 

Одессы С. Савари с мужем А. Полидори] / К. Виер // Одес. известия. – 

2010. – 27 мая. – С. 12 : фот. 

                                                        
 Матеріал поданий в зворотній хронології 
 Інформація у ЗМІ 2010 р., яка була оприлюднена до 10 жовтня 2010 року, увійшла до збірки 

"Бібліотека: роки і люди. Вип. 2 : Літопис минулого і сьогодення Одеської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. – 2010. – (До 135-річчя від часу заснування Бібліотеки)". 

Також до розділу 2010 р. вкючені матеріали, які не були освітелні у попередньому випуску.  
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7. НА Одесщине СБУ передала в вузы и библиотеки подборку изданий из 

рассекреченных архивных материалов, раскрывающих трагические 
страницы из истории украинского народа [Текст] : [Упр. СБУ в Одес. 

обл. передало подборку док. изд. ОНПУ, ОГЭУ, ОННБ им. М. Горького и 

ООУНБ им. М. Грушевского] // Одес. известия. – 2010. – 20 февр. – С. 2. 
 

 

2011 
 

Публікації у газетах: 
 

8. НАГРАЖДЕНЫ в честь 20-летия независимости Украины [Текст] : [дир. 

ООУНБ им. М. Грушевского Ю.С. Амельченко награждена юбил. 

медалью "20 лет независимости Украины"] // Веч. Одесса. – 2011. – 3 дек. 

– С. 1. 
 

9. ИГОРЕВ П. Обеспечить карантин растений [Текст] : [на экол. семинаре                  

в Одес. обл. универс. б-ке им. М. Грушевского состоялась презентация 
науч. труда В. Курзовой "Эколого-правовые проблемы карантина 

растений: теория и практика применения"] / П. Игорев // Одес. вестн. – 

2011. – 24 нояб. – С. 6. 
 

10. "ГЛАВНЫЙ принцип – библиотека как центр общения" [Текст ]: [нач. 

отд. культ.-просвет. работы и нар. творчества упр. культуры и туризма 

Одес. обл. гос. администрации И. Щеголева рассказала о работе сети б-к 

Одес. обл., в т.ч. о том, что в ОУНБ им. М. Грушевского инициирован 

соц. проект "Библиотека против одиночества"; вместе с Гл. упр. юстиции 

в Одес. обл. открыт консультац. пункт бесплат. юрид. помощи для 
малообеспеч. граждан; отремонтирована часть помещений] // Одес. 

известия. – 2011. – 29 сент. – С. 4. 
 

11. БИБЛИОТЕКА Грушевского снова в лесах [Текст] : [строит. работы 

начались 13 сент. Срок их окончания неизвестен] // Веч. Одесса. – 2011. – 

15 сент. – С. 1. 
 

12. ФОТОРЕПОРТАЖ [Текст] : [в ООНУ им. М. Грушевского состоялась 
встреча с преподавателями ВУЗов, посвящ. Дню Конституции Украины]               

// Багатонац. Одещина. – 2011. – № 6, июль. – С. 9 : фот. 
 

13. КОМИСАРЕНКО С. В поисках современных идеологем [Текст] : [в 

ООУНБ им. М. Грушевского состоялся круглый стол на тему "Ценности 

и соц. нормы граждан. общества, пути решения некоторых противоречий 

во взглядах на историю"] / С. Комисаренко // Одес. известия. – 2011. –                 

23 июня. – С. 2 : фот. 
 

14. ІЗБАШ О. Книжка – на віки [Текст] : [у Ширяєво відбулось свято укр. кн. 

Серед подарунків – 313 примірників літ. різної тематики на суму 10 тис. 

грн., які були надані ООУНБ ім. М. Грушевського для ЦБС р-ну]                            

/ О. Ізбаш  // Промінь. – 2011. – 15 черв. – С. 3. 
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15. МИЛОСЕРДНА О. Хто він, твій герой? [Текст] : [в Одес. обл. наук. б-ці 

ім. М. Грушевського для учнів юрид. ліцею провели Свято героїв, 
присвяч. видат. діячам укр. визвол. руху] / О. Милосердна // Чорномор. 

новини. –2011. – 28 трав. – С. 1 : фот. 
 

16. НЕСТЕРОВА А. Великие архитекторы нашего города [Текст] : [в отд. 

краеведч. лит. и библиогр. ООНБ им. М. Грушевского состоялся творч. 
вечер, посвящ. двум выдающимся архитекторам: Ф. Боффо и                             

А. Бернардацци] / А. Нестерова // Одес. вестн. –2011. – 21 апр. – С. 2. 
 

17. КРАКАЛІЯ Р. Розмова продиктована моментом [Текст] : [в ООУНБ ім. 

М.С. Грушевського відбувся літ. вечір, присвяч. 50-річчю Укр. Нац. 
премії Т.Г. Шевченко, в якому взяли участь одес. письменники:                         

Г. Щипківський, В. Гаранін, а також літературознавці – викл. ПУНПУ ім. 

К.Д. Ушинського] / Р. Кракалія // Чорномор. новини. –2011. – 19 берез. – 

С. 7. 
 

18. НЕСТЕРОВА А. Тройной юбилей [Текст] : [в ОУНБ им. М. Грушевского 
состоялась творч. встреча, посвящ. юбилеям трех писателей – 

основателей евр. лит. на идиш: 175-летию М. Мойхер-Сфорима; 105-

летию Нотэ Лурье и 100-летию Г. Полянкера] / А. Нестерова // Одес. 

вестн. – 2011. – 24 февр. – С. 6. 
 

19. КРАКАЛІЯ Р."Спалити молодість і полягти при зброї..." [Текст] : [в 

ОУНБ. ім. М. Грушевського до річниці Крутян. бою оформили кн. вист. 

"Вічний вогонь української волі"] / Р. Кракалія // Чорномор. новини. – 

2011. – 3 лют. – С. 1. 
 

20. БОНДАРОВСКАЯ З.Первая помощь бесплатно [Текст] : [в юрид. отд. 

ООУНБ им. М. Грушевского уже около 10 лет работает публ. центр 

правовой информации] / З. Бондаровская // Одес. вестн. –2011. –1 февр. –                   

С. 3. 
 

21. В ЭТОТ день в Одессе [Текст] : [былое. Материалы подготовл. ООУНБ 

им. М. Грушевского] // Одес. вестн. – 2011. – 15 янв. – С. 4 ; 22 янв. –                  

С. 4 ; 12 февр. – С. 4 ; 26 февр. – С. 4 ; 5 марта. – С. 14; 26 марта. – С. 14 ; 

2 апр. – С. 4 ; 14 мая. – С. 14 ; 21 мая. – С. 12 ;  28 мая. – С. 12 ; 4 июня. – 

С. 12 ; 11 июня. – С. 12 ; 18 июня. – С. 12 ; 9 июля. – С. 4 ; 16 июля. –                      

С. 8 ; 30 июля. – С. 10 ; 6 авг. – С. 10 ; 13 авг. – С. 10 ; 22 авг. – С. 13 ;                        

24 сент. – С. 15 ; 8 окт. – С. 4 ; 29 окт. – С. 3 ; 19 нояб. – С. 3 ; 26 нояб. – 

С. 2 ; 10 дек. – С. 2 ; 17 дек. – С. 2. 
 

22. ДУБАСОВ В. Наследники Ивана Рядченко [Текст] : [в ООУНБ. им.                  

М. Грушевского состоялось вручение обл. лит. премии им. И. Рядченко]                          

/ В. Дубасов // Одес. вестн. – 2011. – 27 янв. – С. 2: фото. 
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23. КРАКАЛІЯ Р."Літають слова поміж нами..." [Текст] : [в ОУНБ ім.                     

М. Грушевського відбулося урочисте вручення літ. премії ім. І. Рядченка. 
Лауреатами у 2011 р. стали В. Гаранін за кн. про творчість В. Мороза та 

поетеса з м. Кодими Одес. обл. Ж. Савицька] / Р. Кракалія // Чорномор. 

новини. – 2011. – 29 січ. – С. 7. 
 

24. ПОМНИ о Крутах! [Текст] : [в ООУНБ. им. М. Грушевского состоялись 

ист. чтения, посвящ. 82-й годовщине битвы под Крутами] // Веч. Одесса. 

–2011. – 29 янв. – С. 1. 
 
  

2012 
 

Публікації у газетах: 
 

25. ВСПОМНИЛИ автора "Зимней сказки" [Текст] : [в ООУНБ им.                         

М. Грушевского состоялся лит.-муз. вечер, посвящ. 215-й годовщине со 

дня рожд. Г. Гейне] // Одес. известия. – 2012. – 27 дек. – С. 2. 
 

26. СМИРНОВА Е. Как царицы и поэтессы меняли нашу историю [Текст] : 

[книги из фондов ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. 

– 2012. – 23-31 дек. – С. 4 : фот. 
 

27. "ВЕЛИЧНА, щедра і прекрасна мова" [Текст] : [под таким назв. 15 нояб. 

открылся XV обл. кн. фестиваль памяти М. Грушевского в ОУНБ им.                               

М. Грушевского] // Веч. Одесса. – 2012. – 17 нояб. – С. 1 : фот. 
 

28. СВЕТСКАЯ Е. Книга – проводник к знаниям [Текст] : [в ООНБ им.                         

М. Грушевского на XV фестивале укр. книги "Велична, щедра і 

прекрасна мова" были презентованы читателям издания соврем. укр. 

писателей] / Е. Светская // Одес. вестн. – 2012. – 17 нояб. – С. 16. 
 

29. БУГАЕНКО С. О чекистах, бандитах и подвигах одесской милиции                              

[Текст] : [книги из фондов ООУНБ им. М. Грушевского] / С. Бугаенко                     

// На пенсии. – 2012. – 12 нояб. – С. 5. 
 

30. ОБ истории Одессы: [Текст] : [список книг об Одессе ООУНБ им.                      

М. Грушевского] // На пенсии. – 2012. – 30 окт. – 5 нояб. – С. 5 : фот. 
 

31. ВЕТРОВ К. Народные депутаты не забывают об Одессе [Текст] : [в Лит. 

музее состоялась встреча зам. пред. фракции Партии регионов в Верхов. 

Раде Украины В. Зубанова с работниками культуры, во время которой он 

для ООУНБ им.Грушевского подарил книги по истории] / К. Ветров                      
// Регион. вестн. – 2012. – 12 сент. – С. 3 : фот. 

 

32. БУГАЕНКО С. Любите авантюры? Читайте о мошенниках и разведчиках 

[Текст] : [список книг, посвящ. истории разведки, составлен. ООУНБ им. 

М. Грушевского] / С. Бугаенко // На пенсии. – 2012. – 7-13 авг. – С. 5. 
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33. БУГАЕНКО С. История в лица и деталях, или События, которые 

изменили мир [Текст] : [список лит., предоставл. ООУНБ им.                         
М. Грушевского] / С. Бугаенко // На пенсии. – 2012. – 10-16 июля. – С. 4. 

34. БУГАЕНКО С. История: где узнать имена забытых одесситов [Текст] : 

[список книг, посвящ. Истории Одессы, подготовл. отд. краеведч. лит. 

ОУНБ им. М. Грушевского] / С. Бугаенко // На пенсии. – 2012. –                            

15-21 мая, (№ 20). – С. 4 : фот. 

35. БУГАЕНКО С. Как получить прибыль от сада и огорода [Текст] : [список 

лит., предоставл. ООУНБ. им. М. Грушевского, посвящ. уходу за 

растениями] / С. Бугаенко // На пенсии. – 2012. – 24-30 апр. – С. 4. 

36. БУГАЕНКО С. Где узнать о новых сортах растений? [Текст] : [список 

лит., предоставл. отд. произв. лит. ООУНБ им. М. Грушевского]                            

/ С. Бугаенко // На пенсии. – 2012. – 17-23 апр. – С. 4. 
37. ВИЕР К. "Щоб взимку там сидіти, треба мати кожушок…" [Текст] : [дир. 

ОУНБ им. Грушевского Амельченко Ю.С. приняла участие в заседании 

"круглого стола" "Библиотека. Дети. Время"] // Одес. Известия. – 2012. – 

3 апр. – С. 6 : фот. 

38. ПРОХОРОВА Э. Библиотека – против одиночества [Текст]                                   

/ Э. Прохорова // Одес. вестник. – 2012. – 22 марта. – С. 4. 

39. БУГАЕНКО С. Библиотека и молодежь против одиночества пожилых! 

[Текст] : [как работает Лит. гостиная созданная сотр. Одес. обл. науч. б-

ки им. М. Грушевского на базе Территор. центра соц. обслуживания 

пенсионеров Малин. р-на] / С. Бугаенко // На пенсии. – 2012. –                              

6-12 марта. – С. 4 : фот. 

40. ЖУКОВА М. "Между" [Текст] : [кн. под таким назв. представили 
читателям ООУНБ им. Грушевского Т.Бирюкова и С. Мельник]                         

/ М. Жукова // Веч. Одесса. – 2012. – 14 февр. – С. 3. 

41. ПРОХОРОВА Э. Центр духовного общения [Текст] : [в Территор. центре 

соц. помощи Малинов. р-на сотрудниками ООУНБ им. М. Грушевского 

была открыта Лит. гостиная] / Э. Прохорова // Одес. вестн. – 2012. –                         

17 янв. – С. 2 : фот. 

42. ПРОТИВ одиночества [Текст] : [в рамках обл. проекта "Библиотека 

против одиночества" ООУНБ им. М. Грушевского инициировала 

открытие "Литературной гостиной" в Территор. центре соц. 

обслуживания Малинов. р-на Одессы] // Регион. вестн. – 2012. – 25 янв. – 

С. 5 : фот. 
43. НА этой неделе в Одессе [Текст] : [материалы подготовл. ОУНБ им.                                 

М. Грушевского] // Одес. вестн. – 2012 – 28 янв. – С. 4 ; 4 февр. – С. 4 ;                 

11 февр. – С. 3 ; 18 февр. – С. 3 ; 25 февр. – С. 3 ; 3 марта. – С. 3 ;                         

24 марта. – С. 3 ; 31 марта. – С. 3 ; 7 апр. – С. 3 ; 14 апр. – С. 3 ; 21 апр. – 

С. 3 ; 28 апр. – С. 2 ; 26 мая. – С. 3 ; 2 июня. – С. 3 ; 9 июня. – С. 4 ;                         

16 июня. – С. 4 ; 23 июня. – С. 15. 
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Інтернет-видання: 
 

44. ПРОГРАММА «Библиомост» в Одесской библиотеке им.                               

М. Грушевского [Электронный ресурс] : [о бесплат.х курсах обучения 

работе на компьютере и поиску информации в Интернете для 

пенсионеров в Одес. РТЦ] // Одес. обозреватель : [новости Одессы, 

события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://odessapost.com/programma-bibliomost-v-odesskoy-biblioteke-im-m-

grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 26.12.2012. 
 

45. ВАЛЕВСКАЯ Л. Романтическая эпоха Генриха Гейне [Электронный 

ресурс] : [к 215-летию со дня рожд. выдающегося нем. поэта Генриха 

Гейне в чит. зале Одес. ОУНБ им. Грушевского состоялся лит.-муз. 

вечер] / Лариса Валевская // Одес. обозреватель : [новости Одессы, 

события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://odessapost.com/romanticheskaya-epoha-genriha-geyne/. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 20.12.2012. 
 

46. ВАЛЕВСКАЯ Л. День Святого Николая в библиотеке им. Грушевского 

[Электронный ресурс]: [в Одес. ОУНБ им. Грушевского открылась 

выставка «Святой Николай – покровитель детей и моряков. Символ 

милосердия». В рамках праздника в чит. зале б-ки прошла выставка укр. 

нар. игрушки творч. мастерской Елены Овчинниковой] / Лариса 

Валевская // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://odessapost.com/den-svyatogo-

nikolaya-v-biblioteke-im-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

12.12.2012. 
 

47. ВАЛЕВСКАЯ Л. Показ мод от Одесского высшего профессионального 

училища сферы услуг [Электронный ресурс] : [в Одес. ОУНБ им. 

Грушевского сост. встреча с изменчивой модой, которую 

продемонстрировали студентки Одес. высш. проф. уч-ща сферы услуг 

Нац. ун-та «Одесская национальная юридическая академия»] / Лариса                   

Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости 

Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://odessapost.com/pokaz-mod-ot-odesskogo-vyisshego-professionalnogo-

uchilishha-sferyi-uslug/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 06.12.2012. 
 

48. ВАЛЕВСКАЯ Л. Презентация Одесского института 

предпринимательства и права [Электронный ресурс] : [в Одес. ОУНБ им. 

Грушевского 5 декабря 2012 сост. презентация Одесского института 

предпринимательства и права. Рекламный фильм об ОИПП подготовлен 

в Одес. РТЦ] / Лариса Валевская // Одес. обозреватель : [новости Одессы, 

события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://odessapost.com/prezentatsiya-odesskogo-instituta-predprinimatelstva-i-

prava/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 06.12.2012. 

http://odessapost.com/programma-bibliomost-v-odesskoy-biblioteke-im-m-grushevskogo/
http://odessapost.com/programma-bibliomost-v-odesskoy-biblioteke-im-m-grushevskogo/
http://odessapost.com/romanticheskaya-epoha-genriha-geyne/
http://odessapost.com/den-svyatogo-nikolaya-v-biblioteke-im-grushevskogo/
http://odessapost.com/den-svyatogo-nikolaya-v-biblioteke-im-grushevskogo/
http://odessapost.com/pokaz-mod-ot-odesskogo-vyisshego-professionalnogo-uchilishha-sferyi-uslug/
http://odessapost.com/pokaz-mod-ot-odesskogo-vyisshego-professionalnogo-uchilishha-sferyi-uslug/
http://odessapost.com/prezentatsiya-odesskogo-instituta-predprinimatelstva-i-prava/
http://odessapost.com/prezentatsiya-odesskogo-instituta-predprinimatelstva-i-prava/
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49. ВАЛЕВСКАЯ Л. "Душа поэта" Виктории Фроловой – презентация и 

воплощение [Электронный ресурс] : [в чит. зале Одес. ОУНБ им.                       
М. Грушевского состоялась презентация сб. "Душа поэта" журналиста, 

автора и ведущей программы «Темы. События. Люди» Виктории Фроловой]                             
/ Лариса Валевская // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры 

и комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://odessapost.com/dusha-poeta-
viktorii-frolovoy-prezentatsiya-i-voploshhenie/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

01.12.2012. 
 

50. ВАЛЕВСКАЯ Л. К 290-летию Григория Сковороды [Электронный ресурс] : 

[в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского в чит. зале подготовлена экспозиция 
«Григорий Сковорода – феникс возрождения», которая состоит из трех 

разделов, освещающих три ипостаси Григория Сковороды – философ, 
путешественник и художник слова] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы 

Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 
комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://odessapost.com/k-290-letiyu-

grigoriya-skovorodyi/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 01.12.2012. 
 

51. ВАЛЕВСКАЯ Л. Книжный фестиваль памяти Михаила Грушевского 
[Электронный ресурс] : [в Одес. обл. универс. науч. б-ке им.                               

М. Грушевского в течение двух дней (15 и 16 нояб.) проходил XV-й Обл. кн. 
фестиваль памяти Михаила Грушевского "Велична, щедра і прекрасна мова"] 

/ Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости 
Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://odessapost.com/knizhnyiy-festival-pamyati-mihaila-grushevskogo/. – Назв. 
с экрана. – Дата публ.: 16.11.2012. 

 

 

52. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. Грушевского открылась книжная 

выставка, посвященная крещению Украины – Руси [Электронный                                
ресурс] : [в Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского в преддверии 

праздника равноапостольного князя Владимира – Крестителя всея Руси, 
который отмечается на Украине 29 июля, открылась кн. выст., посвящ. 

крещению Украины – Руси] / Лариса Валевская // Одес. обозреватель : 
[новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-otkryilas/. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 26.07.2012. 
 

53. ВАЛЕВСКАЯ Л. День матери в библиотеке Грушевского [Электронный ресурс] : 
[15 мая в чит. зале Одес. обл. универс. науч. б-ки. им. М. Грушевского зав. 
сектором культур.-мас. работы О. Ходис организовала и пригласила на праздник 
матерей-героинь г. Одессы. В празднике приняли участие представители Одес. 

обл. центра проф.-техн. образования, уч-ся сред. шк., воспитанники дет.-юнош. 
клуба "Ровесник". В рамках праздника состоялась презентация кн. выст. "Святое 
слово в мире – мама" и "Роменская мадонна", посвящ. 110-летию со дня 
рождения матери-героини Александры Деревской] / Лариса Валевская ; фот. 
Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 
комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://odessapost.com/den-materi-v-
biblioteke-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 16.05.2012. 

http://odessapost.com/dusha-poeta-viktorii-frolovoy-prezentatsiya-i-voploshhenie/
http://odessapost.com/dusha-poeta-viktorii-frolovoy-prezentatsiya-i-voploshhenie/
http://odessapost.com/k-290-letiyu-grigoriya-skovorodyi/
http://odessapost.com/k-290-letiyu-grigoriya-skovorodyi/
http://odessapost.com/knizhnyiy-festival-pamyati-mihaila-grushevskogo/
http://odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-otkryilas/
http://odessapost.com/den-materi-v-biblioteke-grushevskogo/
http://odessapost.com/den-materi-v-biblioteke-grushevskogo/
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54. ВАЛЕВСКАЯ Л. Литературные чтения в библиотеке им. Грушевского 

[Электронный ресурс] : [15 марта в Одес. обл. универс. науч. б-ке им.                         
М. Грушевского пройдут культур.-лит. чтения "Греческая культура – 

сокровище мира", посвящ. Междунар. Дню Родного Языка]. / Лариса 

Валевская // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://odessapost.com/literaturnyie-

chteniya-v-biblioteke-im-g/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 14.03.2012. 
 

 

2013 
 

Публікації у газетах: 
 

55. ХИЖНЯК Ю. В мире украинской книги [Текст] : [в ОУНБ им.                         

М. Грушевского состоялся XVI обл. фестиваль укр. кн.] / Ю. Хижняк                    

// Прес-кур'єр. – 2013. – 13 листоп. – С. 16 : фот. 
 

56. ЖУКОВА М. "Краса висока і нетлінна..." [Текст] : [в ОУНБ им.                                               

М.С. Грушевского прошел 16-й обл. фестиваль укр. кн. памяти                                            

М. Грушевского] / М. Жукова // Веч. Одесса. – 2013. – 2 нояб. – С. 3 : 
фот. 

 

57. БИБЛИОТЕКИ – мосты к электронному правительству [Текст] : [ОУНБ 

им. М. Грушевского и ОО КВУ в совместном проекте "Публічні 

бібліотеки – мости до е-урядування] // ИзбирКом. – 2013. – 24 жовт.,                          

№ 7-9 (41-43). – С. 17. 
 

58. ГРОМАДСЬКІ приймальні з надання безоплатної первинної правової 

допомоги [Текст] : [провід. фахівці Гол. упр. юстиції в Одес. обл. 
надають скайп-консультації] // ИзбирКом. – 2013. – 24 жовт., № 7-9 (41-

43). – С. 21. 
 

59. СМИРНОВА Е. Живая история [Текст] : [книги из фондов б-ки им.                        

М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2013. – 3-9 сент. – С. 4 : 

фот. 
 

60. СМИРНОВА Е. Путешествие вместе с легендарными героями [Текст] : 
[книги из фонда б-ки им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 

2013. – 27 авг. - 2 сент. – С. 4 : фот. 
 

61. СМИРНОВА Е. Книги о любви, истории и мистике [Текст] : [книги из 

фондов б-ки им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2013. –                                

13-19 авг. – С. 4 : фот. 
 

62. СМИРНОВА Е. Современная литература: загадки, интриги, убийства 

[Текст] : [список книг из фонда б-ки им. М. Грушевского] / Е. Смирнова                                          
// На пенсии. –2013. – 6-12 авг. – С. 4 : фот. 

 

63. СМИРНОВА Е. Читаем о войне, любви и творчестве [Текст] : [список книг из 
фондов б-ки им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2013. –                    

23-30 июля. – С. 4 : фот. 

http://odessapost.com/literaturnyie-chteniya-v-biblioteke-im-g/
http://odessapost.com/literaturnyie-chteniya-v-biblioteke-im-g/
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64. СМИРНОВА Е. Путешествие во времени [Текст] : [книги с фондов б-ки 

им. М. Грушевского] // На пенсии. – 2013. – 16-22 июля. – С. 4 : фот. 
 

65. СМИРНОВА Е. О гетманах и казаках [Текст] : [список книг из фондов б-

ки им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2013. – 9-15 июля. 

– С. 4 : фот. 
 

66. СМИРНОВА Е. Об истории, природе и одесских улицах [Текст] : [список 

новой лит., поступившая в ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова                             

// На пенсии. – 2013. – 25 июня - 1 июля. – С. 4 : фот. 
 

67. ОНИ нам предоставили возможность сохранить величие культуры и 

науки [Текст] : [в ОУНБ им. М. Грушевского в честь 1150-летия создания 

первой славян. азбуки Кирилла и Мефодия был организован поэт. вечер с 

таким назв.] // Роден край. – 2013. – № 25, 22 июня. – С. 2. 
 

68. МИХАЙЛОВА Т. "Славянской письменности посвящается..." [Текст] : [в 

ООУНБ им. М. Грушевского состоялся вечер славян. письменности]                         

/ Т. Михайлова // Веч. Одесса. – 2013. – 30 мая. – С. 4. 
 

69. СМИРНОВА Е. Любите захватывающий сюжет? [Текст] : [подборка 

книг, предоставл. ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. 

– 2013. – 14-20 мая. – С. 4 : фот. 
 

70. МИХАЙЛОВА Е. "Книги - друзья, книги - учителя" [Текст] : [в ООУНБ 

им. М. Грушевского в отд. иностр. лит. провели лит. гостиную, посвящ. 

Всемир. Дню книги и авт. права] / Е. Михайлова // Веч. Одесса. – 2013. –                                 

3 мая. – С. 4. 
 

71. СМИРНОВА Е. Где узнать историю денег и почтовых марок? [Текст] : 
[подборка книг, предоставл. ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова                         

// На пенсии. – 2013. – 23-29 апр. – С. 4 : фот. 
 

72. ХХ век: трагедии и триумфы [Текст] : [в Междунар. день освобождения 

узников фашист. концлагерей в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 

открылась кн. выст. "Чорний птах гіркої пам'яті"] // Веч. Одесса. – 2013. – 

16 апр. – С. 3. 
 

73. ХХ век: трагедии и триумфы [Текст] : [ко Дню космонавтики в производ. 

отд. ООУНБ им. М. Грушевского подготовлены и представлены кн. 

выст.: "Видатні діячі космічної галузі" и "Тернистим шляхом до зірок"]                             

// Веч. Одесса. – 2013. – 16 апр. – С. 3. 
 

74. СМИРНОВА Е. События и люди, которые изменили мир [Текст] : 

[подборка лит. предоставл. ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова                     

// На пенсии. – 2013. – 2-8 апр. – С. 4 : фот. 
 

75. СМИРНОВА Е. Неизвестная Одесса [Текст] : [подборка лит., предоставл. 

ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2013. –                     
26 марта - 1 апр. – С. 4 : фот. 
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76. ПОДОРОЖ до країни рідної мови [Текст] : [22 лют. 2013 р. в чит. залі 

ОУНБ ім. М. Грушевського нац.-культ. об-ня "Білорусь" провело свят. 
захід, присвяч. рідній мові] // Одесса многонац. – 2013. – № 2, март. –                              

С. 1 : фот. 
 

77. 100-РІЧЧЯ з дня народження Олександра Марінеско [Текст] : [в Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського пройшли іст. читання, присвяч. Герою Рад. 

Союзу капітану ІІІ рангу, командиру підвод. човна "С-13" О. Марінеску]                 

// Одесса многонац. – 2013. – № 2, март. – С. 4 : фот. 
 

78. СМИРНОВА Е. Одесситы расскажут о любимом городе [Текст] : 

[подборка лит., предоставл. ОУНБ им.М.Грушевского] / Е. Смирнова                        

// На пенсии. – 2013. – 5-11 марта. – С. 4 : фот. 
 

79. НИКОЛАЕВА Т. Библиотека им.М.Грушевского объединяет... [Текст] : 

[беседа с дир. ОУНБ им. М. Грушевского Ю.С. Амельченко]                         

/ Т. Николаева // Веч. Одесса. – 2013. – 5 марта. – С. 2. 
 

80. СМИРНОВА Е. О любви, героях и предателях расскажут... [Текст] : 
[подборка лит., предоставл. ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова                                  

// На пенсии. –2013. – 4 марта. – С. 4 : фот. 
 

81. НИКОЛАЕВА Т. "Путешествие в страну родного языка" [Текст] : [в 

ООУНБ им. М. Грушевского провели путешествие в страну родного яз., 

на котором была представлена кн.-ил. выст. авторов лит.-худож. 

произведений на укр., белорус., рус., болгар., молд. и пол. языках]                        

/ Т. Николаева // Веч. Одесса. – 2013. – 26 февр. – С. 3. 
 

82. СМИРНОВА Е. О королях, мудрецах и героях [Текст] : [подборка лит., 

предоставл. ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 

2013. – 12-18 февр. – С. 4 : фот. 
 

83. СМИРНОВА Е. О чем писали Нобелевские лауреаты? [Текст] : [подборка 

лит., предоставл. ОУНБ им. М. Грушевского] // На пенсии. – 2013. –                           

19-25 февр. – С. 4 : фот. 
 

84. СМИРНОВА Е. Что почитать о музах, царицах и террористках [Текст] : 

[подборка лит. предоставленная ОУНБ им. М. Грушевского] // На пенсии. 

– 2013. – 22-28 янв. – С. 4 : фот. 
 

85. ЧАЙКОВСКАЯ Е. Одесских пенсионеров затянуло в Интернет [Текст] : 

[в ОУНБ им. М. Грушевского были открыты бесплат. компьют. курсы 

для пенсионеров] / Е. Чайковская // На пенсии. – 2013. – 22-28 янв. –                            

С. 4 : фот. 
 

86. ЛЮДВИК О. "В этой книге – вся моя душа" [Текст] : [о вехах жизни 

библиотекаря-библиографа Ин-та сухопут. войск, ст. науч. сотр. музея                   

К.Г. Паустовского С. Кузнецовой. В дек. 2012 г. в ООУНБ им.                            

М. Грушевского состоялась презентация кн. С. Кузнецовой "Константин 

Паустовский. Преображенные отражения"] / О. Людвик // Прес-кур'єр. – 

2013. – 17-23 січ. – С. 5 : фот. 
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87. СМИРНОВА Е. Где узнать секретную информацию об известных людях? 

[Текст] : [подборка лит., предоставл. ОУНБ им. М. Грушевского]                             
/ Е. Смирнова // На пенсии. – 2013. – 15-21 янв. – С. 4 : фот. 

 

88. СМИРНОВА Е. Каким Гитлер был на самом деле? [Текст] : [подборка 

лит. предоставл. ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. 

– 2013. – 1-7 янв. – С. 4 : фот. 

 

Інтернет-видання: 
 

89. ДАБЫ не оскудела одесская читательская аудитория, не распалась связь 

времен. С юбилеем, Юлиана Сергеевна! [Электронный ресурс] : [ред. 

«Рупора Одессы» сердечно поздравляет Юлиану Сергеевну с днем 

рождения, желает ей крепкого здоровья и новых успехов в 

ответственнейшей работе на культур. фронте] // Рупор Одессы                             

 Новости : сайт. – Режим доступа: http://rupor.od.ua/news/Daby-ne-
oskudela-odesskaya-chitatelskaya-auditor/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

04.12.2013. – (Эксклюзив Рупора Одессы). 
 

90. ВАЛЕВСКАЯ Л. «Свеча скорби» в память жертв Голодомора 

[Электронный ресурс] : [День памяти жертв Голодомора традиционно 

отмечают в Украине каждую 4-ю субботу нояб. В этом году – 23 нояб.]                 

/ Лариса Валевская ; фот. Карины Бондарчук // Одес. обозреватель : 

[новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим 
доступа: http://www.odessapost.com/svecha-skorbi-v-pamyat-zhertv-

golodomora/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 23.11.2013. 
 

91. ВАЛЕВСКАЯ Л. День украинской письменности и языка в Малиновском 

районе. [Электронный ресурс] : [13 нояб. 2013 г. в помещении КУ 

«Терцентр соцобслуживания Малинов. р-на г. Одессы» по адресу ул.                                        

Б. Хмельницкого, 62 состоялось мероприятие, посвящ. Дню укр. 

письменности и яз.] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. 
обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/den-ukrainskoy-pismennosti-i-

yazyika-v-malinovskom-rayone/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 15.11.2013. 
 

92. ВАЛЕВСКАЯ Л. В одесской библиотеке открылись бесплатные курсы 

английского языка [Электронный ресурс] : [8 нояб. 2013 г. в Одес. обл. 

универс. науч. б-ке им. М. Грушевского стартовал проект «Английский 
1,2,3» – бесплатный компьют. курс англ. яз.] / Лариса Валевская ; фот. 

Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-odesskoy-biblioteke-otkryilis-besplatnyie-

kursyi-angliyskogo-yazyika/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.11.2013. 
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93. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе прошел ХVI областной фестиваль украинской 

книги памяти Михаила Грушевского [Электронный ресурс] : [в Одес. 
обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского состоялся XVI обл. кн. 

фестиваль, который ежегодно проводится с 1996 г.] / Лариса Валевская ; 

фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-odesse-proshel-hvi-oblastnoy-festival-

ukrainskoy-knigi-pamyati-mihaila-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 05.11.2013. 

94. БИБЛИОТЕКИ Одесской области получили 231 единицы современной 

оргтехники, а не книги [Электронный ресурс] : [в т.ч. и об Одесском 

РТЦ] // Пора говорить. Без компромиссов : сайт. – Режим доступа: 

http://poragovorit.com/news/item/8883-biblioteki-odesskoy-oblasti-poluchili-
231-edinitsy-sovremennoy-orgtehniki-a-ne-knigi.html. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 15.10.2013. 

95. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. Грушевского рассказали о том, как 

казаки Одессу построили [Электронный ресурс] : [11 окт. в ООУНБ им.                      

М. Грушевского состоялись ист. чтения, посвящ. Дню укр. казачества]                           

/ Лариса Валевская ; фот. Карины Бондарчук // Одес. обозреватель : 

[новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим 

доступа: http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-

rasskazali-o-tom-kak-kazaki-odessu-postroili/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 12.10.2013. 

96. ВАЛЕВСКАЯ Л. Библиотека им Грушевского готовится к 15-летию Дня 

библиотек [Электронный ресурс] : [в Одес. обл. универс. науч. б-ке им.                               
М. Грушевского открылась выст. «Современная библиотека – общество – 

эра информационных технологий», подготовл. к Всеукр. дню б-к, 

который отмечается по Указу Президента Украины Леонида Кучмы                    

30 сент. с 1998 г.] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. 

обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/biblioteka-im-grushevskogo-

gotovitsya-v-15-letiyu-dnya-bibliotek/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

27.09.2013. 

97. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе открылась выставка, посвященная 115-летию 

Михаила Грушевского [Электронный ресурс] : [в Одес. обл. науч. 

универс. б-ке им. М. Грушевского открылась кн. выст., посвящ. 115-й 
годовщине выхода в свет первого тома «Истории Украины – Руси» 

Михаила Сергеевича Грушевского] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы 

Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-

odesse-otkryilas-vyistavka-posvyashhennaya-115-letiyu-mihaila-

grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 06.09.2013. 
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98. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе открылась книжная выставка к 240-летию 

мореплавателя Юрия Федоровича Лисянского [Электронный ресурс] : [в 
чит. зале ООУНБ им. Грушевского открылась выст. к 240-летию со дня 

рожд. извест. укр. мореплавателя Юрия Федоровича Лисянского под 

назв. «Юрій Лисянський – перший вітчизняний навколосвітній 

мореплавець»] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. 

обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-otkryilas-knizhnaya-

vyistavka-k-240-letiyu-moreplavatelya-yuriya-fedorovicha-lisyanskogo/. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 15.08.2013. 

99. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одесской ОУНБ им. М. Грушевского прошел семинар 

библиотекарей [Электронный ресурс] : [в Одес. обл. науч. б-ке им.                                     

М. Грушевского в рамках прогр. "Библиомост" обществ. орг. «Свобода 
слова» провела тренинг на тему "Побудова ефективних відносин з 

журналістами: навіщо це потрібно і як це зробити?"] / Лариса Валевская                                     

// Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и                              

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-

odesskoy-biblioteke-im-grushevskogo-proshel-seminar-bibliotekarey/. – Назв. 

с экрана. – Дата публ.: 26.06.2013. 
 

100. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе библиотекарей обучали, как стать электронным 

правительством [Электронный ресурс] : [с 24 по 25 июля в Одес. обл. 
универс. науч. б-ке им М. Грушевского прошла серия обучающих тренингов 

«Библиотеки – мосты к электронному правительству»] / Лариса Валевская ; 
фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-
odesse-bibliotekarey-obuchali-kak-im-stat-elektronnyim-pravitelstvom/. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 25.06.2013. 
 

101. ВАЛЕВСКАЯ Л. В одесской библиотеке им. М. Грушевского открылась 

выставка "Вогненні сторінки нашої Вітчизни (початок Великої Вітчизняної 
війни)" [Электронный ресурс] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской                            

// Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : 
сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesskoy-biblioteke-im-

grushevskogo-otkryilas-vyistavka-vognenni-storinki-nashoyi-vitchizni/. – Назв. с 
экрана. – Дата публ.: 20.06.2013. 

 

102. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе прошел тренинг по созданию бесплатных сайтов 
для библиотек [Электронный ресурс] : [13-14 июня 2013 г. в б-ке им.                           

М. Грушевского состоялся тренинг по созданию собств. бесплат. сайтов на 
базе образоват. платформы Украины «EDUKIT» (www.edukit.org.uа) для 

библиотекарей Одес. обл.] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской                        
// Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : 

сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-proshel-trening-po-
sozdaniyu-besplatnyih-saytov-dlya-bibliotek/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

15.06.2013. 
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103. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе прошла презентация 12-го тома 

Энциклопедии Современной Украины [Электронный ресурс] : [в рамках 
проведения Всеукр. выст.-форума "Украинская книга на Одесщине" в 

Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского состоялась 

презентация 12-го тома Энциклопедии Современной Украины] / Лариса 

Валевская ; фот. Ольги Булгаковой // Одес. обозреватель : [новости 

Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-odesse-proshla-prezentatsiya-12-go-toma-

entsiklopedii-sovremennoy-ukrainyi/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

08.06.2013. 
104. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. М. Грушевского прошел вечер 

"Славянской письменности посвящается…" [Электронный ресурс] : [к 1150-
летию создания славян. письменности святыми Кириллом и Мефодием]                     

/ Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости 
Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-proshel-vecher-
slavyanskoy-pismennosti-posvyashhaetsya/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

25.05.2013. 
105. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. Грушевского отметили 230-летие 

создания Черноморского флота [Электронный ресурс] : [к 230-летию 

создания Черномор. флота в Одес. обл. универс. науч. б-ке им.                            
М. Грушевского была открыта большая выст. «Одесса – место морских 

традиций»] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. 
обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – 

Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-
otmetili-230-letie-sozdaniya-chernomorskogo-flota/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 15.05.2013. 
106. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. Грушевского открылась книжная 

выставка, посвященная героям Одесчины [Электронный ресурс] : [в Одес. 
обл. универс. б-ке им. М. Грушевского состоялась встреча учащихся 9-х кл. 

сред. шк. № 52 с капитаном 1-го ранга] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы 
Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-
biblioteke-im-grushevskogo-otkryilas-knizhnaya-vyistavka-posvyashhennaya-

geroyam-odesshhinyi/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 07.05.2013. 
107. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. Грушевского открыли клуб «Собираем 

друзей, желающих знать» [Электронный ресурс] : [в отд. периодики б-ки им. 
М. Грушевского к празднику Пасхи состоялось открытие клуба «Собираем 

друзей, желающих знать». К его презентации были подготовлены две выст.: 
«Великодні дзвони України» и «Мудрість великоднього кошика»] / Лариса 

Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, 
события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-otkryili-klub-sobiraem-
druzey-zhelayushhih-znat/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 27.04.2013. 
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108. ВАЛЕВСКАЯ Л. К 1025-летию Крещения Киевской Руси [Электронный 

ресурс] : [26 апр. в чит. зале ОУНБ им. М. Грушевского состоялся 
«круглый стол» по теме «Христианизация Киевской Руси»] / Лариса 

Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости 

Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/k-1025-letiyu-kreshheniya-kievskoy-rusi/. – Назв. 

с экрана. – Дата публ.: 27.04.2013. 
 

109. ВАЛЕВСКАЯ Л. Всемирный день книги и авторского права в библиотеке 

им. Грушевского [Электронный ресурс] : [в Одес. обл. универс. науч. б-ке 

им. М. Грушевского прошла лит. гостиная «Книги – друзья книги – 

учителя», посвящ. Всемир. Дню книги и авт. права] / Лариса Валевская                            
// Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и                                

комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/vsemirnyiy-den-knigi-i-avtorskogo-prava-v-

biblioteke-im-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 24.04.2013. 
 

110. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе открылись экспозиции, посвящённые Ярославу 

Мудрому и Владимиру Мономаху [Электронный ресурс] : [в б-ке им.                      

М. Грушевского открылись сразу две экспозиции: «Ярослав Мудрий – держ. 
діяч Київської Русі», «Володимир Мономах – великий князь київський»]                    

/ Лариса Валевская // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры 
и комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-

otkryilis-ekspozitsii-posvyashhyonnyie-yaroslavu-mudromu-i-vladimiru-
monomahu/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 13.04.2013. 

 

111. ФОТО с выставки редких книг ко Дню космонавтики [Электронный ресурс] : 

[из фондов ОУНБ им. М. Грушевского] // odessit.ua : сайт. – Режим доступа: 
http://www.odessit.ua/news/culture/11454-vystavka-redkih-knig-ko-dnyu-

kosmonavtiki.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 12.04.2013. 
 

112. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. Грушевского открылись две выставки, 

посвящённые Дню космонавтики [Электронный ресурс] : [Одес. обл. 
универс. науч. б-ка им. М. Грушевского (отд. производств. лит.) презентовала 

две уникал. по своему содерж. выст. посвящ. Дню космонавтики] / Лариса 
Валевская // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-
biblioteke-im-grushevskgo-otkryilis-dve-vyistavki-posvyashhyonnyie-dnyu-

kosmonavtiki/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.04.2013. 
 

113. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. Грушевского открылась выставка, 

посвященная 150-летию В.И. Вернадского [Электронный ресурс] : [в б-ке им. 
М. Грушевского открылась выст., посвящ. 150-летию со дня рожд. первого 

президента Укр. Аккад. наук В.И. Вернадского (1863-1945)] / Лариса 
Валевская // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-
biblioteke-im-grushevskogo-otkryilas-vyistavka-posvyashhennaya-150-letiyu-v-i-

vernadskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 14.03.2013. 
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114. ВАЛЕВСКАЯ Л. «Кровавые колокола памяти» – 70 лет трагедии в с. 

Корюковка [Электронный ресурс] : [в чит. зале б-ки им. М. Грушевского 
открылась выст. «Кровавые колокола памяти», посвящ. трагедии в с. 

Корюковка Чернигов. обл. в марте 1943 г.] / Лариса Валевская // Одес. 

обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/krovavyie-kolokola-pamyati-

70-let-tragedii-v-s-koryukovka/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 01.03.2013. 
 

115. ВАЛЕВСКАЯ Л. Путешествие по стране родного языка в библиотеке им. 
Грушевского [Электронный ресурс] : [в чит. зале б-ки им.                                  

М. Грушевского в день празднования родного яз. собрались 

представители разных национальностей] / Лариса Валевская // Одес. 

обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/puteshestvie-po-strane-

rodnogo-yazyika-v-biblioteke-im-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 22.02.2013. 
 

116. ВАЛЕВСКАЯ Л. Предоставление первичной правовой помощи в Одессе 

[Электронный ресурс] : [в отд. юрид. лит. Одес. обл. универс. б-ки им.                                   

М. Грушевского состоялась встреча читателей и сотрудников б-ки с 

ведущ. специалистами Гл. упр юстиции в Одес обл.] / Лариса Валевская                            

// Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и                                 

комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/predostavlenie-pervichnoy-pravovoy-pomoshhi-v-

odesse/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 22.02.2013. 
 

117. ВАЛЕВСКАЯ Л. Исполняется 110 лет со дня рождения Жоржа Сименона 

[Электронный ресурс] : [110 лет со дня рожд. всемир. извест. бельг. 

писателя Жоржа Сименона – одного из самых популяр. детектив. авт]                                             

/ Лариса Валевская // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/ispolnyaetsya-110-let-so-dnya-rozhdeniya-

zhorzha-simenona/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 10.02.2013. 
 

118. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. М. Грушевского открылась 

экспозиция, посвященная 240-летию со дня рождения Василия Каразина 

[Электронный ресурс] : [в Одес обл. науч. универс. б-ке им                                

М. Грушевского открылась экспозиция, посвящ. 240-летию со дня рожд. 

Василия Назаровича Каразина] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы 

Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-

odesskoy-oblastnoy-nauchnoy-universalnoy-biblioteke-im-m-grushevskogo-

otkryilas-ekspozitsiya-posvyashhennaya-240-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-

vasiliya-nazarovicha-karazina/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 09.02.2013. 
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119. ВАЛЕВСКАЯ Л. Выставка «Литературное путешествие по Галицкому 

краю» [Электронный ресурс] : [в Одес. обл. универс. науч. б-ке им.                                        
М. Грушевского открылась выст. «Литературное путешествие по 

Галицкому краю», посвящ. 180-летию создания обществ.-культур. лит. 

об-ния «Руська трійця» – феномена периода возрождения Украины]                             

/ Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : 

[новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим 

доступа: http://www.odessapost.com/vyistavka-literaturnoe-puteshestvie-po-

galitskomu-krayu/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 05.02.2013. 
 

120. ВАЛЕВСКАЯ Л. Вечер памяти Александра Маринеско в библиотеке им. 

Грушевского [Электронный ресурс] : [в чит. зале Одес. обл. универс. б-ки 

17 янв. прошел вечер, посвящ. 100-летию со дня рожд. Александра 

Маринеско] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. 

обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/vecher-pamyati-aleksandra-

marinesko-v-biblioteke-im-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

17.01.2013. 
 

121. ВАЛЕВСКАЯ Л. Одесская икебана для любимой библиотеки в Старый 

Новый Год [Электронный ресурс] : [нар. умелица Нонна Танасиенко 

подарила абонементу б-ки им. М. Грушевского икебану из вязаных 

крючком цветов] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. 

обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/odesskaya-ikebana-dlya-

lyubimoy-biblioteki-v-staryiy-novyiy-god/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

13.01.2013. 
 
 

2014 
 

Публікації у газетах: 
 

122. БОНДАРОВСЬКА З. П. Всеукраїнська акція "Тиждень права" [Текст] : [з 

8 по 12 груд. 2014 р. в Україні пройшла традиц. загальноукр. акція 

"Всеукраїнський тиждень права". Про заходи в б-ці] / З. П. Бондаровська                                 

// Слово / Укр. сторінка. – 2014. – 18 груд. – С. 12. 
 

123. ДЕНЬ достоинства и свободы [Текст] : [в ОУНБ им. М. Грушевского 

прошли ист.-полит. чтения на тему: "Украина: утверждение идеалов 

свободы и демократии] // Одес. вестн. – 2014. – 22 нояб. – С. 2. 
 

124. ВИЕР К. Фестиваль украинской книги : [в б-ке им. М. Грушевского 

прошел 17-й фестиваль укр. кн., посвящ. памяти М. Грушевского]                           

/ К. Виер // Одес. известия. – 2014. – 13 нояб. – С. 3. 
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125. НА киносеанс – в библиотеку [Текст] : [в ООУНБ им. М. Грушевского 

прошел фестиваль док. фильмов о правах человека] // Веч. Одесса. – 
2014. – 11 нояб. – С. 1. 

 

126. ВЕЛИЧНА щедра і прекрасна [Текст] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 

пройшов XVII обл. фестиваль укр. книги пам'яті М. Грушевського 

"Велична щедра і прекрасна українська мова"] // Чорномор. новини. – 

2014. – 6 листоп. – С. 3. 
 

127. ДЕРЕВ'ЯНКО І. Діалог поколінь [Текст] : [70-річчя визволення України в 

ОУНБ ім. М. Грушевського відзначили вист. книг та темат. читанням]              

/ І. Дерев’янко // Чорномор. новини. – 2014. – 30 жовт. – С. 1. 
 

128. ВАЛЕВСКАЯ Л. Ночь среди книг [Текст] : [так называлась акция в 

библиотеке им. Грушевского, проведенная в честь Дня библиотек]                      

/ Лариса Валевская // Порто-Франко. – 2014. – 10 окт. – С. 2. 
 

129. СМИРНОВА Е. Как рождались книги? [Текст] : [список книг из фонда 

ОУНБ им. М. Грушевского, посвящ. истории б-к и кн. делу]                                 

/ Е. Смирнова // На пенсии. – 2014. – 7-13 окт. – С. 6. – фот. 
 

130. СМИРНОВА Е. Неизвестный Довженко [Текст] : [список книг о 

творчестве укр. кинореж. и писателя А. Довженко из фонда ОУНБ им.                              

М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2014. – 14-20 окт. – С. 4. 
 

131. БІБЛІОТЕЧНА ніч на Троїцькій [Текст] : [в ООУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась "Бібліотечна ніч"; перелік заходів] // Чорномор. новини. – 2014. 

– 27 верес. – С. 1. 
 

132. ЖУКОВА М. Их призвала Украина [Текст] : [в ОУНБ им.                                

М. Грушевского состоялись героические чтения "Мир защищать на 

родной земле их призвала Украина", посвященные участникам АТО]                         

/ М. Жукова // Веч. Одесса. – 2014. – 21 сент. – С. 3 : фот. 
 

133. ЖУКОВА М. Их призвала Украина [Текст] : [в ОУНБ им.                                  

М. Грушевского состоялись чтения "Мир защищать на родной земле их 

призвала Украина", посвящ. одесситам-участникам АТО] / М. Жукова                         

// Веч. Одесса. – 2014. – 20 сент. – С. 3 : фот. 
 

134. В ИНОСТРАННОМ отделе библиотеки имени Грушевского с 28 августа 

по 11 сентября выставка книг к 265-летию Гете [Текст] // Афиша Одессы. 

– № 4, (июль-авг.). – 2014. – С. 74. 
 

135. СМИРНОВА Е. Олена Пчилка: об Украине – с любовью [Текст] : [список 
лит., посвящ. укр. писательнице Ольге Косач (Олени Пчилки) из кн. 

фонда ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2014. –                    

22-28 июля. – С. 4. 
 

136. СМИРНОВА Е. Гетманские тайны [Текст] : [список книг из фонда 

ООУНБ им. М. Грушевского, посвящ. укр. писателю Ю. Мушкетику]                        

/ Е. Смирнова // На пенсии. – 2014. – 17-23 июня. – С. 4. 
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137. РЕГІОНАЛЬНІ тренінгові центри долучаються до боротьби з 

туберкульозом [Текст] : [в Одес. РТЦ відбувся тренінг з використання 
сучас. засобів обробки даних у процесі контролю ефективності регіонал. 

програм з туберкульозу. Учасниками тренінгу стали співробітники 

лабораторій третього рівня, що здійснюють діагностику туберкульозу]                           

// Бібліоновини. – 2014. – травень. – С. 3-4. 
 

138. СМИРНОВА Е. Где узнать о военных тайнах? [Текст] : [список книг, 

посвящ. Великой Отечеств. войне из кн. фонда ООУНБ им.                                  
М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2014. – 20-26 мая. – С. 4: 

фото. 
 

139. ВАЛЕВСКАЯ Л. Ветераны в гостях у читателей [Текст] : [в Одес. обл. 

универс. науч. б-ке им. М. Грушевского прошла встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны] / Лариса Валевская // Порто-Франко. – 

2014. – 16 мая. – С. 2. 
 

140. СМИРНОВА Е. Что приготовить на праздник [Текст] : [список кн. по 

кулинарии из фондов ООУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На 

пенсии. – 2014. – № 17, апр. – С. 4. 
 

141. СМИРНОВА Е. О музеях, селах и ... природе Одессы! [Текст] : [о новых 

кн. краеведч.-библиогр. отд. ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова                        

// На пенсии. – 2014. – № 15, апр. – С. 4. 
 

142. ВАЛЕВСКАЯ Л. День информации в библиотеке [Текст] : [ООУНБ им.               

М. Грушевского] / Лариса Валевская // Порто-Франко. – 2014. – 25 апр. –                

С. 14 : фот. 
 

143. СМИРНОВА Е. Как наша Анна Европу покорила [Текст] : [о кн. по 

истории из фондов ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На 

пенсии. – 2014. – 18-24 марта. – С. 4. 
 

144. ВАЛЕВСКАЯ Л. Все, что написано о нашей музкомедии [Текст] : [в 

ОУНБ им. М. Грушевского состоялась презентация науч.-библиогр. указ. 

"Одесский академический театр им. М. Водяного"] / Лариса Валевская                           

// Порто-Франко. – 2014. – 14 марта. – С. 14 : фот. 
 

145. СМИРНОВА Е. Сто известных украинцев: кто они? [Текст] : [список 

книг из фонда ООУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 
2014. – 11-17 февр. – С. 4. 

 

146. ЧЕГО вы не знали о королеве детектива? [Текст] : [список лит. о 

творчестве А. Кристи] // Порто-Франко. – 2014. – № 2 (7-13 янв.). – С. 3. 
 

147. ВАЛЕВСКАЯ Л. Шевченкиниана на языках народов мира [Текст] : [в 

ОУНБ им. М. Грушевского в рамках мероприятий в честь 200-летия                           

Т. Шевченко прошло заседание Лит. гостиной] / Лариса Валевская                        

// Порто-Франко. – 2014. – № 3 (31 янв.) – С. 16. 
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Інтернет-видання: 
 

148. ВИСТАВКА-реквієм "Хоробрі серця" [Електронний ресурс] : [24 груд. 

2014 р. в приміщенні Одес. обл. універс. наук. б-ки ім.                              

М.С. Грушевського (вул. Троїцька, 49/51) відбулось відкриття пересув. 

фотодокумент. експозиції «Хоробрі серця», присвяч. пам’яті бійців 

родом із Одещини, що загинули під час АТО] // Департамент культури, 
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін : сайт. – Режим доступу: 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-vdkrittya-fotodokumentalno-

ekspozic-horobr-sercya-v-oonb-mmsgrushevskogo/. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 25.12.2014. 

149. ЖАКОВА М. В Одеській бібліотеці імені Грушевського відкрилася 

фотодокументальна виставка "Хоробрі серця" [Електронний ресурс] : 

[експозиція присвяч. героїч. і водночас болючій темі – пам'яті 

уродженців Одещини, які загинули в АТО] / М. Жакова, В. Доманський                             

// Одеська обласна державна телерадіокомпанія  Архів новин : сайт. – 

Режим доступу: http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/7165-v-odeskij-bibliotetsi-

imeni-grushevskogo-vidkrilasya-fotodokumentalna-vistavka-khorobri-sertsya. 

– Назва з екрану. – Дата публ.: 24.12.2014. 
150. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. М. Грушевского открылась выставка 

«Храбрые сердца» [Электронный ресурс] : [в Одес. обл. универс. б-ке им. 

М. Грушевского состоялось открытие выст. «Храбрые сердца», посвящ. 

памяти героев Одес. обл., погибших в зоне АТО] / Лариса Валевская ; 

фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-otkryilas-

vyistavka-hrabryie-serdtsa/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 15.12.2014. 

151. ВАЛЕВСКАЯ Л. Библиотека им. Грушевского приглашает в гости к 

святому Николаю: [Электронный ресурс] : [19 дек. празднуется День 

Святого Николая – «Николай зимний». К этому дню сотрудницы 
библиотеки подготовили в читальном зале красочную выставку «Святой 

Николай – покровитель детей и моряков, символ милосердия»] / Лариса 

Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости 

Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/biblioteka-im-grushevskogo-priglashaet-v-gosti-k-

svyatomu-nikolayu/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 19.12.2014. 

152. ОДЕССА отметила День прав человека [Электронный ресурс] : [10 дек. в 

Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского открылась темат. 

выст. ко Дню прав человека и проведен "круглый стол", посвящ. Всеукр. 

неделе права] // Рупор Одессы : сайт.. – Режим доступа: 

http://rupor.od.ua/news/Odessa-otmechaet-Den-prav-cheloveka-033049/. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.12.2014. 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-vdkrittya-fotodokumentalno-ekspozic-horobr-sercya-v-oonb-mmsgrushevskogo/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-vdkrittya-fotodokumentalno-ekspozic-horobr-sercya-v-oonb-mmsgrushevskogo/
http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/7165-v-odeskij-bibliotetsi-imeni-grushevskogo-vidkrilasya-fotodokumentalna-vistavka-khorobri-sertsya
http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/7165-v-odeskij-bibliotetsi-imeni-grushevskogo-vidkrilasya-fotodokumentalna-vistavka-khorobri-sertsya
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-otkryilas-vyistavka-hrabryie-serdtsa/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-otkryilas-vyistavka-hrabryie-serdtsa/
http://www.odessapost.com/biblioteka-im-grushevskogo-priglashaet-v-gosti-k-svyatomu-nikolayu/
http://www.odessapost.com/biblioteka-im-grushevskogo-priglashaet-v-gosti-k-svyatomu-nikolayu/
http://rupor.od.ua/news/Odessa-otmechaet-Den-prav-cheloveka-033049/


 85 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

153. АНОНС: заходи з нагоди Всеукраїнського тижня прав людини 

[Електронний ресурс] : [10 груд. 2014 р. в приміщенні Одес. обл.. універс. 
наук. б-ки ім. М.С. Грушевського (Троїцька, 49/51) пройде низка заходів 

з нагоди Всеукр. тижня прав людини] // Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін : сайт. – Режим доступу: 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-zahodi-z-nagodi-vseukranskogo-

tizhnya-prav-lyudini/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 08.12.2014. 
 

154. ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ читання "Україна: утвердження ідеалів свободи 

і демократії" [Електронний ресурс] : [20 листоп. 2014 р. в приміщенні 

Одес. обл.. універс. наук. б-ки ім. М. Грушевського пройшли іст.-політ. 

читання на тему "Україна: утвердження ідеалів свободи і демократії"]                                

// Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін : сайт. – Режим доступу: 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-storiko-poltichn-chitannya-ukrana-

utverdzhennya-dealv-svobodi-demokrat/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

21.11.2014. 
 

155. В ОДЕССЕ покажут фильмы о Майдане, пиратах и ядерной катастрофе 

[Электронный ресурс] : [10 нояб. показом фильма «Майдан. Черновой 

монтаж» в Одес. обл. открылся 11-й путешествующий фестиваль док. 

фильмов о правах человека DocudaysUA] // Взгляд из Одессы : [новости, 

мнения, аналитика]  Новости : сайт. – Режим доступа: http://od-

news.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43036&Itemid=2. 

– Назв. с экрана. – Дата публ.: 12.11.2014. 
 

156. В ОДЕССЕ всю неделю будут крутить фильмы про Майдан : 

[Электронный ресурс] : [в Одес. обл. стартовал фестиваль док. кино про 

права человека Docudays UA. С 10 по 17 нояб. в Одессе, Котовске, 

Татарбунарах и других городах региона будут демонстрировать лучшие 

док. фильмы 2012-2014 гг. После показов обещают дискуссии]                           

// Новостник  Одесса : сайт. – Режим доступа: 

http://novostnik.com.ua/novosti/v-odesse-vsyu-nedelyu-budut-krutit-filmy-

pro-majdan-foto/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.11.2014. 
 

157. В ОДЕССЕ стартует фестиваль документального кино про права 

человека [Электронный ресурс] : [в б-ке им. М. Грушевского стартует                             

11-й Путешествующий междунар. фестиваль док. кино про права 

человека Docudays UA] // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/odesse-startuet-festival-dokumentalnogo-kino-

pro-prava-cheloveka/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 10.11.2014. 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-zahodi-z-nagodi-vseukranskogo-tizhnya-prav-lyudini/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-zahodi-z-nagodi-vseukranskogo-tizhnya-prav-lyudini/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-storiko-poltichn-chitannya-ukrana-utverdzhennya-dealv-svobodi-demokrat/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-storiko-poltichn-chitannya-ukrana-utverdzhennya-dealv-svobodi-demokrat/
http://od-news.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43036&Itemid=2
http://od-news.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43036&Itemid=2
http://novostnik.com.ua/novosti/v-odesse-vsyu-nedelyu-budut-krutit-filmy-pro-majdan-foto/
http://novostnik.com.ua/novosti/v-odesse-vsyu-nedelyu-budut-krutit-filmy-pro-majdan-foto/
http://www.odessapost.com/odesse-startuet-festival-dokumentalnogo-kino-pro-prava-cheloveka/
http://www.odessapost.com/odesse-startuet-festival-dokumentalnogo-kino-pro-prava-cheloveka/
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158. ЖАКОВА М. Сімнадцятий фестиваль української книги відкрився в обласній 

бібліотеці імені Михайла Грушевського [Електронний ресурс] : [сімнадцятий 
рік поспіль працівники Оде. обл.. універс. наук. б-ки відкривають свято укр. 

книги пам'яті великого державника, історика і поета Михайла Грушевського] 

/ М. Жакова, Є. Мислівцев // Одеська обласна державна телерадіокомпанія  

Архів новин : сайт. – Режим доступу: http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/6815-
simnadtsyatij-festival-ukrajinskoji-knigi-vidkrivsya-v-oblasnij-bibliotetsi-imeni-

mikhajla-grushevskogo. – Назва з екрану. – Дата публ.: 06.11.2014. 
159. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе прошел фестиваль Украинской книги памяти 

Михаила Грушевского [Электронный. ресурс] : [в обл. универс. науч. б-ке 
им. М. Грушевского состоялся 17-й фестиваль Укр. книги памяти Михаила 

Грушевского] / Лариса Валевская ; фот. Карины Бондарчук // Одес. 
обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – 

Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-proshel-festival-
ukrainskoy-knigi-pamyati-mihaila-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

06.11.2014. 
160. ДЕРЕВ’ЯНКО І. В бібліотеці Грушевського пройшла виставка з Дня 

вигнання німецьких окупантів з України [Електронний ресурс] : [70 років без 
фашизму! Круглу дату з дня вигнання нім. окупантів з України в Одесі 

відзначили вист. книг в б-ці ім. Михайла Грушевського та щоріч. іст. 

читаннями] / І. Дерев’янко, В. Приходько // Одеська обласна державна 

телерадіокомпанія  Архів новин : сайт. – Режим доступу: 

http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/6757-v-bibliotetsi-grushevskogo-projshla-
vistavka-z-dnya-vignannya-nimetskikh-okupantiv-z-ukrajini. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 28.10.2014. 
161. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. Грушевского прошли исторические 

чтения, посвященные 70-летию освобождения Украины [Электронный 
ресурс] : [28 окт. в Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского 

прошли ист. чтения «В боях за Украину», посвящ. 70-летию освобождения 
Украины от нем.-фашистс. захватчиков] / Лариса Валевская ; фот. Карины 

Бондарчук // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 
комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-

biblioteke-im-grushevskogo-proshli-istoricheskie-chteniya-posvyashhennyie-70-
letiyu-osvobozhdeniya-ukrainyi/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 28.10.2014. 

162. ЛІТЕРАТУРНО-історичні читання «Тої слави козацької повік не 
забудемо…» [Електронний ресурс] : [в приміщенні Одес. обл. універс. наук. 

б-ки ім. М. Грушевського відбулись літ.-іст. читання «Тої слави козацької 
повік не забудемо…», присвяч. Дню укр. козацтва. В рамках заходу було 

відкрито кн.-іл. вист. «Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра», а також 
організовано електронну презентацію «Літературна подорож до краю 

козацької слави»] // Департамент культури, національностей, релігій та 
охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін : сайт. – Режим 

доступу: http://culture.odessa.gov.ua/novosti/lteraturno-storichn-chitannya-to-
slavi-kozacko-povk-ne-zabudemo/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 14.10.2014. 

http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/6815-simnadtsyatij-festival-ukrajinskoji-knigi-vidkrivsya-v-oblasnij-bibliotetsi-imeni-mikhajla-grushevskogo
http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/6815-simnadtsyatij-festival-ukrajinskoji-knigi-vidkrivsya-v-oblasnij-bibliotetsi-imeni-mikhajla-grushevskogo
http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/6815-simnadtsyatij-festival-ukrajinskoji-knigi-vidkrivsya-v-oblasnij-bibliotetsi-imeni-mikhajla-grushevskogo
http://www.odessapost.com/v-odesse-proshel-festival-ukrainskoy-knigi-pamyati-mihaila-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/v-odesse-proshel-festival-ukrainskoy-knigi-pamyati-mihaila-grushevskogo/
http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/6757-v-bibliotetsi-grushevskogo-projshla-vistavka-z-dnya-vignannya-nimetskikh-okupantiv-z-ukrajini
http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/6757-v-bibliotetsi-grushevskogo-projshla-vistavka-z-dnya-vignannya-nimetskikh-okupantiv-z-ukrajini
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-proshli-istoricheskie-chteniya-posvyashhennyie-70-letiyu-osvobozhdeniya-ukrainyi/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-proshli-istoricheskie-chteniya-posvyashhennyie-70-letiyu-osvobozhdeniya-ukrainyi/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-proshli-istoricheskie-chteniya-posvyashhennyie-70-letiyu-osvobozhdeniya-ukrainyi/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/lteraturno-storichn-chitannya-to-slavi-kozacko-povk-ne-zabudemo/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/lteraturno-storichn-chitannya-to-slavi-kozacko-povk-ne-zabudemo/
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163. ВАЛЕВСКАЯ Л. Той славы казацкой вовек не забудем… : [Электрон. 

ресурс] : [в Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского состоялось 
лит.-ист. чтение, посвящ. Дню укр. казачества] / Лариса Валевская ; фот. 

Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/toy-slavyi-kazatskoy-vovek-ne-zabudem/. – Назв. 

с экрана. – Дата публ.: 10.10.2014. 
 

164. ВАЛЕВСКАЯ Л. НОЧЬ в библиотеке им. Грушевского (фото). 
[Электроный. ресурс] : [к Всемир. Дню б-к в б-ке им. М. Грушевского 

был неимоверный наплыв читателей и гостей. Здесь в каждом отд., а их в 

б-ке 18, происходили разные события] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы 

Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/noch-v-

biblioteke-im-grushevskogo-foto/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

03.10.2014. 
 

165. БІБЛІОТЕЧНА ніч [Електронний ресурс] : [в Одес. обл. універс. наук. б-

ці ім. М. Грушевського відбулася чарівна ніч з нагоди Всеукр. дня б-к]                       

// Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін : сайт. – Режим доступу: 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-bblotechna-nch/. – Назва з екрану. 

– Дата публ.: 01.10.2014. 
 

166. АКЦІЯ в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім.                            
М. Грушевського [Електронний ресурс] : [з нагоди відзначення Всеукр. 

дня б-к Одес. обл. універс. наук. б-кою ім.. М. Грушевського розпочато 

акцію "Безкоштовне отримання читацького квитка"] // Департамент 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін : сайт. – Режим доступу: 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/akcya-v-odeskj-oblasnj-unversalnj-

naukovj-bblotec-mmgrushevskogo/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

23.09.2014. 
 

167. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе состоялась выставка, посвященная Ивану 

Котляревскому [Электронный ресурс] : [к 245-летию со дня рожд. 

великого укр. классика Ивана Котляревского в Одес. обл. универс. науч. 

б-ке им. М. Грушевского состоялась презентация кн.-ил. выст. «Сияние 

настоящего таланта великого украинца»] / Лариса Валевская ; фот. 

Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-odesse-sostoyalas-vyistavka-posvyashhennaya-

ivanu-kotlyarevskomu/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 10.09.2014. 

http://www.odessapost.com/toy-slavyi-kazatskoy-vovek-ne-zabudem/
http://www.odessapost.com/noch-v-biblioteke-im-grushevskogo-foto/
http://www.odessapost.com/noch-v-biblioteke-im-grushevskogo-foto/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-bblotechna-nch/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/akcya-v-odeskj-oblasnj-unversalnj-naukovj-bblotec-mmgrushevskogo/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/akcya-v-odeskj-oblasnj-unversalnj-naukovj-bblotec-mmgrushevskogo/
http://www.odessapost.com/v-odesse-sostoyalas-vyistavka-posvyashhennaya-ivanu-kotlyarevskomu/
http://www.odessapost.com/v-odesse-sostoyalas-vyistavka-posvyashhennaya-ivanu-kotlyarevskomu/
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168. ПРЕЗЕНТАЦІЯ книжково-ілюстративної виставки «Сяйво справжнього 

таланту великого українця» [Електронний ресурс] : [в Одес. обл. універс. 
наук. б-ці ім. М. Грушевського відбулась презентація кн.-іл. вист. «Сяйво 

справжнього таланту великого українця», приуроч. до 245-річчя від дня 

народж. Івана Петровича Котляревського – письменника, драматурга, 

автора всесвіт. відомої «Енеїди» та театрал. п'єс «Наталка Полтавка» та 

«Москаль-чарівник»] // Департамент культури, національностей, релігій 

та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін : сайт. – 

Режим доступу: http://culture.odessa.gov.ua/novosti/prezentacya-knizhkovo-

lyustrativno-vistavki-syajvo-spravzhnogo-talantu-velikogo-ukrancya/. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 09.09.2014. 
 

169. В БИБЛИОТЕКЕ им. Грушевского пройдут исторические чтения 

«Народный РУХ Украины – вестник свободы, государственности и 

демократии» [Электронный ресурс] : [9 сент. в 12.00 в б-ке им.                                    

М. Грушевского пройдут ист. чтения «Народный РУХ Украины – вестник 

свободы, государственности и демократии» к 25-летию создания гос. орг. 

«Народный Рух Украины».] // Одес. обозреватель : [новости Одессы, 

события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-proydut-

istoricheskie-chteniya-narodnyiy-ruh-ukrainyi-vestnik-svobodyi-
gosudarstvennosti-i-demokratii/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 06.09.2014. 

 

170. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. М.С. Грушевского прошел вечер, 

посвященный 265-летию со дня рождения Гёте [Электронный ресурс] : [в 

обл. универс. науч. б-ке им. М.С. Грушевского состоялся лит.-муз. вечер 

«Йоганн Вольфганг Гете: Имя, которым гордится человечество!»]                             

/ Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : 

[новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим 
доступа: http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-s-grushevskogo-

proshel-vecher-posvyashhennyiy-265-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-gyote/. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 29.08.2014. 
 

171. ОРЛОВ В. В библиотеке им. М. Грушевского прошел литературный час, 

посвященный освобождению Одесской области от фашистских 

захватчиков [Электронный ресурс]: [этого дня жители Одес. обл. ждали 
долгих 37 месяцев. 27 авг. 1944 г. войска 2-го Укр. фронта освободили 

село Владычень (сегодня – в Болградском районе), завершив полное 

освобождение Одесчины] / Виталий Орлов ; фот. Виталия Орлова // Одес. 

обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-

grushevskogo-proshel-literaturnyiy-chas-posvyashhennyiy-osvobozhdeniyu-

odesskoy-oblasti-ot-fashistskih-zahvatchikov/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 28.08.2014. 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/prezentacya-knizhkovo-lyustrativno-vistavki-syajvo-spravzhnogo-talantu-velikogo-ukrancya/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/prezentacya-knizhkovo-lyustrativno-vistavki-syajvo-spravzhnogo-talantu-velikogo-ukrancya/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-proydut-istoricheskie-chteniya-narodnyiy-ruh-ukrainyi-vestnik-svobodyi-gosudarstvennosti-i-demokratii/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-proydut-istoricheskie-chteniya-narodnyiy-ruh-ukrainyi-vestnik-svobodyi-gosudarstvennosti-i-demokratii/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-proydut-istoricheskie-chteniya-narodnyiy-ruh-ukrainyi-vestnik-svobodyi-gosudarstvennosti-i-demokratii/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-s-grushevskogo-proshel-vecher-posvyashhennyiy-265-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-gyote/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-s-grushevskogo-proshel-vecher-posvyashhennyiy-265-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-gyote/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-proshel-literaturnyiy-chas-posvyashhennyiy-osvobozhdeniyu-odesskoy-oblasti-ot-fashistskih-zahvatchikov/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-proshel-literaturnyiy-chas-posvyashhennyiy-osvobozhdeniyu-odesskoy-oblasti-ot-fashistskih-zahvatchikov/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-proshel-literaturnyiy-chas-posvyashhennyiy-osvobozhdeniyu-odesskoy-oblasti-ot-fashistskih-zahvatchikov/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-proshel-literaturnyiy-chas-posvyashhennyiy-osvobozhdeniyu-odesskoy-oblasti-ot-fashistskih-zahvatchikov/
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172. ВАЛЕВСКАЯ Л. Книжная выставка, посвященная 90-летию украинского 

писателя Павла Загребельного [Электронный ресурс] : [26 авг. в Одес. 
обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского состоялась презентация кн.-

ил. выст. «Кларнеты нежности: историк, романтик и романист»] / Лариса 

Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости 

Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/knizhnaya-vyistavka-posvyashhennaya-90-letiyu-

ukrainskogo-pisatelya-pavla-zagrebelnogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

27.08.2014. 
 

173. ОДЕСЬКА обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 

долучилася до урочистостей з нагоди відзначення Дня державного 

прапора та Дня незалежності України [Електронний ресурс] : 

[співробітники та читачі Одес. обл. універс. наук. б-ки ім.                                  

М. Грушевського долучилися до урочистостей з нагоди відзначення Дня 

держ. прапора та Дня незалежності України, взявши участь у «Параді 

вишиванок», який пройшов вулицями Одеси 24 серп. 2014 р. в рамках 

«Вишиванкового фестивалю – 2014»] // Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін : сайт. – Режим доступу: 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/odeska-oblasna-unversalna-naukova-
bbloteka-m-m-grushevskogo-doluchilasya-do-urochistostej-z-nagodi-

vdznachennya-dnya-

derzhavnogo/?fb_action_ids=1491419591100399&fb_action_types=og.likes. 

– Назва з екрану. – Дата публ.: 26.08.2014. 
 

174. ОДЕСЬКА обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 

провела заходи до 100-річчя від Початку Першої світової війни 

[Електронний ресурс] : [за орг. Одес. обл. універс. наук. б-ки ім.                             
М. Грушевського з нагоди 100-річчя від початку Першої світової війни 

пройшла низка заходів] // Департамент культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін : 

сайт. – Режим доступу: http://culture.odessa.gov.ua/novosti/odeska-oblasna-

unversalna-naukova-bbloteka-m-m-grushevskogo-provela-zahodi-do-100-

rchchya-vd-pochatku-persho-svtovo-vjni/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

04.08.2014. 
 

175. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе пройдут исторические чтения, посвященные 100-

летию со дня начала Первой мировой войны [Электронный ресурс] : [в Обл. 
универс. б-ке им. М. Грушевского 1 авг. пройдут ист. чтения, посвящ. 100-

летию со дня начала Первой мировой войны] / Лариса Валевская ; фот. 
Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры 

и комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-
proydut-istoricheskie-chteniya-posvyashhennyie-100-letiyu-so-dnya-nachala-

pervoy-mirovoy-voynyi/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 01.08.2014. 

http://www.odessapost.com/knizhnaya-vyistavka-posvyashhennaya-90-letiyu-ukrainskogo-pisatelya-pavla-zagrebelnogo/
http://www.odessapost.com/knizhnaya-vyistavka-posvyashhennaya-90-letiyu-ukrainskogo-pisatelya-pavla-zagrebelnogo/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/odeska-oblasna-unversalna-naukova-bbloteka-m-m-grushevskogo-doluchilasya-do-urochistostej-z-nagodi-vdznachennya-dnya-derzhavnogo/?fb_action_ids=1491419591100399&fb_action_types=og.likes
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/odeska-oblasna-unversalna-naukova-bbloteka-m-m-grushevskogo-doluchilasya-do-urochistostej-z-nagodi-vdznachennya-dnya-derzhavnogo/?fb_action_ids=1491419591100399&fb_action_types=og.likes
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/odeska-oblasna-unversalna-naukova-bbloteka-m-m-grushevskogo-doluchilasya-do-urochistostej-z-nagodi-vdznachennya-dnya-derzhavnogo/?fb_action_ids=1491419591100399&fb_action_types=og.likes
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/odeska-oblasna-unversalna-naukova-bbloteka-m-m-grushevskogo-doluchilasya-do-urochistostej-z-nagodi-vdznachennya-dnya-derzhavnogo/?fb_action_ids=1491419591100399&fb_action_types=og.likes
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/odeska-oblasna-unversalna-naukova-bbloteka-m-m-grushevskogo-provela-zahodi-do-100-rchchya-vd-pochatku-persho-svtovo-vjni/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/odeska-oblasna-unversalna-naukova-bbloteka-m-m-grushevskogo-provela-zahodi-do-100-rchchya-vd-pochatku-persho-svtovo-vjni/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/odeska-oblasna-unversalna-naukova-bbloteka-m-m-grushevskogo-provela-zahodi-do-100-rchchya-vd-pochatku-persho-svtovo-vjni/
http://www.odessapost.com/v-odesse-proydut-istoricheskie-chteniya-posvyashhennyie-100-letiyu-so-dnya-nachala-pervoy-mirovoy-voynyi/
http://www.odessapost.com/v-odesse-proydut-istoricheskie-chteniya-posvyashhennyie-100-letiyu-so-dnya-nachala-pervoy-mirovoy-voynyi/
http://www.odessapost.com/v-odesse-proydut-istoricheskie-chteniya-posvyashhennyie-100-letiyu-so-dnya-nachala-pervoy-mirovoy-voynyi/
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176. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. Грушевского прошла встреча с 

ветеранами Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] : [в 
Одес. обл. универс. науч. б-ку им. М. Грушевского в преддверии 9 мая в 

гости к читателям б-ки пришли ветераны Великой Отечественной войны] 

/ Лариса Валевская ; фот.: Лариса Валевская, Карина Бондарчук // Одес. 

обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-

proshla-vstrecha-s-veteranami-velikoy-otechestvennoy-voynyi/. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 01.08.2014. 
 

177. ВАЛЕВСКАЯ Л. Индустрия красоты студенток одесского высшего училища 

сферы услуг (фото) [Электронный ресурс] : [безгранич. море фантазии 
продемонстрировали первокурсницы Одес. высш. проф. училища сферы 

услуг Нац. ун-та «Одесская юридическая академия» в прогр. «Индустрия 
красоты», которая состоялась в чит. зале Одес. обл. универс. науч. б-ке им. 

М. Грушевского] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. 
обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – 

Режим доступа: http://www.odessapost.com/industriya-krasotyi-studentok-
odesskogo-vyisshego-uchilishha-sferyi-uslug-foto/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 24.04.2014. 
 

178. ВАЛЕВСКАЯ Л. Писанкарство в библиотеке им. Грушевского [Электронный 
ресурс] : [в Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского в преддверии 

праздника ПАСХИ состоялся мастер класс по писанкарству, который 
провели для учащихся десятого кл. СШ № 52 зав. отд. декорат. искусства 

Антонина Дымова и вед. методист Александр Гаркавченко Одес. обл. центра 
укр. культуры] / Лариса Валевская ; фот. Елены Бурлак // Одес.                 

обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – 
Режим доступа: http://www.odessapost.com/pisankarstvo-v-biblioteke-im-

grushevskogo-foto/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 22.04.2014. 
 

179. ВАЛЕВСКАЯ Л. Книжные новинки в библиотеке Грушевского 

[Электронный ресурс] : [в чит. зале Одес. обл. универс. науч. б-ки им.                   
М. Грушевского состоялся «День информации» о новых поступлениях лит. в 

1 кв. 2014 г.] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. 
обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – 

Режим доступа: http://www.odessapost.com/knizhnyie-novinki-v-biblioteke-im-
grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.04.2014. 

 

180. ОДЕСЬКА обласна бібліотека провела безкоштовний тренінг з обробки 

даних для лаборантів [Електронний ресурс] : [учасниками тренінгу стали 10 
осіб – співробітників лабораторій третього рівня з діагностики туберкульозу 

в Дніпропетров., Донец., Запоріз., Луган., Харків., Херсон. обл. та м. Києві. 
Тренінг відбувся у рамках співпраці між Проектом USAID «Посилення 

контролю за туберкульозом в Україні» та програмою "Бібліоміст"]. – Режим 
доступу: http://stbcu.com.ua/2014/odesa-bibliomist/. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 27.03.2014. 

http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-proshla-vstrecha-s-veteranami-velikoy-otechestvennoy-voynyi/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-proshla-vstrecha-s-veteranami-velikoy-otechestvennoy-voynyi/
http://www.odessapost.com/industriya-krasotyi-studentok-odesskogo-vyisshego-uchilishha-sferyi-uslug-foto/
http://www.odessapost.com/industriya-krasotyi-studentok-odesskogo-vyisshego-uchilishha-sferyi-uslug-foto/
http://www.odessapost.com/pisankarstvo-v-biblioteke-im-grushevskogo-foto/
http://www.odessapost.com/pisankarstvo-v-biblioteke-im-grushevskogo-foto/
http://www.odessapost.com/knizhnyie-novinki-v-biblioteke-im-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/knizhnyie-novinki-v-biblioteke-im-grushevskogo/
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181. В ОДЕССКОЙ библиотеке установлена первая интерактивная доска 

[Электронный ресурс] : [обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского 
стала одним из 6-ти победителей в конкурсе идей «Смарт-технологии в 

учеб. процессе с использованием интерактивной доски» среди обл. б-к]                   

// Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и                              

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-

odesskoy-biblioteke-ustanovlena-pervaya-interaktivnaya-doska/. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 05.03.2014. 

182. ВАЛЕВСКАЯ Л. ДЕНЬ родного языка в одесской библиотеке им. 

Грушевского: «Языки разные – душа одна» [Электронный ресурс] : [в 

Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского отметили День 

родного языка: «Языки разные – душа одна», провед. в рамках 

празднования Междунар. дня родного языка] / Лариса Валевская ; фот. 
Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/prazdnik-rodnogo-yazyika-yazyiki-raznyie-dusha-

odna-v-odesskoy-biblioteke-im-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 22.02.2014. 

183. ВАЛЕВСКАЯ Л. Шевченкиниана на языках народов мира прошла в 

библиотеке им. Грушевского [Электронный ресурс] : [в Одес. обл. науч. 

б-ке им. М. Грушевского 23 янв. состоялась Лит. гостиная, посвящ. 

творчеству Тараса Шевченко] / Лариса Валевская ; фот.: Лариса 

Валевская, Карина Бондарчук // Одес. обозреватель : [новости Одессы, 

события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/shevchenkiniana-na-yazyikah-narodov-mira-
proshla-v-biblioteke-im-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

23.01.2014. 
 

Телевізійні канали: 
 

184. ГЕРОЇ не вмирають (новини ТРК "Круг" 24.12.2014) [Електронний                                       
ресурс] : [в Одес. обл.. універс. наук. б-ці ім. М. Грушевського відбулось 
відкриття пересувної док. фотовист. "Хоробрі серця", присвяч.. пам'яті 
воїнів Одещини, які загинули в зоні АТО. Уривок з новин ТРК "КРУГ" 
від. 24.12.2014 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. 
– Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=vX2C_YZuFeA. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 08.01.2015. 

185. ХОРОБРІ серця. Новини ТА "Репортер" (24.12.2014) [Електронний                                          
ресурс] : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці ім. М. Грушевського відбулось 
відкриття пересув. док. фотовист. "Хоробрі серця", присвяч. пам'яті воїнів 
Одещини, які загинули в зоні АТО] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                        
// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=lU0APRaPX5g. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 08.01.2015. 

http://www.odessapost.com/v-odesskoy-biblioteke-ustanovlena-pervaya-interaktivnaya-doska/
http://www.odessapost.com/v-odesskoy-biblioteke-ustanovlena-pervaya-interaktivnaya-doska/
http://www.odessapost.com/prazdnik-rodnogo-yazyika-yazyiki-raznyie-dusha-odna-v-odesskoy-biblioteke-im-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/prazdnik-rodnogo-yazyika-yazyiki-raznyie-dusha-odna-v-odesskoy-biblioteke-im-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/shevchenkiniana-na-yazyikah-narodov-mira-proshla-v-biblioteke-im-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/shevchenkiniana-na-yazyikah-narodov-mira-proshla-v-biblioteke-im-grushevskogo/
https://www.youtube.com/watch?v=vX2C_YZuFeA
https://www.youtube.com/watch?v=lU0APRaPX5g
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186. ДЕНЬ прав человека в ООУНБ им. М. Грушевского [Электронный 
ресурс] : [отрывок из новостей ТРК "Круг" от 10.12.2014 г.] / Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=13lUL1NAAjc&feature=youtu.be. – Назв. 
с экрана. – Дата публ.: 12.12.2014. 

 

187. ДЕНЬ прав человека в ООУНБ им. М. Грушевского [Электронный 
ресурс] : [новости ТК "Град" (10.12.2014) о мероприятии в библиотеке]                   
/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=qOGN8hmhAtc&feature=youtu.be. – 
Назв. с экрана. – Дата публ.: 12.12.2014. 

 

188. До Дня Гідності і Свободи [Електронний ресурс] : [уривок з новин ТРК 
"Град" (м. Одеса) від 20.11.2014 року про відзначення Дня Гідності і 
Свободи в ОУНБ ім. М. Грушевського] / Одес. ОУНБ ім.                                       
М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=pR00IN7L7EU. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 25.11.2014. 

 

189. DOCUDAYS UA в Одесской ООУНБ им. М. Грушевского (ТРК "Круг") 
[Электронный ресурс] : [10 нояб. 2014 г. в Одес. обл. стартовал фестиваль 
док. кино про права человека DOCUDAYS UA. С 10 по 17 нояб. в Одессе 
(ОУНБ им. М. Грушевского), Котовске, Татарбунарах и других городах 
региона будут демонстрировать лучшие док. фильмы 2012-2014 гг.]                        
/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=V3McHfsFW5E. – Назв. с экрана. – 
Дата публ.: 12.11.2014. 

 

190. НОВОВСТИ ТРК "Град" 10 11 2014 о фестивале документального кино 
про права человека Docudays UA [Электронный ресурс] : [10 нояб.                            
2014 г. в Одес. обл. стартовал фестиваль док. кино про права человека 
Docudays UA. С 10 по 17 нояб. в Одессе (ОУНБ им. М. Грушевского), 
Котовске, Татарбунарах и других городах региона будут 
демонстрировать лучшие док. фильмы 2012-2014 гг.] / Одес. ОУНБ ім.                      
М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=_2fLtKtl5d0. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 12.11.2014. 

 

191. 70-РІЧЧЯ визволення України [Електронний ресурс] : [уривок з новин 
"События" ТК "Академия" (28.10.2014). На відзначення пам'ятних дат 
Великої Вітчизняної війни, вшанування подвигу бійців в боротьбі за 
свободу і незалежність Вітчизни в Одес. обл. універс. наук. б-ці ім.                                  
М. Грушевського відбулись іст. читання «В боях за Україну»] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=wB3Vii594H4. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 01.11.2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=13lUL1NAAjc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qOGN8hmhAtc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pR00IN7L7EU
https://www.youtube.com/watch?v=V3McHfsFW5E
https://www.youtube.com/watch?v=_2fLtKtl5d0
https://www.youtube.com/watch?v=wB3Vii594H4
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192. 70-РІЧЧЯ визволення України [Електронний ресурс] : [про захід в 
новинах ТРК "КРУГ" (28.10.2014). На відзначення пам'ятних дат Великої 
Вітчизняної війни, вшанування подвигу бійців в боротьбі за свободу і 
незалежність Вітчизни в Одес. обл.. універс. наук. б-ці ім.                                
М. Грушевського відбулись іст. читання «В боях за Україну»] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=0k9meL97H9M. – Назва з екрану. – 
Дата публ.: 01.11.2014. 

 

193. КАЗАЧЕСТВО история и современность [Электронный ресурс] : [День 
укр. казачества отмечают в б-ке им. М. Грушевского. Сюжет из новостей 
ТРК "КРУГ" от 14.10.2014 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                          
// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=RA1QRzXpgOE. – Назв. с экрана. – 
Дата публ.: 14.10.2014. 

 

194. НОЧЬ в библиотеке (КРУГ) : [Электронный ресурс] [отрывки из 
новостей о "Ночи в библиотеке" в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 
30.09.2014 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ghDY-
FhqB24&list=PLKz4E-UpezgyHaCIUcwKjou5gJ4TC2jWo&index=2&t=26s. 
– Назв. с экрана. – Дата публ.: 03.10.2014. 

 

195. НОЧЬ в библиотеке (ОДТРК) [Электронный ресурс] : [отрывки из 
новостей ОГТРК "Ночи в библиотеке" в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского                                 
30.09.2014 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=yq2Up3DSqy0. – Назв. 
с экрана. – Дата публ.: 03.10.2014. 

 

196. НОЧЬ в библиотеке (ООО "Первый городской") [Электронный ресурс] : 
[отрывок из новостей ООО "Первый городской" (г. Одесса) о "Ночи в 
библиотеке" в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 30.09.2014 г.] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=T1vF_yp3q2M. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 03.10.2014. 

 

197. НОЧЬ в библиотеке (Репортёр) [Электронный ресурс] : [отрывки из 
новостей ТРК "Репортёр" о "Ночи в библиотеке" в Одес. ОУНБ им.                                   
М. Грушевского 30.09.2014 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                           
// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=pxDgfhv_D_s. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 03.10.2014. 

 

198. НОЧЬ в библиотеке (ТРК Град) [Электронный ресурс] : [отрывок из 
новостей телерадиокомпании "Град" (г.Одесса) о "Ночи в библиотеке" в 
Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 30.09.2014 г.] / Одес. ОУНБ ім.                             
М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=sf9T6Zw0ceE. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 03.10.2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=0k9meL97H9M
https://www.youtube.com/watch?v=RA1QRzXpgOE
https://www.youtube.com/watch?v=ghDY-FhqB24&list=PLKz4E-UpezgyHaCIUcwKjou5gJ4TC2jWo&index=2&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=ghDY-FhqB24&list=PLKz4E-UpezgyHaCIUcwKjou5gJ4TC2jWo&index=2&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=yq2Up3DSqy0
https://www.youtube.com/watch?v=T1vF_yp3q2M
https://www.youtube.com/watch?v=pxDgfhv_D_s
https://www.youtube.com/watch?v=sf9T6Zw0ceE
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199. ДОСТОЯНИЕ Одессы Юлианна Амельченко [Электронный ресурс] : 
[передача Думская.net "Достояние Одессы" (13.09.2014) о директоре 
Одес. обл. универс. науч. б-ки Амельченко Юлианы Сергеевны] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=oGUAIKj-zcc. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 14.10.2014. 

 

200. До 245-річчя від дня народження Котляревського в Одеській ОУНБ ім.                        
М. Грушевського [Електронний ресурс] : [09 верес. 2014 р. в Одес. обл. 
універс. наук. б-ці ім. М. Грушевського відбулась презентація кн.-іл. 
вист. «Сяйво справжнього таланту великого українця» до 245-річчя від 
дня народж. Івана Петровича Котляревського – письменника, драматурга, 
авт. всесвітньо відомої «Енеїди» та театрал. п'єс «Наталка Полтавка» та 
«Москаль-чарівник». Уривок з новин ТК "Град" від 09.09.2014 р.] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=nRecewRCKBo&list=PLKz4E-
UpezgwYUbGXUcrjAyMREEHY5mFx&index=9&t=0s. – Назва з екрану. – 
Дата публ.: 11.09.2014. 

 

201. ПАВЛУ Загребельному – 90 років [Електронний ресурс] : [про захід в 
Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського, присвяч. 90-річчю від дня народж. 
Павла Загребельного – кращ. письменника сучас. укр. літ. Уривок з новин 
ОДТРК "Факти". від 26.08.2014 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                               
// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dnzf9_eudw4&list=PLKz4E-
UpezgwYUbGXUcrjAyMREEHY5mFx&index=10&t=0s. – Назва з екрану. 
– Дата публ.: 27.08.2014. 

 

202. ТЕМА дня 05.03.2014 [Электронный ресурс] : [директор б-ки им.                                     
М. Грушевского Амельченко Ю.С. в программе "Тема дня" рассказала об 
уроках истории. Отрывок из новостей ТК "Град" от 05.03.2014 г.] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
http://grad.ua/archives/38841#more-38841. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 
05.03.2014. 

 

 

2015 
 

Публікації у газетах: 
 

203. ВІДДІЛ інформації ОУНБ ім. М. Грушевського. Пам'яті Михайла 

Грушевського [Текст] : [дводен. фестиваль укр. книги пам'яті                                  

М. Грушевського "Коронуємо слово: українська книга на Батьківщині і в 

світі" пройшов в ОУНБ ім. М. Грушевського, ім'я якого вона з гордістю 

носить]. – Веч. Одесса. – 2015. – 1 дек. – С. 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=oGUAIKj-zcc
https://www.youtube.com/watch?v=nRecewRCKBo&list=PLKz4E-UpezgwYUbGXUcrjAyMREEHY5mFx&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nRecewRCKBo&list=PLKz4E-UpezgwYUbGXUcrjAyMREEHY5mFx&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Dnzf9_eudw4&list=PLKz4E-UpezgwYUbGXUcrjAyMREEHY5mFx&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Dnzf9_eudw4&list=PLKz4E-UpezgwYUbGXUcrjAyMREEHY5mFx&index=10&t=0s
http://grad.ua/archives/38841#more-38841
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204. ВИЕР К. Взгляд сквозь эстраду [Текст] : [в ОУНБ им. М. Грушевского 

состоялась презентация новой кн. А. Галяса] / К. Виер // Одес. известия. – 
2015. – 28 нояб. – С. 2. 

 

205. ШЕВЧУК М. Коронуется печатное слово [Текст] : [открытие ХVІІІ обл. 

фестиваля укр. кн. традиционно состоялось в ОННБ им. Грушевского. В 

рамках фестиваля состоялся "круглый стол", где обсуждались проблемы 

укр. книгоизд-ва] / М. Шевчук // Одес. известия. – 2015. – 28 нояб. – С. 8 : 

фот. 
 

206. ФЕСТИВАЛЬ украинской книги [Текст] : [фестиваль укр. книги памяти 

Михаила Грушевского прошел в ОУНБ, которая носит его имя] // Порто-

Франко. – 2015. – № 45, (27 нояб.). – С. 2. 
 

207. ПРАЗДНИК поэзии [Текст] : [вечер по случаю 120-й годовщины со дня 

рожд. Эдуарда Багрицкого "В Одессе каштаны оделись в дым…" прошел 

в ОУНБ им. М. Грушевского] // Одес. известия. – 2015. – 14 нояб. – С. 2. 
 

208. ПОСВЯЩЕНИЕ защитникам [Текст] : [в ОУНБ им. М. Грушевского 

состоялись воен.-патриот. чтения "На страже безопасности государства 

Украина"] // Одес. известия. – 2015. – 20 окт. – С. 2. 
 

209. КОЛЯДЕНКО Ю. …і фотосесія з міс Марпл [Текст] : [символіч. 

"Бібліотеч. ніч" організували 30 верес. в Одес. обл. універс. наук. б-ці ім.                             

М. Грушевського] / Ю. Коляденко // Чорномор. новини. – 2015. – 8 жовт. 

– С. 3. 
 

210. ТАМОЖЕННИКИ сделали подарок библиотеке [Текст] : [11 томов 

"Русской энциклопедии" 1911-1915 гг. изд. пополнили фонд обл. б-ки им.                       

М. Грушевского] // Порто-Франко. – 2015. – № 30 (14 авг.). – С. 14. 
 

211. НЕКРАСОВА М. Юбилей библиотеки: "Стать с веком наравне" [Текст] : 

[140 лет Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского]                            
/ М. Некрасова // Одес. вестн. – 2015. – 27 июня. – С. 13 : фот. – 

(Культура). 
 

212. ПОЛЯНКО Т. М. Територія єдності [Текст] : [до 140-річчя Одес. обл.. 

універс. наук. б-ки ім. М. Грушевського] / Т. М. Полянко // Веч. Одесса. – 

2015. – 25 июня. – С. 7. 
 

213. ВЕРНОСТЬ призванию [Текст] : [140 лет Одес. обл. универс. науч. б-ки 

им. М. Грушевского] // Роден край. – 2015. – 20 июня (№ 25). – С. 1-2. 
 

214. БОНДАРЕНКО Н. Оставаясь полезной людям [Текст] : [Одес. обл. 
универс. науч. б-ка им. Михаила Грушевского отмечает свой 140-летний 

юбилей] / Н. Бондаренко // Одес. известия. – 2015. – 16 июня. – С. 1. – 

(Юбилей). 
 

215. ПОЛЯНКО Т. Бібліотека – територія єдності [Текст] : [Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського святкує своє 140-річчя] / Т. Полянко                               

// Чорномор. новини. – 2015. – 30 трав. – С. 5. 
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216. ДО Дня слов’янської писемності та культури [Текст] : [в ООУНБ                                                

ім. М. Грушевського у від. інозем. літ. пройшли літ. читання]                                                               
// Веч. Одесса. – 2015. – 28 мая. – С. 7 : фот. 

 

217. ПОЛЯКОВА Д. Чарующий, радующий и пьянящий [Текст] : [в ОУНБ им.                                      

М. Грушевского состоялись лит. чтения под назв. "Чарує, тішить і 

п'янить: італійська мова в Одесі] / Д. Полякова // Одес. известия. – 2015. – 

16 апр. – С. 3 : фот. 
 

218. ШВЕЦ А. В Одессе состоится ярмарка для умников [Текст] : [в рамках 
ежегод. недели дет. и юнош. кн. в Одессе в ОУНБ им. М. Грушевского                         

4-го апр. открывается Первая одес. выст.-ярмарка дет. и молодеж. кн. 

"Книжное разнообразие для новых поколений"] / А. Швец // Одес. жизнь. 

– 2015. – № 13 (1-12 апр.). – С. 25. 
 

219. ДЕРЕВ'ЯНКО І. Поетична година Ліни Костенко [Текст] : [в ОУНБ ім.                                   

М. Грушевського студенти вшанували 85-річчя укр. поетеси поетич. 

годиною] / І. Дерев'янко //Чорномор. новини. – 2015. – 28 берез. – С. 7. 
 

220. КРАЄЗНАВЧІ зустрічі [Текст] : [ОУНБ ім. М. Грушевського до свого 

140-річчя запрошує всіх стати гостями й учасниками краєзнавч. читань-

зустрічей з письменниками та істориками, екскурсоводами й почес. 

громадянами міста] // Чорномор. новини – 2015. – 21 берез. – С. 5. – 

(Духовність. Дослідження. Анонси). 
 

221. ЯРМАРОК дитячої книги [Текст] : [4-5 квіт. в ОУНБ ім.                                

М. Грушевського в рамках щоріч. тижня дит. і юнац. кн.. за ініціативи 
ради директорів обл. б-к і ПП "Одесакнига" відбудеться вист.-ярмарок 

дит. і молодіж. кн.] // Чорномор. новини. – 2015. – 21 берез. – С. 5. – 

(Духовність. Дослідження. Анонси). 
 

222. ПІСНЯ, що на віки [Текст] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся 

урочистий літ.-муз. вечір, присвяч. 200-річчю з дня народж. композитора, 

авт. муз. Гімну України Михайла Вербицького та 150-річчю першого 

виконання цього твору] // Чорномор. новини. – 2015. – 14 берез. – С. 6. 
 

223. О. С.  Свеча горела на столе… [Текст] : [заседание клуба молодых поэтов 

"Литературный сад", состоявш. в б-ке им. Грушевского, было посвящено 

125-летию Бориса Пастернака] / О. С. // Порто-Франко. – 2015. –                                       

13 марта. – С. 14. 
 

224. СМИРНОВА Е. Сто разных историй и фактов [Текст] : [список кн. из 

фонда ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2015. –                     

10-16 марта. – С. [4]. 
 

225. ГАЛИНА В. Фотофакт [Текст] : [в ООУНБ им. М. Грушевского 

состоялась выст. "Храбрые сердца", посвящ. памяти жителей Одес. 

региона, погибших в зоне АТО – военнослужащих Нац. гвардии, 
пограничников и милиционеров] / В. Галина // Фаворит удачи. – 2015. – 

№ 1(94), февр. – С. 43 : фот. 
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226. СМИРНОВА Е. Все об Одессе [Текст] : [список кн. из фонда краеведч. 

отдела ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2015. –                  
24 февр. – С. [4]. 

227. СМИРНОВА Е. Где узнать об "одесском диктаторе"? [Текст] : [список 

кн. по истории Одессы из фонда краеведч. отд. ОУНБ им.                                  

М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2015. – 17-23 февр. –                          

С. [4]. 

228. К ЮБИЛЕЮ Пастернака [Текст] : [125-летию со дня рожд. рус. писателя, 

поэта Бориса Леонидовича Пастернака были посвящены заседание клуба 

молодых поэтов "Литературный сад", организ. при поддержке Одес. обл. 

универс. науч. б-ки им. М. Грушевского, и кн. выст. "Грядущее на все 

изменит взгляд (памяти великого и при жизни угнетаемого лауреата 

Нобелевской премии)"] // Одес. известия. – 2015. – 21 февр. – С. 2. 
229. СИТИНСКАЯ О. "Совершенный замысел Таирова" [Текст] : [такое 

название выст. в ОУНБ им. М. Грушевского к 100-летию открытия в 

Одессе первой производств. станции виноградарей и виноделов]                            

/ О. Ситинская // Порто-Франко. – 2015. – 13 февр. – С. 2. 

230. СИТИНСКАЯ О. Мир запомнит их улыбку [Текст] : [в б-ке им.                         

М. Грушевского открылась выст., посвящ. памяти погибших в АТО]                 

/ О. Ситинская // Порто-Франко. – 2015. – 13 февр. – С. 5. 

231. СИТИНСКАЯ О. Пусть память сохраняет след [Текст] : [о памят. 

мероприятиях к Междунар. дню памяти жертв Холокоста, в т.ч. и в 

ОУНБ им. М. Грушевского] / О. Ситинская, А. Райков // Порто-Франко. – 

2014. – 6 февр. – С. 2. 

232. СМИРНОВА Е. Где узнать новые рецепты? [Текст] : [список лит. из 
фонда ОУНБ им. М. Грушевского] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2015. – 

3-9 февр. – С. [4]. 

233. EXPOZITIA foto"Inimi curajoase" – organizata in memorua eroilor cazuti 

pentru integritatea Patriei [Текст] : [фотовыст. "Храбрые сердца" в честь 

героев АТО в б-ке им. М. Грушевского. На молд. яз.] // Luceafarul. – 2015. 

– 31 jan. – P. 2. 

234. МАРШИНА С. Не подлежит забвению [Текст] : [в чит. зале ОУНБ                                          

им. М. Грушевского открыта экспозиция "Холокост – наибольшее в 

истории преступление против человечества] / С. Маршина // Одес. 

известия. – 2015. – 31 янв. – С. 6. 

235. В ЕДИНСТВЕ сила [Текст] : [в ОУНБ им. М. Грушевского экспонируется 
кн.-ил. выст. "Акт Воссоединения 22 янв. 1919 г. – знаменат. веха в 

реализации идеи соборности Украины] // Одес. известия. – 2015. – 27 янв. 

– С. 2. 

236. ДАНИЛОВА О. Кто написал первый английский детектив [Текст] : 

[список книг из фонда ОУНБ им. М. Грушевского] / О. Данилова // На 

пенсии. – 2015. – 20-26 янв. – С. [4]. 
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237. ФОТОВЫСТАВКА храбрых сердец [Текст] : [в ООУНБ им.                             

М. Грушевского открыта документ. фотовыст. "Храбрые сердца", 
посвящ. памяти воинов Одесчины, погибших в зоне АТО] // Одес. 

известия. – 2015. – 15 янв. – С. 2. 
 

238. СМИРНОВА Е. Где узнать о новых одесских героях? [Текст] : [до 24 янв. 

в ОУНБ им. Грушевского можно посетить док. фотовыст. "Храбрые 

сердца"] / Е. Смирнова // На пенсии. – 2015. – 13-19 янв. – С. 1. 
 

239. ВЛАДИМИРСЬКИЙ О. За Вкраїну віддані серця [Текст] : [в ОУНБ                                    

ім. М. Грушевського відбулась презентація вист. "Хоробрі серця", 

присвяч. пам’яті жителів Одещини, полеглих у зоні АТО]                                

/ О. Владимирський // Чорномор. новини. – 2015. – 10 січ. – С. 1 : фот. 
 

240. ИЛЬИНА Т. "Храбрые сердца" [Текст] : [назв. фотодок. выст., которая 

состоялась в ОУНБ им. М. Грушевского, посвящ. памяти одесситов, 

погибших в зоне АТО] / Т. Ильина // Веч. Одесса. – 2015. – 9 янв. – С. 3 : 

фот. 

 

Інтернет-видання: 
 

184. В ОДЕССЕ пройдут мероприятия Всеукраинской недели права  
[Электронный ресурс] : [8-11 дек. 2015 г. в ОУНБ им. М. Грушевского 

пройдут информ.-просвет. мероприятия в рамках Всеукр. недели права]                  
// Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и                                       

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-
proydut-meropriyatiya-vseukrainskoy-nedeli-prava/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 10.12.2015. 
 

184. ВАЛЕВСКАЯ Л. В библиотеке им. М. Грушевского прошло мероприятие, 

посвященное Дню Достоинства и Свободы [Электронный ресурс] : [в связи с 
Указом Президента Украины от 09.11.2016 «О праздновании в 2015 году Дня 

Достоинства и Свободы» в чит. зале ОУНБ им. Грушевского был проведен 
комплекс мероприятий «Доленосний громадянський подвиг українського 

народу: Помаранчева революція і Революція гідності»] / Лариса Валевская ; 
фот. Карины Бондарчук // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-
biblioteke-im-m-grushevskogo-proshlo-meropriyatie-posvyashhennoe-dnyu-

dostoinstva-i-svobodyi/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 20.11.2015. 
 

185. ВАЛЕВСКАЯ Л. В ОДЕССЕ проходит XVIII областной фестиваль 

Украинской книги памяти Михаила Грушевского [Электронный ресурс] :                             

[11 нояб. в ОУНБ им. М. Грушевского стартовал XVIII обл. фестиваль Укр. 
книги памяти Михаила Грушевского] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы 

Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 
комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-

prohodit-xviii-oblastnoy-festival-ukrainskoy-knigi-pamyati-mihaila-
grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 12.11.2015. 

http://www.odessapost.com/v-odesse-proydut-meropriyatiya-vseukrainskoy-nedeli-prava/
http://www.odessapost.com/v-odesse-proydut-meropriyatiya-vseukrainskoy-nedeli-prava/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-proshlo-meropriyatie-posvyashhennoe-dnyu-dostoinstva-i-svobodyi/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-proshlo-meropriyatie-posvyashhennoe-dnyu-dostoinstva-i-svobodyi/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-proshlo-meropriyatie-posvyashhennoe-dnyu-dostoinstva-i-svobodyi/
http://www.odessapost.com/v-odesse-prohodit-xviii-oblastnoy-festival-ukrainskoy-knigi-pamyati-mihaila-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/v-odesse-prohodit-xviii-oblastnoy-festival-ukrainskoy-knigi-pamyati-mihaila-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/v-odesse-prohodit-xviii-oblastnoy-festival-ukrainskoy-knigi-pamyati-mihaila-grushevskogo/
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186. ЧЕРЕЗ призму эстрады [Электронный ресурс] : [24 нояб. 2015 г. в ОУНБ 

им. М. Грушевского состоялась презентация кн. «Эстрада, эстрада, 
эстрада моя…» одес. журналиста, писателя А. Галяса] // Одес. 

обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/cherez-prizmu-estradyi/. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.11.2015. 
 

187. К 120-й годовщине со дня рождения Эдуарда Багрицкого [Электронный 

ресурс] : [4 нояб. 2015 г. в ОУНБ М. Грушевского состоялся поэт. вечер 

«Эдуард Багрицкий: «В Одессе каштаны оделись в дым» по случаю 120-й 

годовщины со дня рождения] // Одес. обозреватель : [новости Одессы, 

события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/k-120-y-godovshhine-so-dnya-rozhdeniya-

eduarda-bagritskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 06.11.2015. 
 

188. ДЕНЬ защитника Украины в библиотеке им. М. Грушевского 

[Электронный ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского состоялись воен.-

патриот. чтения ко Дню защитника Украины] // Одес. обозреватель : 

[новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим 

доступа: http://www.odessapost.com/den-zashhitnika-ukrainyi-v-biblioteke-

im-m-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 19.10.2015. 
 

189. ОДЕССКИЕ таможенники пополнили фонд Одесской областной 

библиотеки им. М. Грушевского раритетными книгами [Электронный 

ресурс] : [одиннадцать томов «Русской энциклопедии» 1911-1915 годов 

издания пополнили фонд ОУНБ им. М. Грушевского, сообщает пресс-

служба ГУ ГФС в Одес. обл.] // Одес. обозреватель : [новости Одессы, 

события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/odesskie-tamozhenniki-popolnili-fond-odesskoy-
oblastnoy-biblioteki-im-m-s-grushevskogo-raritetnyimi-knigami/. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 15.07.2015. 
 

190. ВАЛЕВСКАЯ Л. К 140-летию в библиотеке им. М. Грушевского 

открылся электронный юридический читальный зал [Электронный 
ресурс] : [финанс. поддержку в открытии зала оказали меценаты нашего 

города Сергей Гриневецкий и Игорь Смирнов. Они подарили к                         

140-летию б-ки юрид. отд. 5 компьютеров. с рабоч. столами и шкафами]                            

 Лариса Валевская : фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : 

[новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим 

доступа: http://www.odessapost.com/k-140-letiyu-v-biblioteke-im-m-

grushevskogo-otkryilsya-elektronnyiy-yuridicheskiy-chitalnyiy-zal/. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 13.06.2015. 

http://www.odessapost.com/cherez-prizmu-estradyi/
http://www.odessapost.com/k-120-y-godovshhine-so-dnya-rozhdeniya-eduarda-bagritskogo/
http://www.odessapost.com/k-120-y-godovshhine-so-dnya-rozhdeniya-eduarda-bagritskogo/
http://www.odessapost.com/den-zashhitnika-ukrainyi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/den-zashhitnika-ukrainyi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/odesskie-tamozhenniki-popolnili-fond-odesskoy-oblastnoy-biblioteki-im-m-s-grushevskogo-raritetnyimi-knigami/
http://www.odessapost.com/odesskie-tamozhenniki-popolnili-fond-odesskoy-oblastnoy-biblioteki-im-m-s-grushevskogo-raritetnyimi-knigami/
http://www.odessapost.com/k-140-letiyu-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-otkryilsya-elektronnyiy-yuridicheskiy-chitalnyiy-zal/
http://www.odessapost.com/k-140-letiyu-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-otkryilsya-elektronnyiy-yuridicheskiy-chitalnyiy-zal/
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191. В ОДЕССЕ состоялась презентация нового издания трилогии Юрия 

Трусова «Хаджибей» (видео, фото) [Электронный ресурс] : [на это 
знаковое для литературной Одессы событие собрались друзья семьи 

Трусовых, писатели, историки, журналисты, художники, сотрудники б-к 

Горького, Грушевского, Франко и других, представители Лит. музея, 

Всемир. клуба одесситов, Одес. облгосадмин.] // Одес. обозреватель : 

[новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим 

доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-sostoyalas-prezentatsiya-

novogo-izdaniya-trilogii-yuriya-trusova-hadzhibey/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 04.05.2015. 
 

192. ПОЛЯНКО Т. Н. Одесская областная универсальная научная библиотека 

им. М. Грушевского отметит 140-летие [Электронный ресурс] : [ОУНБ 

им. М. Грушевского исполняется 140 лет]  Т. Н. Полянко // Одес.                   

обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/odesskaya-oblastnaya-

universalnaya-nauchnaya-biblioteka-im-grushevskogo-otmetit-140-letie/. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 28.05.2015. 
 

193. ВАЛЕВСКАЯ Л. Читатели библиотеки им. М. Грушевского 

познакомились с новыми книгами [Электронный ресурс] : [в ОУНБ им. 

М. Грушевского проходят «Дни информации», в рамках которых 

сотрудники всех отделов б-ки знакомят читателей с новинками 

поступившей в этом году лит.]  Лариса Валевская : фот. Ларисы 

Валевской // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и 

комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/chitateli-biblioteki-im-m-grushevskogo-
poznakomilis-s-novyimi-knigami/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

16.04.2015. 
 

194. ПОЛЯКОВА Д. Чарующий, радующий и пьянящий [Электронный 

ресурс] : [в ООУНБ им. Грушевского прошли лит. чтения «Чарує, тішить 
і п’янить: італійська мова в Одесі»] / Д. Полякова // Одесские известия : 

сайт. – Режим доступа : 

http://izvestiya.odessa.ua/ru/2015/04/15/charuyushchiy-raduyushchiy-i-

pyanyashchiy. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 14.04.2015. 
 

195. БИБЛИОТЕКИ Одесщины участвуют во Всеукраинской акции 

[Электронный ресурс] : [в т.ч. ОУНБ им. им. М. Грушевского, являясь 

сокоординатором Всеукр. акции «Библиотека украинского воина» в 

области, организовала сбор лучших образцов отеч. и мир. худож. лит.]                       

// Рупор Одессы : сайт. – Режим доступа : 

http://rupor.od.ua/news/Odeschina-nacionalnaya-nauchnaya-biblioteka-prov-

034226/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 12.04.2015. 

http://www.odessapost.com/v-odesse-sostoyalas-prezentatsiya-novogo-izdaniya-trilogii-yuriya-trusova-hadzhibey/
http://www.odessapost.com/v-odesse-sostoyalas-prezentatsiya-novogo-izdaniya-trilogii-yuriya-trusova-hadzhibey/
http://www.odessapost.com/odesskaya-oblastnaya-universalnaya-nauchnaya-biblioteka-im-grushevskogo-otmetit-140-letie/
http://www.odessapost.com/odesskaya-oblastnaya-universalnaya-nauchnaya-biblioteka-im-grushevskogo-otmetit-140-letie/
http://www.odessapost.com/chitateli-biblioteki-im-m-grushevskogo-poznakomilis-s-novyimi-knigami/
http://www.odessapost.com/chitateli-biblioteki-im-m-grushevskogo-poznakomilis-s-novyimi-knigami/
http://izvestiya.odessa.ua/
http://izvestiya.odessa.ua/ru/2015/04/15/charuyushchiy-raduyushchiy-i-pyanyashchiy
http://izvestiya.odessa.ua/ru/2015/04/15/charuyushchiy-raduyushchiy-i-pyanyashchiy
http://rupor.od.ua/news/Odeschina-nacionalnaya-nauchnaya-biblioteka-prov-034226/
http://rupor.od.ua/news/Odeschina-nacionalnaya-nauchnaya-biblioteka-prov-034226/
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196. В ОДЕССЕ стартовала Всеукраинская акция «Библиотека украинского 

воина» [Электронный ресурс] : [ОУНБ им. М. Грушевского приглашает 
принять участие во Всеукр. акции «Библиотека украинского воина»]                   

// Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, обзоры и                        

комментарии] : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-

odesse-startovala-vseukrainskaya-aktsiya-biblioteka-ukrainskogo-voina/. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.04.2015. 
 

197. КОЛЯДЕНКО Ю. Ко Дню освобождения Одессы от фашистских 
захватчиков в библиотеке им. М. Грушевского состоялся поэтический 

вечер [Электронный ресурс] : [8 апр. 2015 г. в ОУНБ им. М. Грушевского 

в рамках заседания клуба «Литературный сад» состоялся поэт. вечер 

«Праздник, которому нет подобных». Стихотворение Ю. Коляденко]                   

 Юлия Коляденко // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/ko-dnyu-osvobozhdeniya-odessyi-ot-fashistskih-

zahvatchikov-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-sostoyalsya-poeticheskiy-

vecher/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 09.04.2015. 
 

198. ПАСХАЛЬНЫЕ встречи в библиотеке им. М. Грушевского 

[Электронный ресурс] : [в ООУНБ им. М. Грушевского 8 апр. состоялись 

пасхал. встречи «Украинские традиции пасхального стола», сообщает 

отд. информации б-ки] // Одес. обозреватель : [новости Одессы, события, 

обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/pashalnyie-vstrechi-v-biblioteke-im-m-

grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 09.04.2015. 
 

199. В ОДЕСІ вшанували пам'ять героїв Крут [Електронний ресурс] : [в 

приміщенні ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася презентація вист. 

«Вічний вогонь української волі. 29 січ. – День пам'яті героїв Крут», в 

рамках якої перед присутніми виступила доц. каф. педагогіки Житомир. 

держ. ун-ту ім. І. Франка Л.М. Єршова] // Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін : сайт. – Режим доступу: 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/v-odes-vshanuvali-pamyat-gerov-krut/. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 30.01.2015. 
 

200. ЗУСТРІЧ працівників ОУНБ ім. М. Грушевського з учасниками АТО, які 

тимчасово перебувають в м. Одеса [Електронний ресурс] : [зустріч 

відбулась 30 січ. в приміщенні б-ки, а також проведено екскурсію містом 

та по залах Літ. музею] // Департамент культури, національностей, релігій 

та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін : сайт. – 

Режим доступу: http://culture.odessa.gov.ua/novosti/zustrch-pracvnikv-ounb-

mmgrushevskogo-z-uchasnikami-ato-yak-timchasovo-perebuvayut-v-modesa/. 

– Назва з екрану. – Дата публ.: 02.02.2015. 

http://www.odessapost.com/ko-dnyu-osvobozhdeniya-odessyi-ot-fashistskih-zahvatchikov-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-sostoyalsya-poeticheskiy-vecher/
http://www.odessapost.com/ko-dnyu-osvobozhdeniya-odessyi-ot-fashistskih-zahvatchikov-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-sostoyalsya-poeticheskiy-vecher/
http://www.odessapost.com/ko-dnyu-osvobozhdeniya-odessyi-ot-fashistskih-zahvatchikov-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-sostoyalsya-poeticheskiy-vecher/
http://www.odessapost.com/ko-dnyu-osvobozhdeniya-odessyi-ot-fashistskih-zahvatchikov-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-sostoyalsya-poeticheskiy-vecher/
http://www.odessapost.com/pashalnyie-vstrechi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/pashalnyie-vstrechi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/v-odes-vshanuvali-pamyat-gerov-krut/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/zustrch-pracvnikv-ounb-mmgrushevskogo-z-uchasnikami-ato-yak-timchasovo-perebuvayut-v-modesa/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/zustrch-pracvnikv-ounb-mmgrushevskogo-z-uchasnikami-ato-yak-timchasovo-perebuvayut-v-modesa/
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201. ЗУСТРІЧ учнів СШ № 10 з військовослужбовцями Збройних Сил 

України та волонтерськими організаціями міста [Електронний ресурс] : 
[зустріч відбулась 29 січ. в приміщенні б-ки ім. М. Грушевського]                            

// Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін : сайт. – Режим доступу: 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/zustrch-uchnv-sssh10-z-

vjskovosluzhbovcyami-zbrojnih-sil-ukrani-ta-volonterskimi-organzacyami-

msta/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 30.01.2015. 

202. ОДЕССИТЫ говорят: огромное спасибо, Юлиана Сергеевна 

[Электронный ресурс] : [29 янв. в ОУНБ им. Грушевского в отд. период. 

изд. открылась кн.-ил. выст. «Вечный огонь украинской свободы» по 

случаю чествования Героев Крут] // Рупор Одессы : сайт. – Режим 

доступа : http://rupor.od.ua/news/Odessity-govoryat-ogromnoe-spasibo-
YUliana-Serge/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 30.01.2015. 

203. ВАЛЕВСКАЯ Л. День памяти жертв Холокоста [Электронный ресурс] : 

[этому событию были посвящ. ист. чтения и презентация кн. выст. 

«Холокост – наибольшее в истории преступление против человечества», 

которые прошли в ОУНБ им. М. Грушевского]  Лариса Валевская // BPL. 

Деловой портал юга Украины : сайт. – Режим доступа : 

http://bpl.in.ua/region/aktualno-o-glavnom/6070-den-pamjati-zhertv-

holokosta.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 29.01.2015. 

204. ЖАКОВА М. Вшанування пам'яті жертв Голокосту в бібліотеці 

[Електронний ресурс] / М. Жакова, В. Доманський // ОДТРК  Архів                                

новин : сайт. – Режим доступу : http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/7339-

vshanuvannya-pam-yati-zhertv-golokostu-v-bibliotetsi-grushevskogo. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 27.01.2015. 

205. КНИЖКОВО-ІЛЮСТРАТИВНА виставка «Акт Злуки 22 січня 1919 року 

– знаменна віха в реалізації ідеї Соборності України» [Електронний 
ресурс] : [20 січ. 2015 р. в приміщенні ОУНБ ім. М. Грушевського з 

нагоди 96-ї річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР відкрилася кн.-іл. вист. «Акт 

Злуки 22 січня 1919 року – знаменна віха в реалізації ідеї Соборності 

України»] // Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін : сайт. – Режим 

доступу: http://culture.odessa.gov.ua/novosti/knizhkovo-lyustrativna-

vistavka-akt-zluki-22-schnya-1919-roku-znamenna-vha-v-realzac-de-

sobornost-ukrani/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 23.01.2015. 

206. СМИРНОВА Е. Где узнать о новых одесских героях? [Электронный 

ресурс] : [до 24 янв. в ОУНБ им. Грушевского можно посетить док. 

фотовыст. «Храбрые сердца»]  Е. Смирнова // Одес. жизнь  Новости 

Одессы и Одесской области / Новости. – 2015. – 13 янв. – Режим                               

доступа : http://odessa-life.od.ua/news/24837-gde-uznat-o-novyh-odesskih-
geroyah. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 13.01.2015. 

http://culture.odessa.gov.ua/novosti/zustrch-uchnv-sssh10-z-vjskovosluzhbovcyami-zbrojnih-sil-ukrani-ta-volonterskimi-organzacyami-msta/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/zustrch-uchnv-sssh10-z-vjskovosluzhbovcyami-zbrojnih-sil-ukrani-ta-volonterskimi-organzacyami-msta/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/zustrch-uchnv-sssh10-z-vjskovosluzhbovcyami-zbrojnih-sil-ukrani-ta-volonterskimi-organzacyami-msta/
http://rupor.od.ua/news/Odessity-govoryat-ogromnoe-spasibo-YUliana-Serge/
http://rupor.od.ua/news/Odessity-govoryat-ogromnoe-spasibo-YUliana-Serge/
http://bpl.in.ua/region/aktualno-o-glavnom/6070-den-pamjati-zhertv-holokosta.html
http://bpl.in.ua/region/aktualno-o-glavnom/6070-den-pamjati-zhertv-holokosta.html
http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/7339-vshanuvannya-pam-yati-zhertv-golokostu-v-bibliotetsi-grushevskogo
http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/7339-vshanuvannya-pam-yati-zhertv-golokostu-v-bibliotetsi-grushevskogo
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/knizhkovo-lyustrativna-vistavka-akt-zluki-22-schnya-1919-roku-znamenna-vha-v-realzac-de-sobornost-ukrani/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/knizhkovo-lyustrativna-vistavka-akt-zluki-22-schnya-1919-roku-znamenna-vha-v-realzac-de-sobornost-ukrani/
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/knizhkovo-lyustrativna-vistavka-akt-zluki-22-schnya-1919-roku-znamenna-vha-v-realzac-de-sobornost-ukrani/
http://odessa-life.od.ua/news/24837-gde-uznat-o-novyh-odesskih-geroyah
http://odessa-life.od.ua/news/24837-gde-uznat-o-novyh-odesskih-geroyah
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207. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе открылась выставка, посвященная Михаилу 

Туган-Барановскому… [Электронный ресурс] : [в ОУНБ им.                               
М. Грушевского открылась выст. «Ученый-экономист мировой славы», 

посвящ. 150-летию со дня рождения М.И. Туган-Барановского, извест. 

экономиста, историка, политич. деятеля, публициста, академика]  Лариса 

Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес. обозреватель : [новости 

Одессы, события, обзоры и комментарии] : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-odesse-otkryilas-vyistavka-posvyashhennaya-

mihailu-tugan-baranovskomu/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.01.2015. 
 

208. ВАЛЕВСКАЯ Л. Великому учёному Михаилу Туган-Барановскому 
посвящается [Электронный ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского 

открылась выст. «Ученый-экономист мировой славы», посвящ.                      

150-летию со дня рожд. М.И. Туган-Барановского, извест. экономиста, 

историка, полит. деятеля, публициста, акад.]  Лариса Валевская // BPL. 

Деловой портал юга Украины : сайт. – Режим доступа: 

http://bpl.in.ua/region/aktualno-o-glavnom/5980-velikomu-uchenomu-mihaila-

tugan-baranovskogo-posvjaschaetsja.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

10.01.2015. 
 

209. ИЛЬИНА Т. «Храбрые сердца» [Электронный ресурс] : [так называется 

док. фотовыст. в ОУНБ им. М. Грушевского, посвящ. памяти наших 

земляков, погибших в зоне АТО]  Т. Ильина // Веч. Одесса : сайт. – 

Режим доступа : http://vo.od.ua/rubrics/kultura/32113.php. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 09.01.2015. 

 

Телевізійні канали: 
 

210. ГЕРОЇ не вмирають (новини ТРК «Круг» 24.12.2014) [Електронний                                 

ресурс] : [24 груд. 2014 р. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулось 

відкриття пересувної док. фотовист. "Хоробрі серця", присвяч. пам'яті 

воїнів Одещини, які загинули в зоні АТО] / Одес. ОУНБ ім.                              

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=vX2C_YZuFeA. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 08.01.2015. 
 

211. ХОРОБРІ серця. Новини ТА «Репортер» (24.12.2014) [Електронний                                         

ресурс] : [24 груд. 2014 р. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулось 

відкриття пересувної док. фотовист. "Хоробрі серця", присвяч. пам'яті 

воїнів Одещини, які загинули в зоні АТО] / Одес. ОУНБ ім.                               

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=lU0APRaPX5g. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 08.01.2015. 

http://www.odessapost.com/v-odesse-otkryilas-vyistavka-posvyashhennaya-mihailu-tugan-baranovskomu/
http://www.odessapost.com/v-odesse-otkryilas-vyistavka-posvyashhennaya-mihailu-tugan-baranovskomu/
http://bpl.in.ua/region/aktualno-o-glavnom/5980-velikomu-uchenomu-mihaila-tugan-baranovskogo-posvjaschaetsja.html
http://bpl.in.ua/region/aktualno-o-glavnom/5980-velikomu-uchenomu-mihaila-tugan-baranovskogo-posvjaschaetsja.html
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/32113.php
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212. XII ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ международный фестиваль документального 

кино о правах человека Docudays UA [Электронный ресурс] : [10 дек.                    
2015 г. в ООУНБ им. М. Грушевского стартовал показ док. кино о правах 

человека Docudays UA в рамках XII Путешествующего междунар. 

фестиваля. Отрывок из новостей ТК «Град» 10.12.2015 г.] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=HhAx0YU9foI. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 14.12.2015. 
 

213. ДО ДНЯ пам'яті жертв Голодоморів в Україні [Електронний ресурс] : [в 

ООУНБ ім. М. Грушевського відбулась тематична вист. «Дзвони гіркої 

пам'яті України». Уривок з новин ТК «G-news» від 27.11.2015 р.] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=meWNTfnnWos. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 30.11.2015. 
 

214. ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги А. Галяса в библиотеке [Электронный ресурс] : 

[24.11.2015 в ООУНБ им. М. Грушевского состоялась презентация кн.                        

А. Галяса «Эстрада, эстрада, эстрада моя...». Отрывок из новостей 

ОГТРК «Факты» от 25.11.2015 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                     

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=7FZu6MqblEY. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 29.11.2015. 

 

215. ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги А. Галяса «Эстрада, эстрада, эстрада моя...»  

[Электронный ресурс] : [«Эстрада, эстрада, эстрада моя…». Так 

называется кн. извест. одес. журналиста Александра Галяса, посвящ. 

многолет. труду авт. в обл. эстрад. искусства. Презентация изд. 

состоялась 24 нояб. в ООУНБ им. М. Грушевского. Новости ТК «Одесса» 

от 24.11.2015 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. 

– Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=PrJHjCmBh78. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 26.11.2015. 
 

216. АЛЕКСАНДР Галяс презентовал свою новую книгу [Электронный                      

ресурс] : [«Эстрада, эстрада, эстрада моя…». В свет вышла новая кн. извест. 

одес. журналиста А. Галяса. Новый труд включает в себя около ста интервью 
со звёздами совет., укр. и зарубеж. эстрады. Новости ТК «Репортер» от 

24.11.2015 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського / YouTube.ua : сайт. – 
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=PmI3XW6QCBg. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 25.11.2015. 
 

217. 18-й обласний фестиваль української книги пам'яті Михайла Грушевського 

[Електронний ресурс] : [про фестиваль в ООУНБ ім. М. Грушевського. 

Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 13.11.2015 р.] / ООУНБ им.                           
М. Грушевского / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=YkqetBbxGX8. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 25.11.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=HhAx0YU9foI
https://www.youtube.com/watch?v=meWNTfnnWos
https://www.youtube.com/watch?v=7FZu6MqblEY
https://www.youtube.com/watch?v=7FZu6MqblEY
https://www.youtube.com/watch?v=PrJHjCmBh78
https://www.youtube.com/watch?v=PmI3XW6QCBg
https://www.youtube.com/watch?v=YkqetBbxGX8
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218. 18-Й ЕЖЕГОДНЫЙ областной фестиваль украинской книги памяти 

Михаила Грушевского [Электронный ресурс] : [«Коронуємо слово: 
українська книга на Батьківщині і в світі». 11-12 нояб. 2015 г. в 

одноимен. б-ке прошел 18-й ежегод. обл. фестиваль укр. книги памяти 

Михаила Грушевского. Отрывок новостей ТК «Град» от 12.11.2015 г. ]                        

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=OBo0O2u5kfQ. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 12.11.2015. 

219. 18-Й ФЕСТИВАЛЬ украинской книги состоялся в библиотеке им. 

Грушевского [Электронный ресурс] : [отрывок из новостей ТК 

«Репортер» 11.11.2015 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                               

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=-

GTqyZ65fRU. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.11.2015. 
 

220. 18-Й ФЕСТИВАЛЬ украинской книги состоялся в библиотеке им. 

Грушевского [Электронный ресурс] : [новости ТК «7 канал» от 11.11.2015 г. 

Эстафету празднования дня укр. письменности приняла ООУНБ им.                       
М. Грушевского (видео)] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=_nRbAtQb_3g. – 
Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.11.2015. 

 

221. ПОЕТИЧНИЙ вечір в Одеській ОУНБ до 120-річчя з дня народження                               

Е. Багрицького [Електронний ресурс] : [4 листоп. 2015 р. в ОУНБ ім.                                    

М. Грушевського відбувся поетич. вечір «Эдуард Багрицкий: «В Одессе 
каштаны оделись в дым…» до 120-річчя з дня народж. поета. Уривок з новин 

ТК «Град» від 04.11.2015 р.] / ООУНБ им. М. Грушевского / Одес. ОУНБ ім. 
М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=uuAk4JGK76U. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 04.11.2015. 

 

222. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ чтения прошли в ОУНБ им.                          

М. Грушевского [Электронный ресурс] : [новости ТК «7 канал» от 13.10.2015 

г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=3vfc-hn8UYU. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 15.10.2015. 
 

223. ДЕНЬ защитника Украины в Одесской ОУНБ им. М. Грушевского: 

[Электронный ресурс] : [отрывок из новостей ТК «Град» от 10.10.2015 г.]                       

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=S_DgRVyMljA.. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 15.10.2015. 
 

224. БІБЛІОТЕЧНА ніч – 2015 в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського : 

[Електронний ресурс] : [уривок з новин ОДТРК «Факти» від 01.10.2015 р.]                            
/ ООУНБ им. М. Грушевского / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                       

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=WSrZJs2KlPc. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 15.10.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBo0O2u5kfQ
https://www.youtube.com/watch?v=-GTqyZ65fRU
https://www.youtube.com/watch?v=-GTqyZ65fRU
https://www.youtube.com/watch?v=_nRbAtQb_3g
https://www.youtube.com/watch?v=uuAk4JGK76U
https://www.youtube.com/watch?v=3vfc-hn8UYU
https://www.youtube.com/watch?v=S_DgRVyMljA
https://www.youtube.com/watch?v=WSrZJs2KlPc
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225. НОЧЬ в библиотеке. 2015 [Электронный ресурс] : [сотрудники ООУНБ 

им. М. Грушевского пригласили своих читателей поздно вечером на лит. 
рандеву в рамках прогр. «Ночь в Библиотеке». Новости ТК «Град» от 

01.10.2015 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=8lX9TnYriN8. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 02.10.2015. 
 

226. ОДЕССКАЯ библиотека им. М.С. Грушевского приглашает на библионочь 

[Электронный ресурс] : [новости ТК «7 канал» от 30.09.2015 г. Пробежаться 
по тёмным книгохранилищам, полистать старинные книги и попробовать 

сделать своими руками куклу-мотанку. ООУНБ им. М. Грушевского сегодня 
работает в непривычном формате – там проходит библионочь] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=R22nVW-DFRg. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 02.10.2015. 

 

227. 17-а РІЧНИЦЯ Всеукраїнського дня бібліотек [Електронний ресурс] : [на 

честь 17-ї річниці Всеукр. дня б-к міс. голова Геннадій Труханов 

нагородив колектив ООУНБ ім. М. Грушевського Почесною грамотою. 
Уривок з новин ТК «Репортер» від 21.09.2015 р.] / ООУНБ им.                       

М. Грушевского / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. 

– Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=raoVsv8087U. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 22.09.2015. 
 

228. МЕЖДУНАРОДНАЯ конференция проходит в библиотеке [Электронный 

ресурс] : [торжеств. открытие восьмой Междунар. науч.-практ. конф. 

«Информационное образование и профессионально-коммуникативные 
технологии двадцать первого столетия» состоялось в ООУНБ им.                         

М Грушевского. Новости ТК «Град» от 10.09.2015 г.] / Одес. ОУНБ ім.                        
М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=NXNStO76paw. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 22.09.2015. 

 

229. «ХАДЖИБЕЙ в документах и легендах». Отрывок новостей ТК «Град» 

03.09.2015 [Электронный ресурс] : [несмотря на офиц. установл. дату 
основания Одессы, споры о том, сколько лет нашему городу, продолжаются. 

Этот вопрос был затронут и в ходе краеведч. чтений «Хаджибей в 
документах и легендах», которые состоялись в ООУНБ им. М. Грушевского] 

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=-OJij-k34a8. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

04.09.2015. 
 

230. ДО 150-річчя з дня народження митрополита Андрія Шептицького 

[Електронний ресурс] : [про захід в ОУНБ ім. М. Грушевського. Уривок з 
новин ОДТРК «ФАКТИ» від 30.07.2015 р.] / Одес. ОУНБ ім.                            

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=LHINusvqVAs. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 05.08.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=8lX9TnYriN8
https://www.youtube.com/watch?v=8lX9TnYriN8
https://www.youtube.com/watch?v=R22nVW-DFRg
https://www.youtube.com/watch?v=raoVsv8087U
https://www.youtube.com/watch?v=NXNStO76paw
https://www.youtube.com/watch?v=-OJij-k34a8
https://www.youtube.com/watch?v=-OJij-k34a8
https://www.youtube.com/watch?v=LHINusvqVAs
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231. 150 лет со дня рождения Андрея Шептицкого [Электронный ресурс] : [к 

150-летию христиан. священнослужителя укр. греко-католич. церкви, 
митрополита Галицкого Андрея Шептицкого в ОУНБ им.                                  

М. Грушевского открылась темат. выст.. Отрывок из новостей ТК «Град» 

29.07.2015 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=7Vti3ypRSRk. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 30.07.2015. 
 

232. ТАМОЖЕННИКИ передали одесской библиотеке раритетные книги 
[Электронный ресурс] : [11 томов «Русской энциклопедии» 1911-1915 гг. 

издания пополнили фонд ОУНБ им. М. Грушевского] // ТРК «Град» : 

сайт. – Режим доступа: http://grad.ua/lenta-novostey/59552-tamozhenniki-

peredali-odesskoy-biblioteke-raritetnye-knigi.html. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 18.06.2015. 
 

233. В ОУНБ им М. Грушевского смотрели фильм о Нельсоне Манделе. 

Новости ТК «7 канал»от 17.06.2015 [Электронный ресурс] : 
[Нобелевскому лауреату и человеку, отсидевшему 27 лет в тюрьме, 

Нельсону Манделе – первому темнокожему президенту – 17 июня 

исполнилось бы 97. Одес. студентам в обл. универс. науч.б-ке им.                    

М.С. Грушевского о великом человеке рассказывал Чрезвыч. и 

Полномоч. посол ЮАР в Украине Кристиан Бассон, а также показали 

фильм из цикла «Сердце, отданное людям» Марины Жуковской] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=QMXpdbrmJps&feature=youtu.be. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 15.07.2015. 
 

234. ОУНБ им. М. Грушевского 140 лет! РИА Одесса 11.06.2015. Новости 

РИА Одесса 11.06.2015 г. [Электронный ресурс] : [11 июня 2015 г. 

празднует свое 140-летие ОУНБ им. М. Грушевского. В прогр. – 

разнообраз. мероприятия и сюрпризы. В празднич. прогр.: 10.00-11.00: 

"Библиотечный трамвай"; 10.45-11.15: открытие электрон. чит. зала 

юрид. лит.; 11.15-15.00: торжества] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                          

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=gkGpdukIY74. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 16.06.2015. 
 

235. ОДЕССКОЙ библиотеке им. М. Грушевского 140 лет! Отрывок новостей 

ОГТРК "Факты" 11.06.2015 [Электронный ресурс] : [11 июня 2015 г. 

празднует свое 140-летие Одес. обл. универс. науч. б-ка им.                               

М. Грушевского. Вас ждут разнообразные интерес. мероприятия и 

сюрпризы] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=CF__Ng6DOww. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 15.06.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Vti3ypRSRk
https://www.youtube.com/watch?v=7Vti3ypRSRk
http://grad.ua/lenta-novostey/59552-tamozhenniki-peredali-odesskoy-biblioteke-raritetnye-knigi.html
http://grad.ua/lenta-novostey/59552-tamozhenniki-peredali-odesskoy-biblioteke-raritetnye-knigi.html
https://www.youtube.com/watch?v=CF__Ng6DOww
https://www.youtube.com/watch?v=CF__Ng6DOww
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236. ОДЕССКОЙ библиотеке им. М. Грушевского 140 лет! Отрывок новостей ТК 

«Град» 11.06.2015 [Электронный ресурс] : [11 июня 2015 празднует свое                        

140-летие Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=HeyL-Kjon2I. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 15.06.2015. 
 

237. ОДЕССКОЙ библиотеке им. М. Грушевского 140 лет! Отрывок новостей ТК 

«Репортер» 11.06.2015 [Электронный ресурс] : [11 июня 2015 празднует свое 

140-летие Одес. обл. универс. науч. б-ка им. М. Грушевского] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bb468OF4Tdo. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 15.06.2015. 
 

238. «БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА» в Одеській ОУНБ [Електронний 

ресурс] : [ООУНБ ім. М. Грушевського є співкоординатором Всеукр. акції 
«Бібліотека українського воїна» в обл., яка була ініційована Міністерством 

культури України для підтримки бойов. духу та патріот. виховання укр. 

військовослужбовців. Уривок з новин ТК «7 канал» від 09.04.2015] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=TF6F0aRpsgk. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 05.06.2015. 
 

239. ЧАСТЬ 4: 1966-2015. Краеведческие чтения в библиотеке Грушевского 

[Электронный ресурс] : [отрывок новостей медиагруппы «Глас» от 
27.05.2015 г. К 140-летнему юбилею Одес. обл. универс. науч. б-ки им. 

Михаила Грушевского проводится цикл краеведч. чтений. Он состоит из 
четырех циклов с общей темой «Тут вам расскажут за всю Одессу». 

Завершающее мероприятие посвящ. истории б-ки в связке с городом с                             

1966-го г. по 2015-й г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ga2L_EHJ5J4. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 28.05.2015. 
 

240. ДЕНЬ Перемоги в ОУНБ ім. М. Грушевського : [Електронний ресурс]: 

[уривок з новин ТРК «Град» від 07.05.2015 р.] / Одес. ОУНБ ім.                          

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=aUteWi7MUZk. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 08.05.2015. 
 

241. ДЕНЬ Перемоги в ОУНБ ім. М. Грушевського: [Електронний ресурс] : 

[уривок з новин ТК «Репортер» від 07.05.2015 р.] / Одес. ОУНБ ім.                      

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=JyO9BzojBgw. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 07.05.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bb468OF4Tdo
https://www.youtube.com/watch?v=Bb468OF4Tdo
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242. ТЕМА дня на ТРК "Град" 05.05.2015. Репортаж директора библиотеки                               

Ю.С. Амельченко [Электронный ресурс] : [события Великой Отечественной 
войны нашли отражения в худож. и док. лит. О многих фактах, несмотря на 

распространение интернета, по-прежнему можно узнать из печат. изд. или 
свидетельств очевидцев. В науч. б-ке им. Грушевского ко дню Победы спец. 

прогр. О связи времен и поколений в прогр. «Тема дня» рассказывает 

директор б-ки Юлиана Амельченко] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                                

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=UIgV5QExp_o. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 07.05.2015. 
 

243. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ акция в Одессе: книги для АТО (видео) 

[Электронный ресурс] : [в Одессе собирают книги для воинов АТО. Все 

желающие могут приносить в ОУНБ им. М. Грушевского изд., которые 
потом передадут нашим солдатам на Восток. Акцию инициировало М-во 

культуры Украины] // 7 телеканал : сайт. – Режим доступа : 

http://7kanal.com.ua/2015/04/blagotvoritelnaya-aktsiya-v-odesse-knigi-dlya-

ato/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 15.04.2015. 
 

244. В БИБЛИОТЕКЕ им. Грушевского состоялся поэтический вечер 

[Электронный ресурс] : [одесситы готовятся к 71-й годовщине со дня 

освобождения города от фашист. захватчиков. В преддверии памят. даты 

и в рамках заседания клуба «Литературный сад», в ОУНБ им.                                      

М. Грушевского состоялся поэтич. вечер под названием «Праздник, 

которому нет подобных»] // ТРК «Град»  Лента новостей : сайт. – Режим 

доступа : http://grad.ua/lenta-novostey/58065-prazdnik-kotoromu-net-

podobnyh-v-biblioteke-im-grushevskogo.html. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 09.04.2015. 
 

245. ПРАЗДНИК, которому нет подобных [Электронный ресурс] : [одесситы 

готовятся к 71-й годовщине со дня освобождения города от фашист. 

захватчиков. В преддверии памят. даты и в рамках заседания клуба 
«Литературный сад», в ООУНБ им. М. Грушевского состоялся поэт. вечер 

под назв. "Праздник, которому нет подобных". Отрывок из новостей ТК 

«Град» 09.04.2015 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=mE3Pe9O4ftY. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 09.04.2015. 
 

246. "КНИЖНОЕ разнообразие для новых поколений" [Электронный ресурс] : 

["Книж. разнообразие для новых поколений" – под таким назв. в одес. б-ке 

им. М. Грушевского проходит Первая Одес. выст.-ярмарка дет. и молодёж. 

кн.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=LwXkN7qj4vQ. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 05.04.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=UIgV5QExp_o
https://www.youtube.com/watch?v=UIgV5QExp_o
http://7kanal.com.ua/2015/04/blagotvoritelnaya-aktsiya-v-odesse-knigi-dlya-ato/
http://7kanal.com.ua/2015/04/blagotvoritelnaya-aktsiya-v-odesse-knigi-dlya-ato/
http://grad.ua/lenta-novostey/58065-prazdnik-kotoromu-net-podobnyh-v-biblioteke-im-grushevskogo.html
http://grad.ua/lenta-novostey/58065-prazdnik-kotoromu-net-podobnyh-v-biblioteke-im-grushevskogo.html
https://www.youtube.com/watch?v=mE3Pe9O4ftY
https://www.youtube.com/watch?v=mE3Pe9O4ftY
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247. ЛІНІ Костенко 85 років [Електронний ресурс] : [19 берез. 2015 р. в ОУНБ ім. 

М. Грушевського відбулися поет. читання «Хай буде легко дотиком пера...», 
присвяч. 85-річчю з дня народж. укр. поетеси Ліни Костенко. Уривок з новин 

ОДТРК «Факти»від 19.03.2015] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                          

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=pqASsy28HbE. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 20.03.2015. 
 

248. 120-летие со дня рождения Леонида Утесова [Электронный ресурс] : [в честь 

памятной даты в ОУНБ им. Грушевского состоялось лит.-муз. путешествие 

под назв. «Крестный отец отечественного джаза». Новости ТК «Град» 

(18.03.2015)] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=OBNvvjionyE. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 19.03.2015. 
 

249. "КРЕСТНЫЙ отец отечественного джаза" [Электронный ресурс] : [в ОУНБ 

им. М. Грушевского состоялся лит.-муз. вечер «Отец отечественного джаза» 

к 120-летию со дня рожд. Л.Й. Утесова. Отрывок новостей ТК «Круг» 

(18.03.2015)] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ZlbKuQhTwWo. – Назв. с 
экрана. – Дата публ.: 19.03.2015. 

 

250. 120-летие Утесова в библиотеке им. М. Грушевского [Электронный ресурс] : 

[в ОУНБ им. М. Грушевского состоялся лит.-муз. вечер «Отец 

отечественного джаза» к 120-летию со дня рожд. Л.Й. Утесова. Отрывок из 

новостей ОДТРК «Факти» (18.03.2015)] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=0s20gKdni48. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 19.03.2015. 
 

251. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ чтения к 140-летию ООУНБ им. М. Грушевского. 1920-

1941 гг. [Электронный ресурс] : [в рамках празднования 140-лет. юбилея б-ки 
им. Грушевского, краеведы подготовили выст. ист. кн. извест. одесситов того 

времени, в т.ч. и раритет. изд. 30-х годов прошлого века. Кроме того, перед 
студентами выступили извест. одес. историки. Они рассказали о непростом 

периоде в жизни Одессы, который характеризуют как грандиоз. исход 
интеллигенции и дворянства. Новости ТА «Репортер» от 05.03.2015 г.]                            

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=dTGzfjne834. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 11.03.2015. 
 

252. К 140-летию библиотеки им. М. Грушевского [Электронный ресурс] : [ОУНБ 

им. М. Грушевского в этом году отмечает юбилей. 140 лет без перерыва она 

обслуживает читателей. Отрывок из новостей ТК «Кру»] / Одес. ОУНБ ім.                                
М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=fWZBeaajOiY. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 10.03.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=dTGzfjne834
https://www.youtube.com/watch?v=dTGzfjne834
https://www.youtube.com/watch?v=fWZBeaajOiY
https://www.youtube.com/watch?v=fWZBeaajOiY
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253. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ чтения в одесской библиотеке им М. Грушевского 

[Электронный ресурс] : [об истории Одессы 20-40-х годов 20 столетия 
сегодня рассказали в ОУНБ им. М. Грушевского. В преддверии 140-летия, в 

ее стенах состоялось второе краеведч. чтение под назв. "Тут вам расскажут за 

всю Одессу"] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=VBVY6N7WsDg. – Назв. 
с экрана. – Дата публ.: 10.03.2015. 

 

254. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ чтения в одесской библиотеке им. М. Грушевского: 

[Электронный ресурс] : [об истории Одессы 20-40-х годов 20 столетия 

сегодня рассказали в ОУНБ им. М. Грушевского. В преддверии 140-летия 
в ее стенах состоялось второе краеведч. чтение под названием «Тут вам 

расскажут за всю Одессу»] // ТРК «Град»  Лента новостей : сайт. – 

Режим доступа : http://grad.ua/lenta-novostey/57602-kraevedcheskie-

chteniya-v-odesskoy-biblioteke-imm-grushevskogo.html. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 07.03.2015. 
 

255. МИХАИЛУ Жванецкому – 81 [Электронный ресурс] : [библиотекари ОУНБ 

им. М. Грушевского поднимают бокалы в честь дня рожд. Михаила 

Жванецкого. Новости ТК «Репорте» от 06.03.2015 г.] / Одес. ОУНБ ім.                         
М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=btd1G3UthjQ. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 06.03.2015. 
 

256. ЧИТАЦЬКИЙ марафон до дня народження Т.Г. Шевченка [Електронний 

ресурс] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 5-6 берез. 2015 р. відбувся читац. 

марафон до дня народж. Т.Г. Шевченка] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                          
// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=4uiepcFWCPU. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 06.03.2015. 
 

257. ОСПІВАНА воля. М. Вербицькому – 200 років [Електронний ресурс] : 

[сюжет ОДТРК «Факти» від 04.03.2015 р. про літ.-муз. захід в ОУНБ ім.                                     
М. Грушевського до 200-річчя М. Вербицького, авт. муз. Гімну України]                         

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=SdXzZtAiOTM. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 05.03.2015. 
 

258. ДЕНЬ Героїв Небесної Сотні: [Електронний ресурс] : [в б-ці ім.                                 

М. Грушевського відбувся захід-реквієм пам'яті Героїв Небесної Сотні. 

Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 20.02.2015 р.] / Одес. ОУНБ ім.                        

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=7mhGlWOFJx0. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 02.03.2015. 

http://grad.ua/lenta-novostey/57602-kraevedcheskie-chteniya-v-odesskoy-biblioteke-imm-grushevskogo.html
http://grad.ua/lenta-novostey/57602-kraevedcheskie-chteniya-v-odesskoy-biblioteke-imm-grushevskogo.html
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259. ОДЕСЬКА ОУНБ ім. М. Грушевського готується до 140-річчя. Уривок з 

новин ТК «Град» від 20.02.2015 [Електронний ресурс] : [починаючи з 20 лют. 
2015 р. щомісяця у відділі краєзнавч. літ. відбудуться цікаві зустрічі з 

краєзнавцями, письменниками, істориками, екскурсоводами, під час яких 

історія бібліотеки віддзеркалиться в історії міста] / Одес. ОУНБ ім.                           

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=vIR5iKBD1iU. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 24.02.2015. 
 

260. ДО 125-річчя Б. Пастернака [Електронний ресурс] : [одесити згадували 

Бориса Пастернака. До 125-річчя Нобелів. лауреата в ОУНБ ім.                              
М. Грушевського зібралися молоді поети, члени Нац. спілки письменників 

України та шанувальники творчості великого літератора. Уривок з новин ТК 

«Град» від 10.02.2015] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mgGt8f_EGbQ. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 11.02.2015. 

 

261. МІЩУК О. 125 років з дня народження Бориса Пастернака [Електронний 

ресурс] : [вечір, присвяч. цій даті, пройшов в ОУНБ ім.                                     

М. Грушевського] / О. Міщук, В. Приходько // ОДТРК  Архів новин. – 

Режим доступу : http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/7477-125-rokiv-z-dnya-

narodzhennya-borisa-pasternaka. – Назва з екрану. – Дата публ.: 11.02.2015. 
 

262. 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова [Электронный                           

ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского открылась выст. раритет. изд. 

знаменитого писателя и драматурга (новости ТРК «Град» от 30.01.2015)]                                      

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=OMdW99AjSqs. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 01.02.2015. 
 

263. ОДЕССА отмечает 155-ю годовщину со дня рождения А.П. Чехова 

[Электронный ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского открылась выст. 

раритет. изд. знаменитого писателя и драматурга] // ТРК «Град»  Лента 

новостей : сайт. – Режим доступа: http://grad.ua/lenta-novostey/57210-
odessa-otmechaet-155-yu-godovschinu-so-dnya-rozhdeniya-apchehova.html. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 30.01.2015. 
 

264. ДО Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту: [Електронний. ресурс] : 

[уривок з новин ТК «Град» (27.01.2015) про іст. читання в ООУНБ ім.                                

М. Грушевського до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту] / Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=IXdxWu_qv7w. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 29.01.2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=mgGt8f_EGbQ
http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/7477-125-rokiv-z-dnya-narodzhennya-borisa-pasternaka
http://oodtrk.od.ua/arkhiv-novin/7477-125-rokiv-z-dnya-narodzhennya-borisa-pasternaka
http://grad.ua/lenta-novostey/57210-odessa-otmechaet-155-yu-godovschinu-so-dnya-rozhdeniya-apchehova.html
http://grad.ua/lenta-novostey/57210-odessa-otmechaet-155-yu-godovschinu-so-dnya-rozhdeniya-apchehova.html
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265. ДЕНЬ Соборності в ОУНБ ім. М. Грушевського [Електронний ресурс] : 

[до 96-ї річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січ. 2015 р. в ОУНБ ім.                            
М. Грушевського відкрилась кн.-іл. вист. «Акт Злуки 22 січня 1919 року – 

знаменна віха в реалізації ідеї Соборності України» (уривок з новин ТК 

«Град» від 22.01.2015 р.)] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                            

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=pKKAowNhVmM. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 23.01.2015. 
 

266. ПРО традиції святкування "старого" Нового Року [Електронний ресурс] : 

[про традиції відзначення "старого" Нового Року розповідає зав. 

сектором Ходіс О.В. (уривок з новин ТРК «Град» від 13.01.2015)] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=LMhKs4yJ6KM. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 15.01.2015. 
 

Радіо: 
 

267. Виступ директора бібліотеки Амельченко Ю.С. в науково-просвітницькій 

програмі "Книжковий вірус" з доповіддю про історію бібліотеки в рамках 

циклу радіопередач до 140-річчя заснування бібліотеки // Одес. обл. 

держ. радіо / УР-1 (70.52FM)) ; Чорноморська хвиля (72.92FM)). – 2015. –                               

16 берез. 
 
 

2016 
 

Публікації у газетах: 
 

268. ВЛАДИМИРСЬКИЙ О. Нова книга про стару дружбу [Текст] : [в ОУНБ 

ім. М. Грушевського відбулася презентація нової кн. канд. іст. наук 

доцента ОНУ ім. І.І. Мечникова О. Музичка «Грузини в історії Південної 

України»] / О. Владимирський // Чорномор. новини. – 2016. – 12 листоп. 

– С. 1, 3. 
 

269. РЫБАКОВА А. «Одеська читанка»: стихи и сказки – малышам Одесчины 

[Текст] : [одес. писатели подарили малышам свои лучшие стихи, 

рассказы и сказки] / А. Рыбакова // Одес. Вестник. – 2016. – 12 нояб. –                       

С. 14. 
 

270. ВЛАДИМИРСКИЙ О. Дружба, уходящая в глубь веков [Текст] : [в ОУНБ 

им. М. Грушевского прошла презентация новой кн. канд. ист. наук, доц. 
ОНУ им. И.И. Мечникова А. Музычко «Грузины в истории Южной 

Украины»] / О. Владимирский // Веч. Одесса. – 2016. – 10 нояб. – С. 1, 2. 
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271. НА зустріч з…Фройдом [Текст] : [«візит доктора Фройда» – так 

озаглавлений новий роман письменника Богдана Коломійчука, літ. 
зустріч з яким запланована на п'ятницю, 11 листоп., в ОУНБ ім.                           

М. Грушевського. Початок о 16.00] // Чорномор. новини. – 2016. –                        

5 листоп. – С. 1. 
 

272. ЛИТЕРАТУРНЫЙ форум «Море» [Текст] : [Одес. ОУНБ им.                        

М. Грушевского проводит лит. форум «Море», в котором примут участие 

историки, журналисты, художники, мастера сцены, писатели и бизнес-
тренеры. Организатор форума – «Клуб поэтов Черноморки»] // Веч. 

Одесса. – 2016. – 27 окт. – С. 3. 
 

273. АРСЕНЬЕВА Т. «Они живут здесь!» [Текст] : [о праздновании Всеукр. 

дня б-к в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского] / Т. Арсеньева // Веч. Одесса. 

– 2016. – 4 окт. – С.1, 3. 
 

274. АЛЯЕВА И. Светоч украинской государственности [Текст] : [ХХ обл. 

фестиваль укр. кн. памяти М. Грушевского к 150-летию со дня его рожд. 

состоялся в ОУНБ им. М. Грушевского] / И. Аляева // Одес. вестник. – 

2016. – 4 окт. – С.1, 3. – (Культура). 
 

275. ЧАБАНЕНКО А. Библиотеку превратили в модное пространство [Текст] : 

[в б-ке им. М. Грушевского открылось новое интеллектуальное 

пространство] / А. Чабаненко // Сегодня. – 2016. – 22 сент. – С. 33. – 

(Юг). 
 

276. ВОЛНИНА Т. Хай-тек – новая мода для библиотек [Текст] : [чит. зал на 

первом этаже Одес. обл. универс. науч. б-ки им. М.С. Грушевского после 

кап. ремонта предстал открытым обществ. пространством] / Т. Волнина ; 
фот. О. Владимирского // Веч. Одесса. – 2016. – 13 сент. – С. 3 : фот. 

 

277. СОКІЛ у клітці, або Автопортрет у листах на тлі Володимирського 

централу [Текст] : [18 берез. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбудеться 

презентація кн. Н. Осьмак «Кирило Осьмак: автопортрет у листах на тлі 

Володимирського централу»] // Чорномор. новини. – 2016. – 17 берез. –                                 

С. 1. 
 

278. ЛЕВКОВИЧ С. Знакомый незнакомец [Текст] : [в ОУНБ им.                                

М. Грушевского прошла презентация кн. одес. журналиста, лауреата 

муницип. премии им. Паустовского А. Галяса «Утесов. Знакомый и 

незнакомый»] / С. Левкович // Веч. Одесса. – 2016. – 12 апр. – С. 3. 
 

279. ДЕРЕВ’ЯНКО І. Очна ставка у… бібліотеці [Текст] : [зустріч з 

поліцейськими відбулась в ОУНБ ім. М. Грушевського в рамках 

реалізації проекту «Моя нова поліція: громадська підтримка реформи 

Національної поліції»] / І. Дерев'янко // Чорномор. новини. – 2016. –                             

11 лют. – С. 3 : фот. 
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280. КОМИСАРЕНКО С. Экскурс в недавнее прошлое [Текст] : [в ОУНБ им.                     

М. Грушевского состоялась встреча с извест. одес. журналистом                           
А. Галясом, который представил свою новую кн. «Эстрада, эстрада, 

эстрада моя...»] / С. Комисаренко // Одес. известия. – 2016. – 23 янв. –                    

С. 11 : фот. 

 

Інтернет-видання: 
281. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ лекции проекта 15х4 проводятся в библиотеке 

им. Грушевского [Электронный ресурс] : [в Одес. ОУНБ им. 

Грушевского проводят науч.-популяр. лекции, проекта 15х4]                             

// Общественный прибой  Говорит Одесса : сайт. – Режим доступа: 

http://www.kolocol.com/govorit-odessa/2108-nauchno-populyarnye-lektsii-

proekta-15kh4-provodyatsya-v-biblioteke-im-grushevskogo.html. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 28.12.2016. 

282. ОДЕССКИЕ компании и общественные организации смогут пригласить 
волонтера Корпуса Мира США [Электронный ресурс] : [в коворкинге б-

ки им. М. Грушевского доброволец из Корпуса мира США, который 

живет и работает в Украине, Роман Олексенко. Он руководит проектом 

«Развитие общин», создан. для укрепления мира и дружбы между 

народами] // 7 телеканал : сайт. – Режим доступа: 

http://7kanal.com.ua/2016/12/odesskie-kompanii-i-obshhestvennyie-

organizatsii-smogut-priglasit-volontera-korpusa-mira-ssha-foto/. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 22.12.2016. 

283. В ОДЕССЕ появился проект популяризации науки «15×4» [Электронный 

ресурс] : [в Одессу пришел новый образов. формат популяризации науки 

под названием «15×4», это не коммерч. об-ние учёных и фанатов науки. 
В рамках одного события читают 4 лекции по 15 мин.] // Культурометр 

Анонс/Новости : сайт. – Режим доступа: http://culturemeter.od.ua/v-

odesse-pojavilsja-proekt-populjarizacii-nauki-15x4-27623/. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 11.12.2016. 

284. ПРОЕКТ «15х4»: группа энтузиастов делится с одесситами научными 

знаниями [Электронный ресурс] : [11 дек. в здании науч. б-ки им.                           

М. Грушевского состоялся биомед. ивент: медики и биологи прочитали 

пришедшим четыре 15-мин. лекции, посвящ. антибиотикам, МРТ, гриппу 

и глубокой стимуляции мозга] // Первый городской : сайт. –Режим 

доступа: http://www.1tv.od.ua/news/18834. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

11.12.2016. 

285. ПЕТРЕНКО Х. Літературне море накрило Одесу [Електронний ресурс] : 

[цієї неділі в Одес. б-ці ім. М. Грушевського відбувся літ. форум «Море»]                           
/ Х. Петренко ; фот. авт. // День. Kiev.ua : сайт. – Режим доступу: 

http://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/literaturne-more-nakryloodesu. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 14.11.2016. 

http://www.kolocol.com/govorit-odessa/2108-nauchno-populyarnye-lektsii-proekta-15kh4-provodyatsya-v-biblioteke-im-grushevskogo.html
http://www.kolocol.com/govorit-odessa/2108-nauchno-populyarnye-lektsii-proekta-15kh4-provodyatsya-v-biblioteke-im-grushevskogo.html
http://7kanal.com.ua/2016/12/odesskie-kompanii-i-obshhestvennyie-organizatsii-smogut-priglasit-volontera-korpusa-mira-ssha-foto/
http://7kanal.com.ua/2016/12/odesskie-kompanii-i-obshhestvennyie-organizatsii-smogut-priglasit-volontera-korpusa-mira-ssha-foto/
http://culturemeter.od.ua/v-odesse-pojavilsja-proekt-populjarizacii-nauki-15x4-27623/
http://culturemeter.od.ua/v-odesse-pojavilsja-proekt-populjarizacii-nauki-15x4-27623/
http://culturemeter.od.ua/vodesse-pojavilsja-proekt-populjarizacii-nauki-15x4-27623/
http://culturemeter.od.ua/vodesse-pojavilsja-proekt-populjarizacii-nauki-15x4-27623/
http://culturemeter.od.ua/vodesse-pojavilsja-proekt-populjarizacii-nauki-15x4-27623/
http://www.1tv.od.ua/news/18834.
http://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/literaturne-more-nakryloodesu.
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286. В Одесі стартують безкоштовні курси української мови [Електронний 

ресурс] : [щосуботи о 15.00 в приміщенні Одес. ОУНБ ім.                                  
М. Грушевського] // Інформпростір Одеси та області : блог. –Режим 

доступу: https://infoprostorodessa.wordpress.com/2016/11/06/%D0%B2-

%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82

%D1%8C-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%

BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-

%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%83/. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 11.11.2016. 
 

287. В ОДЕСІ презентували збірку Богдана Коломійчука "Візит доктора 

Фройда" [Електронний ресурс] : [в приміщенні Одес. обл. універс. наук. 

б-ки ім. М. Грушевського відбулась презентація нової збірки Богдана 

Коломійчука "Візит доктора Фройда". Перша презентація книги 

відбулась у Києві] // Южная волна. – Режим доступу: 

http://volnatv.com/speednews/3620-v-odes-prezentuvali-zbrku-bogdana-

kolomychuka-vzit-doktora-froyda.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 
11.11.2016. 

 

288. ЛІТЕРАТУРНА зустріч з Богданом Коломійчуком. Презентація нового 

роману "Візит доктора Фройда" [Електронний ресурс] : [11 листоп. о 

16.00 в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбудеться літ. зустріч з 
письменником Богданом Коломійчуком] // Одесскій въстникъ. – Режим 

доступу: http://odvestnik.com.ua/news/1247/. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 10.11.2016. 
 

289. УБЫТКИ от вспахивания Тарутинской степи превышают п’ять 
миллиардов гривен [Электронный ресурс] : [9 нояб. в ходе пресс-конф., 

которая состоялась в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского, экологи 

рассказали о том, как фермеры по заказу Минобороны незаконно 

распахали почти половину Тарутин. степи в Одес. обл.] // Первый 

городской : сайт. – Режим доступа: http://1tv.od.ua/news/18307. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 09.11.2016. 
 

290. В ОДЕСЬКІЙ обласній універсальній науковій бібліотеці ім.                               

М. Грушевського відбулася презентація безкоштовних курсів української 

мови [Електронний ресурс] : [9 листоп. в День укр. мови та писемності за 

сприянням Одес. філії ВО "Рух захисту української мови" відбулася 

презентація лекція безкоштов. курсів укр. мови "Одеса україномовна"]                            

// Одесскій въстникъ : сайт. – Режим доступу : 

http://odvestnik.com.ua/news/1287/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

08.11.2016. 

https://infoprostorodessa.wordpress.com/2016/11/06/%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%83/
https://infoprostorodessa.wordpress.com/2016/11/06/%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%83/
https://infoprostorodessa.wordpress.com/2016/11/06/%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%83/
https://infoprostorodessa.wordpress.com/2016/11/06/%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%83/
https://infoprostorodessa.wordpress.com/2016/11/06/%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%83/
https://infoprostorodessa.wordpress.com/2016/11/06/%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%83/
https://infoprostorodessa.wordpress.com/2016/11/06/%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%83/
http://volnatv.com/speednews/3620-v-odes-prezentuvali-zbrku-bogdana-kolomychuka-vzit-doktora-froyda.html
http://volnatv.com/speednews/3620-v-odes-prezentuvali-zbrku-bogdana-kolomychuka-vzit-doktora-froyda.html
http://odvestnik.com.ua/news/1247/
http://1tv.od.ua/news/18307.
http://odvestnik.com.ua/news/1287/
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291. «ОДЕССКАЯ ЧИТАНКА» приглашает читателей в библиотеку 

[Электронный ресурс] : [4 нояб. 2016 г. в 16.30 в Одес. обл. универс. 
науч. б-ке им. М. Грушевского состоится презентация сб. произведений 

одес. дет. писателей и поэтов «Одесская читанка»] // Одес. обозреватель : 

сайт. – Режим доступу: http://www.odessapost.com/odesskaya-chitanka-

priglashaet-chitateley-v-biblioteku/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

04.11.2016. 
 

292. АНЖЕЛА Бантовская презентует новую книгу «Я – Одесситка» 

[Электронный ресурс] : [03 нояб. 2016 г. в 15.00 в Одес. ОУНБ им.                    

М. Грушевского состоится презентация кн. одес. авт. Анжелы Бантовской 

«Я – Одесситка»] // Одесскій въстникъ : сайт. – Режим доступа : 

http://odvestnik.com.ua/news/1250/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

02.11.2016. 
 

293. «ТРИ КРАПКИ» молодой одесской поэзии [Электронный ресурс] : [одес. 

поэт А. Хаецкий презентовал в ОУНБ им. М. Грушевского свой новый 

сб. поэзии] // Zachem : сайт. – Режим доступа: http://zachem.com.ua/tri-

krapki-molodoj-odesskoj-poezii/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 31.10.2016. 
 

294. АНЖЕЛА Бантовская презентует свою новую книгу «Я – Одесситка» 

[Электронный ресурс] : [3 нояб. 2016 г. в 15.00 в Одес. обл. универс. 

науч. б-ке им. М. Грушевского состоится презентация кн. одес. 

писательницы Анжелы Бантовской «Я –Одесситка»] // Одесскій 

въстникъ. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/anzhela-

bantovskaya-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu-ya-odessitka/. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 30.10.2016. 
 

295. В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского рассказали об испанской Одессе 

[Электронный ресурс] : [ко Всемир. дню Испании и испан. культуры в 

стенах Одес. обл. науч б-ке им. М. Грушевского прошла ист. лекция 

"Испанская Одесса. С корреспонденции исп. консулов первой половины 

ХІХ века"] // Южная волна : сайт. – Режим доступа: 

http://volnatv.com/speednews/3383-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-
rasskazali-ob-ispanskoy-odesse.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

26.10.2016. 
 

296. «МІЛІЦІЯ карми» Михайла Жаржайла в Одесі [Електронний ресурс] :                                     

[22 жовт. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбудеться презентація зб. поезії 

М. Жаржайла «Міліція карти»] // LITCENTR ׀ Події : блог. –Режим 
доступу: http://litcentr.in.ua/news/2016-10-22-4916. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 22.10.2016. 

 

http://www.odessapost.com/odesskaya-chitanka-priglashaet-chitateley-v-biblioteku/
http://www.odessapost.com/odesskaya-chitanka-priglashaet-chitateley-v-biblioteku/
http://www.odessapost.com/odesskaya-chitanka-priglashaet-chitateley-vbiblioteku/
http://www.odessapost.com/odesskaya-chitanka-priglashaet-chitateley-vbiblioteku/
http://www.odessapost.com/odesskaya-chitanka-priglashaet-chitateley-vbiblioteku/
http://odvestnik.com.ua/news/1250/
http://zachem.com.ua/tri-krapki-molodoj-odesskoj-poezii/
http://zachem.com.ua/tri-krapki-molodoj-odesskoj-poezii/
http://www.odessapost.com/anzhela-bantovskaya-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu-ya-odessitka/
http://www.odessapost.com/anzhela-bantovskaya-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu-ya-odessitka/
http://www.odessapost.com/anzhela-bantovskaya-prezentuet-svoyu-novuyu-kniguya-odessitka/
http://www.odessapost.com/anzhela-bantovskaya-prezentuet-svoyu-novuyu-kniguya-odessitka/
http://www.odessapost.com/anzhela-bantovskaya-prezentuet-svoyu-novuyu-kniguya-odessitka/
http://volnatv.com/speednews/3383-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-rasskazali-ob-ispanskoy-odesse.html
http://volnatv.com/speednews/3383-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-rasskazali-ob-ispanskoy-odesse.html
http://litcentr.in.ua/news/2016-10-22-4916.
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297. «ВІД козацької звитяги до героїзму воїнів АТО» [Електронний ресурс] :                            

[18 жовт. 2016 р. до Дня захисника України у від. сучас. літ. Одес. обл. 
універс. б-ки ім. М. Грушевського відбувся захід «Від козацької звитяги 

до героїзму воїнів АТО»] // Одес. вестн. – Режим доступу : 

http://odvestnik.com.ua/news/1219/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

19.10.2016. 
 

298. В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского одесситы отметили День 

защитника Украины [Электронный ресурс] : [в стенах Одес. обл. универс. 
науч. б-ки им. М. Грушевского прошло торжеств. мероприятие ко Дню 

защитника Украины] // ТРК Южная волна : сайт. – Режим доступа : 

http://volnatv.com/speednews/3278-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-

odessity-otmetili-den-zaschitnika-ukrainy.html. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 18.10.2016. 
 

299. ОДЕССА: «Хоробрі серця» – на защите украинских рубежей 

[Электронный ресурс] : [в стенах Одес. обл. универс. науч. б-ки им.                        
М. Грушевского прошло мероприятие, посвященное деятельности укр. 

воинов] // ТРК Южная волна : сайт. – Режим доступа : 

http://volnatv.com/novosti/odessa/3285-odessa-horobr-sercya-nazaschite-

ukrainskih-rubezhey.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.10.2016. 
 

300. ОДЕССА: молодежь не перестает быть активной [Электронный ресурс] : 

[представители разных молодеж. движений собрались в науч. б-ке им.                                 

М. Грушевского дабы представить свои проекты] // ТРК Южная волна : 
сайт. – Режим доступа: http://volnatv.com/novosti/odessa/3190-odessa-

molodezh-ne-perestaet-bytaktivnoy.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

11.10.2016. 
 

301. В ОДЕССЕ презентовали проекты, что объединят молодёжь и разобьют 

стереотипы [Электронный ресурс] : [в Одес. науч. б-ке им.                            

М. Грушевского прошла презентация двух проектов, созд. усилиями 
актив. молодёжи и направл. на объединение актив. молодёж. групп и 

преодоление различ. стереотипов. Докладчики рассказали о том, что в 

свои проекты им удалось вовлечь молодежь со всей Украины] // ТРК 

Южная волна : сайт. – Режим доступа: http://volnatv.com/speednews/3184-

v-odesse-prezentovali-proekty-chto-obedinyat-molodezh-i-razobyut-

stereotipy.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.10.2016. 
 

302. ОДЕССКОЕ ГосТВ станет центром регионального общественного 

вещания [Электронный ресурс] : [в Одес. науч. б-ке им. М. Грушевского 

состоялся «круглый стол» на тему: "Ожидания от общественного ведения 

в регионах"] // ТРК Южная волна : сайт. – Режим доступа : 

http://volnatv.com/speednews/3099-odesskoe-gostv-stanet-centrom-

regionalnogo-obschestvennogo-veschaniya.html. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 04.10.2016. 

http://odvestnik.com.ua/news/1219/
http://volnatv.com/speednews/3278-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-odessity-otmetili-den-zaschitnika-ukrainy.html
http://volnatv.com/speednews/3278-v-biblioteke-im-m-grushevskogo-odessity-otmetili-den-zaschitnika-ukrainy.html
http://volnatv.com/novosti/odessa/3285-odessa-horobr-sercya-nazaschite-ukrainskih-rubezhey.html.
http://volnatv.com/novosti/odessa/3285-odessa-horobr-sercya-nazaschite-ukrainskih-rubezhey.html.
http://volnatv.com/novosti/odessa/3190-odessa-molodezh-ne-perestaet-bytaktivnoy.html.
http://volnatv.com/novosti/odessa/3190-odessa-molodezh-ne-perestaet-bytaktivnoy.html.
http://volnatv.com/speednews/3184-v-odesse-prezentovali-proekty-chto-obedinyat-molodezh-i-razobyut-stereotipy.html
http://volnatv.com/speednews/3184-v-odesse-prezentovali-proekty-chto-obedinyat-molodezh-i-razobyut-stereotipy.html
http://volnatv.com/speednews/3184-v-odesse-prezentovali-proekty-chto-obedinyat-molodezh-i-razobyut-stereotipy.html
http://volnatv.com/speednews/3099-odesskoe-gostv-stanet-centrom-regionalnogo-obschestvennogo-veschaniya.html
http://volnatv.com/speednews/3099-odesskoe-gostv-stanet-centrom-regionalnogo-obschestvennogo-veschaniya.html
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303. ДО Міжнародного дня музики в Одесі [Електронний ресурс] : [6 жовт. в 

ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся муз. урок-прогулянка «Музика крізь 
століття»] // Одес. вестн. – Режим доступу : 

http://odvestnik.com.ua/news/1172/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

06.10.2016. 
 

304. ОДЕССА: В Украине до сих пор 70 000 детей не имеют родителей 

[Электрон ресурс] : [сегодня в стенах Одес. обл. науч. б-ки им.                                 

М. Грушевского прошло награждение многодет. семей одес. обл.] // ТРК 
Южная волна : сайт. – Режим доступа: 

http://volnatv.com/novosti/odessa/3058-odessa-v-ukraine-do-sih-por-70-000-

deteyne-imeyut-roditeley.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 30.09.2016. 
 

305. ОДЕССА: “Михаил Грушевский – всегда современный” [Электронный 

ресурс] : [в стенах Одес. обл. науч. б-ки, носящей имя юбиляра, прошел 

XX обл. фестиваль укр. кн. получивший назв. “Михаил Грушевский – 

всегда современный"] // ТРК Южная волна : сайт. – Режим доступа: 
http://volnatv.com/novosti/odessa/3060- odessa-mihail-grushevskiy-vsegda-

sovremennyy.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 30.09.2016. 
 

306. БІБЛІОТЕКА в Одесі після ремонту: можна сплутати з коворкінгом 

[Електронний ресурс] : [на поч. верес. в Одесі відкрився новий бібл. 

простір – чит. зала на першому поверсі Одес. ОУНБ ім М. Грушевського. 

Подія привернула до себе неабияку увагу містян, адже приміщення після 

ремонту більш походить на модне антикафе, а ніж на звичну укр. 
книгозбірню : сучас. меблі, місця для сидіння на широких підвіконнях і 

рухомі стіни-стелажі. Читомо напередодні Всеукр. дня б-к відвідало 

оновлене місце] // Читомо  Місця. – Режим доступу: 

http://www.chytomo.com/place/biblioteka-v-odesi-pislyaremontu-mozhna-

splutati-z-kovorkingom. – Назва з екрану. – Дата публ.: 30.09.2016. 
 

307. ХХ ОБЛАСНИЙ фестиваль української книги пам’яті Михайла 

Грушевського: до 150-річчя від дня народження «Михайло Грушевський: 

завжди сучасний» [Електронний ресурс] : [програма фестивалю]                       
// Одесса. Официальный сайт города. – Режим доступу : 

http://omr.gov.ua/ru/announce/88082/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

29.09.2016. 
 

308. К 150-летию со дня рождения: ХХ областной фестиваль украинской 

книги памяти Михаила Грушевского [Электронный ресурс] : [в Одессе                       

29 сент. в ООУНБ им. М. Грушевского (ул. Троицкая, д. 49/51) пройдет 

ХХ обл. фестиваль укр. кн. памяти Михаила Грушевского] // Одес. 
обозреватель : сайт. – 2016. – 28 сент. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/k-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-hh-oblastnoy-

festival-ukrainskoy-knigi-pamyati-mihaila-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 28.09.2016. 

http://odvestnik.com.ua/news/1172/
http://volnatv.com/novosti/odessa/3058-odessa-v-ukraine-do-sih-por-70-000-deteyne-imeyut-roditeley.html.
http://volnatv.com/novosti/odessa/3058-odessa-v-ukraine-do-sih-por-70-000-deteyne-imeyut-roditeley.html.
http://volnatv.com/novosti/odessa/3060-%20odessa-mihail-grushevskiy-vsegda-sovremennyy.html.
http://volnatv.com/novosti/odessa/3060-%20odessa-mihail-grushevskiy-vsegda-sovremennyy.html.
http://www.chytomo.com/place/biblioteka-v-odesi-pislyaremontu-mozhna-splutati-z-kovorkingom.
http://www.chytomo.com/place/biblioteka-v-odesi-pislyaremontu-mozhna-splutati-z-kovorkingom.
http://omr.gov.ua/ru/announce/88082/
http://www.odessapost.com/k-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-hh-oblastnoy-festival-ukrainskoy-knigi-pamyati-mihaila-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/k-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-hh-oblastnoy-festival-ukrainskoy-knigi-pamyati-mihaila-grushevskogo/
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309. «ТРИ крапки»: одеський поет Андрій Хаєцький презентував першу книгу 

[Електронний ресурс] : [одес. поет А. Хаєцький презентував зб. віршів 
«Три крапки». До першої кн. авт. ввійшли вірші, напис. впродовж остан. 

чотирьох років] // Litoda. Літературне серце міста : сайт. – Режим 

доступу: http://litoda.od.ua/tri_krapki_prezentatsiya/. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 29.09.2016. 
 

310. В ОДЕССЕ советскую библиотеку превратили в открытое пространство 

для молодежи [Электронний ресурс] : [помещения на первом этаже после 

ремонта стали выглядеть как соврем. открытое пространство для 

молодежи или говоря на языке соврем. терминов – в коворкинг или хаб]                             

// Культурометр  Одес. новости : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/9y5Sl1Q. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 09.09.2016. 
 

311. ПЕРВЫЙ этаж одесской библиотеки отреставрировали и превратили в 

хаб (фото) [Электронный ресурс] : [чит. зал на ниж. этаже Одес. обл. 

универс. науч. б-ки им. М.С. Грушевского после кап. ремонта открылся                  

7 сент., представ открытым обществ. пространством] // 048 ua  Новости : 

сайт города Одессы.. – Режим доступа: http://www.048.ua/news/1361982. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 09.09.2016. 
 

312. БИБЛИОТЕКУ Грушевского в Одессе превратили в современное 

пространство [Электронный ресурс] : [вчера в Одессе открыли обновл. 

науч. б-ку им. Михаила Грушевского. Реконструкция б-ки продолжалась 

несколько месяцев, на нее потратили 4 млн гривен] / // Пушкинская.net                      

 Фоторепортаж : сайт. – Режим доступа: 

http://pushkinska.net/odessa/biblioteku-grushevskogo-v-odesse-prevratili-

vsovremennoe-prostranstvo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 08.09.2016. 
 

313. В ОДЕССЕ после реконструкции открылась библиотека имени 

Грушевского (фото) [Электронный ресурс] : [Благотвор. фонд «На Благо 

Одессы» завершил ремонт. работы в Одес. обл. науч. б-ке им.                         

М.С. Грушевского, располож. на ул. Троицкой] // УСИ. Одесса : сайт. – 

Режим доступа : http://usionline.com/2016/09/08/v-odesse-posle-

rekonstruktsii-otkrylas-biblioteka-imeni-grushevskogo-foto/. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 08.09.2016. 
 

314. В ОДЕССЕ библиотеку Грушевского переоборудовали в открытое 

общественное пространство (фото) [Электронный ресурс] : [07.09.2016 г. 

состоялось открытие обновл. обществ. б-ки – ее переоборудовали в 

соответствии с принципами соврем. обществ. пространства] / фот. Олеси 

Денисенко // Маяк : сайт. – Режим доступа: 

http://mayak.org.ua/news/odessa-library-hrushevsky-was-converted-into-an-

open-public-space-photo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 08.09.2016. 

http://litoda.od.ua/tri_krapki_prezentatsiya/
https://cutt.ly/9y5Sl1Q
http://www.048.ua/news/1361982.
http://pushkinska.net/odessa/biblioteku-grushevskogo-v-odesse-prevratili-vsovremennoe-prostranstvo/
http://pushkinska.net/odessa/biblioteku-grushevskogo-v-odesse-prevratili-vsovremennoe-prostranstvo/
http://usionline.com/2016/09/08/v-odesse-posle-rekonstruktsii-otkrylas-biblioteka-imeni-grushevskogo-foto/
http://usionline.com/2016/09/08/v-odesse-posle-rekonstruktsii-otkrylas-biblioteka-imeni-grushevskogo-foto/
http://mayak.org.ua/news/odessa-library-hrushevsky-was-converted-into-an-open-public-space-photo/
http://mayak.org.ua/news/odessa-library-hrushevsky-was-converted-into-an-open-public-space-photo/
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315. ИЗ старинного читального зала – в модный хаб: библиотеку имени 

Грушевского открыли после реконструкции [Электронный ресурс] : 
[07.09.2016 г. состоялось открытие обновлен. б-ки] // Первый городской : 

сайт. – Режим доступа: http://www.1tv.od.ua/news/17071. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 07.09.2016. 
 

316. С 18-21 августа пройдет ХХ фестиваль игры го «Одесса золотая» 
[Электронный ресурс] : [18 авг. в Одес. обл. универс. науч. б-ке им.               

М. Грушевского прошла пресс-конф., посвящ. XX фестивалю интеллект. 

игры го «Одесса золотая»] // Общественный прибой :. газ. обществ. и 

коммерч.  Говорит Одесса. : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/Fy5A70W. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 21.08.2016. 
 

317. CТАРЕЙШАЯ областная библиотека в Одессе превратится в 
современный хаб [Электронный ресурс] : [Одес. обл. науч. б-ку им.                        

М.С. Грушевского отреставрируют и перестроят в большой хаб для 

молодежи] // Vgorode.ua  Новости Одессы : сайт. – Режим доступа: 

http://od.vgorode.ua/news/sobytyia/301752-Ctareishaia-oblastnaia-byblyoteka-

v-odesse-prevratytsia-v-sovremennyi-khab. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

28.07.2016. 
 

318. В ОДЕССЕ областную библиотеку реконструируют для создания 

современного общественного пространства (фото) [Электронный                            

ресурс] : [цель реконструкции Одес. обл. б-ки им. М. Грушевского по зап. 

образцу – создать в ней пространство для чтения и в целом место, в 

котором удобно работать и отдыхать] / фот. Соломии Бобровской                       

// Маяк : сайт. – Режим доступа: http://mayak.org.ua/news/in-odessa-

regional-library-rekonstruiruet-to-create-a-modern-public-space-photo/. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 27.07.2016. 
 

319. В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского началась реконструкция 

[Электронный ресурс] : [инициатором проведения работ выступил 

благотвор. фонд «На благо Одессы». Работы продлятся до конца авг. В 

рамках проекта будет полностью обновлен холл б-ки и один из ее чит. 

залов] // 7 телеканал : сайт. – Режим доступа: 

http://7kanal.com.ua/2016/07/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-nachalas-

rekonstruktsiya/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 20.07.2016. 
 

320. ОДЕССА – Старобельск в прямом эфире [Электронный ресурс] : [в Одес. 

ОУНБ им. М. Грушевского состоялся телемост с сотрудниками Луган. б-

ки, которая в настоящее время базируется в Старобельске] // Одес. 

обозреватель : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/odessa-

starobelsk-v-pryamom-efire/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 31.05.2016. 
 

http://www.1tv.od.ua/news/17071.
https://cutt.ly/Fy5A70W
http://od.vgorode.ua/news/sobytyia/301752-Ctareishaia-oblastnaia-byblyoteka-v-odesse-prevratytsia-v-sovremennyi-khab
http://od.vgorode.ua/news/sobytyia/301752-Ctareishaia-oblastnaia-byblyoteka-v-odesse-prevratytsia-v-sovremennyi-khab
http://mayak.org.ua/news/in-odessa-regional-library-rekonstruiruet-to-create-a-modern-public-space-photo/
http://mayak.org.ua/news/in-odessa-regional-library-rekonstruiruet-to-create-a-modern-public-space-photo/
http://7kanal.com.ua/2016/07/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-nachalas-rekonstruktsiya/
http://7kanal.com.ua/2016/07/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-nachalas-rekonstruktsiya/
http://7kanal.com.ua/2016/07/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-nachalasrekonstruktsiya/
http://7kanal.com.ua/2016/07/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-nachalasrekonstruktsiya/
http://7kanal.com.ua/2016/07/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-nachalasrekonstruktsiya/
http://www.odessapost.com/odessa-starobelsk-v-pryamom-efire/
http://www.odessapost.com/odessa-starobelsk-v-pryamom-efire/
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321. В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского ко Дню славянской письменности 

и культуры прошли исторические чтения [Электронный ресурс] : [в б-ке 
им. М. Грушевского ко Дню славянской письменности и культуры 

прошли ист. чтения] // Одес. обозреватель : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-ko-dnyu-

slavyanskoy-pismennosti-i-kulturyi-proshli-istoricheskie-chteniya/. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 26.05.2016. 

322. ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ путешествие «Поляки в Одессе» 

[Электронный ресурс] : [18 мая 2016 в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 

состоится лит.-краеведч. путешествие «Поляки в Одессе»] // Одес. 

обозреватель : сайт. – Режим доступа : 

http://www.odessapost.com/literaturno-kraevedcheskoe-puteshestvie-polyaki-

v-odesse/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.05.2016. 
323. ОДЕССА: Новая полиция становится ближе к народу [Электронный 

ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского с 1 февр. по 15 мая проходили 

встречи между общественностью и полицейскими] // Южная волна : сайт. 

– Режим доступа: http://volnatv.com/novosti/odessa/1459-odessa-novaya-

policiya-stanovitsya-blizhe-k-narodu.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

17.05.2016. 

324. ИТОГОВАЯ пресс-конференция проекта «Моя новая полиция: 

общественная поддержка национальной полиции в Украине» 

[Электронный ресурс] : [в ООУНБ им. М. Грушевского состоялась 

итоговая прессконф. проекта «Моя новая полиция: общественная 

поддержка Национальной полиции в Украине»] // Одес. обозреватель : 

сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-
grushevskogosostoyalas-itogovaya-press-konferentsiyaproekta-v-podderzhku-

natsionalnoypolitsii/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 13.05.2016. 

325. МОЯ новая полиция. Итоги общения с одесситами [Электронный                   

ресурс] : [Моя новая полиция: гражданская поддержка реформы нац. 

полиции в Украине. Проект под таким назв. проходит в Одессе, в т.ч. в 

ОУНБ им. М. Грушевского. Итоговая пресс-конф.] // ГЛАС  

Медиагруппа : сайт. – Режим доступа: http://glasweb.com/moya-novaya-

politsiya-itogi-obshheniya-s-odessitami/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

13.05.2016. 

326. ОДЕССА: «День Европы»: школьникам рассказали о евроинтеграции 

[Электронный ресурс] : [в преддверии этой даты в ОУНБ им.                           

М. Грушевского одес. школьникам рассказали об этапах становления 

европ. формирования и аспектах сотрудничества с Украиной. Спикером 
выступил дир. Одес. обл. агентства реконструкции и развития                        

С. Калабин] // Южная волна : сайт. – Режим доступа: 

http://volnatv.com/novosti/odessa/1440-odessa-den-evropy-shkolnikam-

rasskazali-o-evrointegracii.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 13.05.2016. 

http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-ko-dnyu-slavyanskoy-pismennosti-i-kulturyi-proshli-istoricheskie-chteniya/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-ko-dnyu-slavyanskoy-pismennosti-i-kulturyi-proshli-istoricheskie-chteniya/
http://www.odessapost.com/literaturno-kraevedcheskoe-puteshestvie-polyaki-v-odesse/
http://www.odessapost.com/literaturno-kraevedcheskoe-puteshestvie-polyaki-v-odesse/
Admin/Application%20Data/Microsoft/Word/Admin/Application%20Data/Microsoft/Word/:%20https:/cutt.ly/ky5SfJZ
Admin/Application%20Data/Microsoft/Word/Admin/Application%20Data/Microsoft/Word/:%20https:/cutt.ly/ky5SfJZ
Admin/Application%20Data/Microsoft/Word/Admin/Application%20Data/Microsoft/Word/:%20https:/cutt.ly/ky5SfJZ
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogosostoyalas-itogovaya-press-konferentsiyaproekta-v-podderzhku-natsionalnoypolitsii/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogosostoyalas-itogovaya-press-konferentsiyaproekta-v-podderzhku-natsionalnoypolitsii/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogosostoyalas-itogovaya-press-konferentsiyaproekta-v-podderzhku-natsionalnoypolitsii/
http://glasweb.com/moya-novaya-politsiya-itogi-obshheniya-s-odessitami/
http://glasweb.com/moya-novaya-politsiya-itogi-obshheniya-s-odessitami/
http://volnatv.com/novosti/odessa/1440-odessa-den-evropy-shkolnikam-rasskazali-o-evrointegracii.html
http://volnatv.com/novosti/odessa/1440-odessa-den-evropy-shkolnikam-rasskazali-o-evrointegracii.html
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327. УЖИНІНА Н. Прес-анонс [Електронний ресурс] : [13 трав. 2016 р., 12:00, 

в ОУНБ ім. М. Грушевського відбудеться підсумкова прес-конф. проекту 
«Моя нова поліція: громадська підтримка національної поліції в 

Україні»] / Н. Ужиніна // ОдесІнформ : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/Ay5AEwV. – Назва з екрану. – Дата публ.: 11.05.2016. 

328. БРАТЬЯ Капрановы презентуют в Одессе новый роман [Электронный 

ресурс] : [5 мая в ОУНБ им. М. Грушевского состоится презентация 

нового ист романа Братьев Капрановых «Забудь-речка»] // Одес. 

обозреватель : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/bratya-

kapranovyi-prezentuyut-v-odesse-novyiy-roman/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 05.05.2016. 

329. ДЕНЬ памяти «Чернобыль – вечная боль Украины» в библиотеке им.                       

М. Грушевского [Электронный ресурс] : [22 апр. в ОУНБ им.                         
М. Грушевского состоится День памяти «Чернобыль – вечная боль 

Украины» к 30-летию трагедии века] // Одес. обозреватель : сайт. – 

Режим доступа: http://www.odessapost.com/den-pamyati-chernobyil-

vechnaya-bol-ukrainyi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 22.04.2016. 

330. В ОДЕССЕ состоится тематический вечер к Всемирному Дню авиации, 

космонавтики и работников ракетно-космической отрасли Украины 

[Электронный ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского 12 апр. в 13.30 

состоится темат. вечер «Космические путешественники»] // Одес. 

обозреватель : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-

sostoitsya-tematicheskiy-vecher-k-vsemirnomu-dnyu-aviatsii-kosmonavtiki-i-

rabotnikov-raketno-kosmicheskoy-otrasli-ukrainyi/. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 12.04.2016. 

331. ЛЕВКОВИЧ С. Знакомый незнакомец [Электронный ресурс] : [в ОУНБ 

им. М. Грушевского прошла презентация кн. одес. журналиста, лауреата 

муницип. премии им. Паустовского Александра Галяса «Утесов 

знакомый и незнакомый»] / С. Левкович // Веч. Одесса. – 2016. – 12 апр. – 

№ 41 (10302). – Режим доступа: http://vo.od.ua/rubrics/odessa-gody-i-

sudby/35412.php. – (Одесса: годы и судьбы). – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 12.04.2016. 

332. «ПОЧЕМУ я стал полицейским?»: Встреча с патрульными полицейскими 

в библиотеке им. М. Грушевского [Электронный ресурс] : [8 апр. 2016 г. 

в 14:00 в ОУНБ им. М. Грушевского состоится встреча с патрульными 
полицейскими г. Одессы в рамках реализации проекта «Моя новая 

полиция: обществ. поддержка реформы Национальной полиции»] // Одес. 

обозреватель : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/pochemu-ya-stal-politseyskim-vstrecha-s-

patrulnyimi-politseyskimi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 08.04.2016. 

https://cutt.ly/Ay5AEwV
http://www.odessapost.com/bratya-kapranovyi-prezentuyut-v-odesse-novyiy-roman/
http://www.odessapost.com/bratya-kapranovyi-prezentuyut-v-odesse-novyiy-roman/
http://www.odessapost.com/bratya-kapranovyi-prezentuyut-v-odesse-novyiyroman/
http://www.odessapost.com/bratya-kapranovyi-prezentuyut-v-odesse-novyiyroman/
http://www.odessapost.com/bratya-kapranovyi-prezentuyut-v-odesse-novyiyroman/
http://www.odessapost.com/den-pamyati-chernobyil-vechnaya-bol-ukrainyi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/den-pamyati-chernobyil-vechnaya-bol-ukrainyi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
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http://www.odessapost.com/den-pamyati-chernobyil-vechnaya-bol-ukrainyi-vbiblioteke-im-m-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/den-pamyati-chernobyil-vechnaya-bol-ukrainyi-vbiblioteke-im-m-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/v-odesse-sostoitsya-tematicheskiy-vecher-k-vsemirnomu-dnyu-aviatsii-kosmonavtiki-i-rabotnikov-raketno-kosmicheskoy-otrasli-ukrainyi/
http://www.odessapost.com/v-odesse-sostoitsya-tematicheskiy-vecher-k-vsemirnomu-dnyu-aviatsii-kosmonavtiki-i-rabotnikov-raketno-kosmicheskoy-otrasli-ukrainyi/
http://www.odessapost.com/v-odesse-sostoitsya-tematicheskiy-vecher-k-vsemirnomu-dnyu-aviatsii-kosmonavtiki-i-rabotnikov-raketno-kosmicheskoy-otrasli-ukrainyi/
http://vo.od.ua/rubrics/odessagody-i-sudby/35412.php.
http://vo.od.ua/rubrics/odessagody-i-sudby/35412.php.
http://www.odessapost.com/pochemu-ya-stal-politseyskim-vstrecha-s-patrulnyimi-politseyskimi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/pochemu-ya-stal-politseyskim-vstrecha-s-patrulnyimi-politseyskimi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
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333. АЛЕКСАНДР Галяс презентует свою новую книгу «Утесов знакомый и 

незнакомый» [Электронный ресурс] : [6 апр. 2016 г. в Одес. ОУНБ им.                
М. Грушевского состоится презентация кн. извест. одес. журналиста]                     

// Одес. обозреватель : сайт. – Режим доступа : 

http://www.odessapost.com/aleksandr-galyas-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu-

utesov-znakomyiy-i-neznakomyiy/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

06.04.2016. 
 

334. СОСТОЯЛАСЬ очередная встреча с патрульными полицейскими в 

библиотеке им. М. Грушевского [Электронный ресурс] : [в рамках 

проекта «Моя новая полиция: общественная поддержка реформы 

Национальной полиции» состоялась очередная встреча с патрул. 

полицейскими в ОУНБ им. М. Грушевского] // Одес. обозреватель : сайт. 

– Режим доступа: http://www.odessapost.com/sostoyalas-ocherednaya-

vstrecha-s-patrulnyimi-politseyskimi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 23.03.2016. 
 

335. ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги Натальи Осьмак «Кирило Осьмак: автопортрет в 

листах на тлі Володимирського Централу» [Электронный ресурс] :                                 

[18 марта в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась презентация кн.                              

Н. Осьмак презентовала книгу о своем отце, деятеле Укр. Центр. Рады и 

ОУН, Президента Укр. Главной Освободит. Рады] // Одес. обозреватель : 

сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/prezentatsiya-knigi-

natali-osmak-kirilo-osmak-avtoportret-v-listah-na-tli-volodimirskogo-
tsentralu-foto/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 22.03.2016. 

 

336. ВАЛЕВСКАЯ Л. Литературно-поэтический вечер «День счастья 

празднует Земля» [Электронный ресурс]: [18 марта в ОУНБ им.                       

М. Грушевского к Междунар. дню счастья состоялся лит.-поэт. вечер 
«День счастья празднует Земля»] / Лариса Валевская ; фот.: Карина 

Бондарчук, Елена Ласкевич // Одес. обозреватель : сайт. – Режим 

доступа: http://www.odessapost.com/literaturno-poeticheskiy-vecher-den-

schastya-prazdnuet-zemlya/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 19.03.2016. 
 

337. 145 ЛЕТ со дня рождения Леси Украинки отметили в библиотеки им.                  

М. Грушевского [Электронный ресурс] : [25 февр. в чит. зале ООУНБ им. 

М. Грушевского состоялся лит.-муз. праздник «Ескізи дивовижного 

життя»] // Одес. обозреватель : сайт. – Режим доступа : 

http://www.odessapost.com/145-letie-so-dnya-rozhdeniya-lesi-ukrainki-

otmetili-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

26.02.2016. 

 

http://www.odessapost.com/aleksandr-galyas-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu-utesov-znakomyiy-i-neznakomyiy/
http://www.odessapost.com/aleksandr-galyas-prezentuet-svoyu-novuyu-knigu-utesov-znakomyiy-i-neznakomyiy/
http://www.odessapost.com/aleksandr-galyas-prezentuet-svoyu-novuyu-kniguutesov-znakomyiy-i-neznakomyiy/
http://www.odessapost.com/aleksandr-galyas-prezentuet-svoyu-novuyu-kniguutesov-znakomyiy-i-neznakomyiy/
http://www.odessapost.com/aleksandr-galyas-prezentuet-svoyu-novuyu-kniguutesov-znakomyiy-i-neznakomyiy/
http://www.odessapost.com/sostoyalas-ocherednaya-vstrecha-s-patrulnyimi-politseyskimi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/sostoyalas-ocherednaya-vstrecha-s-patrulnyimi-politseyskimi-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/prezentatsiya-knigi-natali-osmak-kirilo-osmak-avtoportret-v-listah-na-tli-volodimirskogo-tsentralu-foto/
http://www.odessapost.com/prezentatsiya-knigi-natali-osmak-kirilo-osmak-avtoportret-v-listah-na-tli-volodimirskogo-tsentralu-foto/
http://www.odessapost.com/prezentatsiya-knigi-natali-osmak-kirilo-osmak-avtoportret-v-listah-na-tli-volodimirskogo-tsentralu-foto/
http://www.odessapost.com/literaturno-poeticheskiy-vecher-den-schastya-prazdnuet-zemlya/
http://www.odessapost.com/literaturno-poeticheskiy-vecher-den-schastya-prazdnuet-zemlya/
http://www.odessapost.com/literaturno-poeticheskiy-vecher-denschastya-prazdnuet-zemlya/
http://www.odessapost.com/literaturno-poeticheskiy-vecher-denschastya-prazdnuet-zemlya/
http://www.odessapost.com/literaturno-poeticheskiy-vecher-denschastya-prazdnuet-zemlya/
http://www.odessapost.com/145-letie-so-dnya-rozhdeniya-lesi-ukrainki-otmetili-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
http://www.odessapost.com/145-letie-so-dnya-rozhdeniya-lesi-ukrainki-otmetili-v-biblioteke-im-m-grushevskogo/
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338. В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского отметили вторую годовщину 

начала временной оккупации Автономной Республики Крым 
[Электронный ресурс] : [в ОУНБ им. Грушевского отметили вторую 

годовщину начала времен. оккупации Автономной Республики Крым]                           

// Одес. обозреватель : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-otmetili-

vtoruyu-godovshhinu-nachala-vremennoy-okkupatsii-avtonomnoy-respubliki-

kryim/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 25.02.2016. 

339. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одесской библиотеке им. М. Грушевского рассказали 

об интересной жизни Иудейской общины в Одессе [Электронный                           

ресурс] : [в ООУНБ им. М. Грушевского состоялась встреча, посвящ. 

Междунар. дню родного языка под назв. «Интересная жизнь Иудейской 

общины в Одессе»] / Лариса Валевская ; фот. Ларисы Валевской // Одес.                                   
обозреватель : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-

biblioteke-im-grushevskogo-rasskazali-ob-interesnoy-zhizni-iudeyskoy-

obshhinyi-v-odesse/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 25.02.2016. 

340. В ОДЕССЕ открылась выставка памяти Героев Небесной Сотни 

[Электронный ресурс] // Первый городской : сайт. – Режим доступа : 

http://www.1tv.od.ua/news/13178. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

18.02.2016. 

341. КО дню памяти Героев Небесной Сотни [Электронный ресурс] : [18 февр. 

в ОУНБ им. М. Грушевского почтили память участников революции 

Достоинства и Героев Небесной Сотни] // Одес. обозреватель : сайт. – 

Режим доступа: http://www.odessapost.com/ko-dnyu-pamyati-

geroevnebesnoy-sotni/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 22.02.2016. 
342. БИБЛИОТЕКА им. М. Грушевского: «Моя новая полиция – мое доверие» 

[Электронный ресурс] : [2 февр. в ОУНБ им. М. Грушевского сост. 

очередное мероприятие в рамках реализации совмест. проекта ОУНБ им. 

М. Грушевского и упр. патрул. полиции г. Одессы – «Моя новая полиция: 

общественная поддержка реформы Национальной полиции»] // Одес. 

обозреватель : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/biblioteka-im-m-grushevskogo-moya-novaya-

politsiya-moe-doverie/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 03.02.2016. 

343. В ООУНБ им. М. Грушевского отпраздновали «День Соборности 

Украины» [Электронный ресурс] : [в ООУНБ им. М. Грушевского 

состоялись ист. чтения «Национально-освободительная борьба за 
независимость и территориальную целостность Украины», целью 

которых стало освещение ист. событий янв. 1919 г. в истории Украины»] 

// Одес. обозреватель : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-odesskoy-biblioteke-im-m-grushevskogo-

otprazdnovali-den-sobornosti-ukrainyi/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

22.01.2016. 

http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-otmetili-vtoruyu-godovshhinu-nachala-vremennoy-okkupatsii-avtonomnoy-respubliki-kryim/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-otmetili-vtoruyu-godovshhinu-nachala-vremennoy-okkupatsii-avtonomnoy-respubliki-kryim/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-otmetili-vtoruyu-godovshhinu-nachala-vremennoy-okkupatsii-avtonomnoy-respubliki-kryim/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-rasskazali-ob-interesnoy-zhizni-iudeyskoy-obshhinyi-v-odesse/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-rasskazali-ob-interesnoy-zhizni-iudeyskoy-obshhinyi-v-odesse/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-grushevskogo-rasskazali-ob-interesnoy-zhizni-iudeyskoy-obshhinyi-v-odesse/
http://www.1tv.od.ua/news/13178.
http://www.odessapost.com/ko-dnyu-pamyati-geroevnebesnoy-sotni/
http://www.odessapost.com/ko-dnyu-pamyati-geroevnebesnoy-sotni/
http://www.odessapost.com/biblioteka-im-m-grushevskogo-moya-novaya-politsiya-moe-doverie/
http://www.odessapost.com/biblioteka-im-m-grushevskogo-moya-novaya-politsiya-moe-doverie/
http://www.odessapost.com/v-odesskoy-biblioteke-im-m-grushevskogo-otprazdnovali-den-sobornosti-ukrainyi/
http://www.odessapost.com/v-odesskoy-biblioteke-im-m-grushevskogo-otprazdnovali-den-sobornosti-ukrainyi/
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344. В ОДЕССЕ стартовал проект «Моя новая полиция» [Электронный 

ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского стартовал проект «Моя новая 
полиция: общественная поддержка реформы Национальной полиции»]                         

// Одес. обозреватель : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-odesse-startoval-proekt-moya-novaya-politsiya/. 

– Назв. с экрана. – Дата публ.: 20.01.2016. 
 

Телевізійні канали: 
 

345. РЕЗУЛЬТАТЫ экспресс-опроса «Итоги 2016 года для одесситов» (видео) 

[Электронный ресурс] : [в Одес. обл. науч. б-ке им. М. Грушевского 

подведены итоги экспресс-опроса 600 человек, который провели 
социологи и волонтеры с 9 по 17 дек. Новости ТК «7 канал» от 

27.12.2016] // 7 телеканал : сайт. – Режим доступа: 

http://7kanal.com.ua/2016/12/rezultatyi-ekspress-oprosa-itogi-2016-goda-dlya-

odessitov-video/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 27.12.2016. 

346. В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского рассказали, какой была Одесса до 

конца 18 века [Электронный ресурс] : [в Одессе к 100-летию укр. 

революции стартовал цикл лекций от ведущих историков. В б-ке им.                   

М. Грушевского рассказывали о том, каким был наш город до конца                    

18 века. Лекция в таком формате проходила у нас впервые. В б-ке 

собрались полсотни человек: военные, активисты, студенты и не только. 

Они внимательно слушали Тараса Гончарука, канд. ист. наук. Его лекция 
называлась «Сколько лет Одессе». Через месяц, 20-го янв., в б-ке пройдет 

следующая встреча. Канд. ист. наук Виктор Савченко расскажет о 

масонах и анархист. движении на юге Украины] / Новости 7 канал Одесса                             

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRAgoDH39c&feature=youtu.be&app=

deskt. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 21.12.2016. 

347. ЛЕКЦІЇ в бібліотеці до 100-річчя революції [Електронний ресурс] : [в 

Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського до сторіччя Укр. революції в Одесі 

було презентовано цикл лекцій від провідних науковців-істориків нашого 

міста. Перша лекція авторства проф. Тараса Гончарука присвяч.. темі 

визначення віку Одеси. Новини ТК «Глаs» від 21.12.2016 р.] / ГЛАС 

(Одесса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=aJyH8hytN3A&app=desktop. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 21.12.2016. 

348. ПРЕЗЕНТАЦИЯ книг молодых авторов в библиотеке. Новости ТК 

«Град» от 17.12.2016 г. [Электронный ресурс] : [2017 год станет 

юбилейным для одной из старейш. газет не только Одес. региона, но и 

всей Украины. 100 лет исполнится изд. «Чорноморські новини»] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://youtu.be/gkzFavhOU2k. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 17.12.2016. 

http://www.odessapost.com/v-odesse-startoval-proekt-moya-novaya-politsiya/
http://7kanal.com.ua/2016/12/rezultatyi-ekspress-oprosa-itogi-2016-goda-dlya-odessitov-video/
http://7kanal.com.ua/2016/12/rezultatyi-ekspress-oprosa-itogi-2016-goda-dlya-odessitov-video/
http://7kanal.com.ua/2016/12/rezultatyi-ekspress-oprosa-itogi-2016-goda-dlyaodessitov-video/
http://7kanal.com.ua/2016/12/rezultatyi-ekspress-oprosa-itogi-2016-goda-dlyaodessitov-video/
http://7kanal.com.ua/2016/12/rezultatyi-ekspress-oprosa-itogi-2016-goda-dlyaodessitov-video/
https://www.youtube.com/watch?v=OpRAgoDH39c&feature=youtu.be&app=deskt
https://www.youtube.com/watch?v=OpRAgoDH39c&feature=youtu.be&app=deskt
https://www.youtube.com/watch?v=aJyH8hytN3A&app=desktop.
https://youtu.be/gkzFavhOU2k.


 127 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

349. «2 МАЯ 2014-го. Как это было». Новости ИА «Репортер» от 09.12.2016 

[Электронный ресурс] : [авторами изд. выступили представители 
«Группы 2 мая» – эксперты, журналисты и общественники. В течение 2,5 

лет они проводили расследование параллельно официальному] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://youtu.be/0fsvdTOlEGw. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 09.12.2016. 
 

350. В ОДЕССЕ презентовали книгу «2 мая 2014-го. Как это было» 

[Электронный ресурс] : [авторами издания выступили представители 

«Группы 2 мая» — эксперты, журналисты и общественники. В течение                               

2,5 лет они проводили расследование параллельно официальному]                              

/ Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=GlmoXU7oKks. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 09.12.2016. 
 

351. В ОДЕССЕ представили первый «безвизовый» роман [Электронный 

ресурс] : [в Одес ОУНБ им. М. Грушевского состоялась презентация 

романа Андрея Куркова «Шенгенская история»] / Новости 7 канал 

Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа : 
https://www.youtube.com/watch?v=isCKyNBjqfc. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 09.12.2016. 
 

352. ЗА два года планируют полностью обновить систему здравоохранения. 

[Электронный ресурс] : [реальная бесплат. и кач. медицина – такие 

задачи в приоритете у М-ва здравоохранения. О том, как планируют 

развивать отрасль, рассказала исполняющая обязанности министра 

здравоохранения Ульяна Супрун] / Новости 7 канал Одесса                           

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=rqU0OygmIxs. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 06.12.2016. 
 

353. ПОЭТ, философ и культуролог Рейдерман И.И. об актуальности 

воспитания [Электронный ресурс] : [в Одес. обл. науч. б-ке им.                                

М.С. Грушевского поэт, философ, культуролог Рейдерман Илья 

Исаакович проводит занятия Свободной шк. культуры. На занятиях 

поднимаются актуал. вопр. развития человека и его особенности в 
соврем. мире. Посетить занятия могут все желающие] / Общественный 

прибой // YouTube.ua : сайт.. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=toLnrUG7Q6Q. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 07.12.2016. 

 

 

https://youtu.be/0fsvdTOlEGw
https://www.youtube.com/watch?v=GlmoXU7oKks.
https://www.youtube.com/watch?v=isCKyNBjqfc.
https://www.youtube.com/watch?v=rqU0OygmIxs.
https://www.youtube.com/watch?v=toLnrUG7Q6Q.
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354. ЗА два года планируют полностью обновить систему здравоохранения 

[Электронный ресурс] : [реальная бесплат. и кач. медицина – такие 
задачи в приоритете у М-ва здравоохранения. О том, как планируют 

развивать отрасль, рассказала исполняющая обязанности министра 

здравоохранения Ульяна Супрун. Сегодня она встретилась с одесситами 

в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского. Новости ТК «7 канал» от                         

06.12.2016 г.] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=rqU0OygmIxs. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 06.12.2016. 
 

355. БЕСПЛАТНЫЕ курсы по медицине. В студии – врач Святослав 

Линников [Электронный ресурс] : [в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 
каждую субботу действуют курсы «Медицина разборчивым почерком», 

их вдет С. Линников] // ТК Репортер. – Режим доступа: 

http://reporter.od.ua/besplatnyie-kursyi-po-meditsine-v-studii-vrach-

svyatoslav-linnikov/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 23.11.2016. 
 

356. ВОЛОНТЕРЫ рассказали о проблемах переселенцев [Электронный                                  

ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского к Всемир. дню толерантности 

волонтёры движ. «Вера, Надежда, Любовь» рассказали об их помощи 

беженцам из разных государств, в основном из Афганистана, Сирии и 

стран Африки. Новости ТК «7 канал» от 18.11.2016] / Новости 7 канал 
Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=RnKt33VclJ0. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 18.11.2016. 
 

357. В БИБЛИОТЕКЕ им. Грушевского проходят лекции по медицине 

[Электронный ресурс] : [доступно, а главное – понятно о гриппе. Теперь 

теория по медицине стала проще. В б-ке им. М. Грушевского сложные 

термины объясняют простым языком. Рассказывают историю 

возникновения болезни, еще можно узнать о методах профилактики и 

лечения вируса. Лекции преподавателя каф. социальной медицины 
ОНМедУ Святослава Линникова в б-ке М. Грушевского проходят 

каждую субботу в 12 часов] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=DLq6PWzMcJs&sns=fb. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 14.11.2016. 
 

358. Б. КОЛОМІЙЧУК "Візит доктора Фройда". Уривок з програми ОДТРК 

від 10.11.2016 [Електронний ресурс] : [гол. бібліотекар від. соціокультур. 

діяльності Ходіс О.В. та бібліотекар від. Тарасенко О. взяли участь в 

програмі «Вечірня Одеса» з анонсом презентації нової кн. Б. Коломійчука 
«Візит Фройда» та зустріччю з авт. в б-ці] / Одес. ОУНБ ім.                                

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/9rTLyEiMBrM. – Назва з екрану. – Дата публ.: 14.11.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=rqU0OygmIxs.
http://reporter.od.ua/besplatnyie-kursyi-po-meditsine-v-studii-vrach-svyatoslav-linnikov/
http://reporter.od.ua/besplatnyie-kursyi-po-meditsine-v-studii-vrach-svyatoslav-linnikov/
http://reporter.od.ua/besplatnyie-kursyi-po-meditsine-v-studiivrach-svyatoslav-linnikov/
http://reporter.od.ua/besplatnyie-kursyi-po-meditsine-v-studiivrach-svyatoslav-linnikov/
http://reporter.od.ua/besplatnyie-kursyi-po-meditsine-v-studiivrach-svyatoslav-linnikov/
https://www.youtube.com/watch?v=RnKt33VclJ0
https://www.youtube.com/watch?v=RnKt33VclJ%200.
https://www.youtube.com/watch?v=RnKt33VclJ%200.
https://www.youtube.com/watch?v=DLq6PWzMcJs&sns=fb.
https://youtu.be/9rTLyEiMBrM.
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359. СЕМЕРО діточок всиновлені подружжям Федоренків [Електронний                            

ресурс] : [4 тис. 300 дітей в Одес. обл.. виховуються під опікою. Серед 
них майже 700 дітей-сиріт та позбавлених батьків. піклування. На 

сьогодні зареєстровано 233 прийомні родини та 32 будинки сімейного 

типу. З однією такою родиною наша знімальна група познайомилася у б-

ці ім. М. Грушевського з нагоди дня Всиновлення. У Тетяни та Олега 

Федоренків народилося 3 синів. Вони дуже мріяли про доньку. Удвох 

обрали рішення удочерити дівчинку. Коли збирали док., познайомилися з 

7 дітками: 4 дівчинки та 3 хлопчика. Вони – рідні брати та сестри без 

батьків. Новини ОДТРК «Факти» від 03.10.2016 р.] // ОДТРК «Факти». – 

Режим доступу: http://oodtrk.od.ua/fakti/10969-semero-ditochok-

vsinovilenipodruzhzhyam-fedorenkiv-video. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

03.10.2016. 
 

360. ПЕРВОКУРСНИКОВ Одессы знакомят с научными библиотеками 

[Электронный ресурс] : [первокурсников Одес. пед. ун-та знакомят с 

науч. б-ками Одессы. Студентам показали, как работать с картотекой, а 

также провели экскурсию по книжным фондам б-ки им. М. Грушевского. 

Новости ТРК «Круг» от 29.09.2016] // ТРК «Круг». – Режим доступа : 

http://krug.com.ua/news/27029. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 29.09.2016. 
 

361. ЮВІЛЕЙНИЙ фестиваль до ювілею історика і політика [Електронний 

ресурс] : [рівно сто п'ятдесят років тому народився історик, 

літературознавець, символ укр. науки, культури і державності Михайло 

Грушевський. На честь визнач. дати в б-ці ім. М. Грушевського вже 

двадцятий рік поспіль проводять фестиваль, присвяч. визнач. українцю. 
Новини ОДТРК «Факти» від 29.09.2016] // ОДТРК «Факти». – Режим 

доступу: http://oodtrk.od.ua/fakti/10949- yuvilejnij-festival-do-yuvileyu-

istorika-i-politika-video. – Назва з екрану. – Дата публ.: 29.09.2016. 
 

362. ПАТРУЛЬНЫЕ полицейские встретились со школьниками. Новости ТК 

"7 канал" от 23.09.2016 [Электронный ресурс] : [в б-ке им.                                

М. Грушевского прошла встреча школьников СШ № 58 г. Одессы с 

патрул. полицейскими в рамках проекта "Моя новая полиция"] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://youtu.be/41VKbuMNAvI. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 24.09.2016. 

 

http://oodtrk.od.ua/fakti/10969-semero-ditochok-vsinovilenipodruzhzhyam-fedorenkiv-video.
http://oodtrk.od.ua/fakti/10969-semero-ditochok-vsinovilenipodruzhzhyam-fedorenkiv-video.
http://krug.com.ua/news/27029.
http://krug.com.ua/news/27029.
http://oodtrk.od.ua/fakti/10949-
http://oodtrk.od.ua/fakti/10949-
https://youtu.be/41VKbuMNAvI
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363. ДО днів європейської культури в Одесі вшанували Дюка де Рішельє 

[Електронний ресурс] : [«Європейська культура – досягнення людства». 
Під такою назвою в Одес. обл. наук. б-ці ім. М. Грушевського відбувся 

літ.-творч. вечір, присвяч. популяризації європ. культур. спадщини та її 

ролі в розвитку сучас. суспільства. Організатори присвятили захід 

одному з перших батьків-засновників Одеси, європейцю, який привніс 

європ. культуру в місто, яке будував, – Дюку де Рішельє. 25 верес. Дюку 

виповниться 250 років. Історики нагадали про масштаб. подарунок Одесі 

від герцога, про який містяни нині забули та занедбали. Новини ОДТРК 

«Факти» від 22.09.2016] // ОДТРК «Факти». – Режим доступу: 

http://oodtrk.od.ua/fakti/10878-do-dniv-evropejskoji-kulturi-v-odesi-

vshanuvalidyuka-de-rishele-video. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

29.09.2016. 
 

364. «ЄВРОПЕЙСЬКА культура — надбання людства». Уривок з новин ГЛАS 

(Одеса) від 22.09.2016 [Електронний ресурс]: [«Європейська культура — 

надбання людства» — літ.-творч. вечір під такою назвою відбувся в Одес. 

обл.. б-ці ім. М. Грушевського. Захід присвяч.. популяризації європ. 

культур. спадщини та її ролі в розвитку сучас. суспільства] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/M8P4hYuDsqE. – Назва з екрану. – Дата публ.: 22.09.2016. 
 

365. «ЕВРОПЕЙСКАЯ культура – достояние человечества». Отрывок 

новостей ТК "Град" от 21.09.2016 [Электронный ресурс] : [к 250-летию 

со дня рожд. Дюка де Ришелье, в б-ке М. Грушевского был организован 

лит.-творч. вечер, в названии которого также отражен ист. вектор 
развития нашего причерномор. города: «Европейская культура – 

достояние человечества». Отрывок из новостей ТК «Град» от 21.09.2016 

г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://youtu.be/9XD2DnNGAOU. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

22.09.2016. 
 

366. ВЕСТИ ПЛЮС ФЛЕШ за 22 сентября 2016 года [Електронний ресурс] : 

["Європейська культура – надбання людства" – літ.-творч. вечір під 

такою назвою відбувся в ОУНБ ім. М. Грушевського. Захід присвяч. 

популяризації європ. культур. спадщини та її ролі в розвитку сучас. 

суспільства, в т.ч. до 250-річчя від дня народж. Рішельє. Новини ТК 

«Глаs» від 22.09.2016 р.] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : сайт. – Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=KSrteW2s1wk. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 22.09.2016. 

 

http://oodtrk.od.ua/fakti/10878-do-dniv-evropejskoji-kulturi-v-odesi-vshanuvalidyuka-de-rishele-video.
http://oodtrk.od.ua/fakti/10878-do-dniv-evropejskoji-kulturi-v-odesi-vshanuvalidyuka-de-rishele-video.
https://youtu.be/M8P4hYuDsqE.
https://youtu.be/9XD2DnNGAOU.
https://www.youtube.com/watch?v=KSrteW2s1wk.
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367. К 250-летию со дня рождения Дюка де Ришелье. Новости ТРК "Град" от 

21.09.2016 [Электронный ресурс] : [к 250-летию со дня рожд. Дюка де 
Ришелье в б-ке им. М. Грушевского был организован лит.-творч. вечер, в 

назв. которого также отражен ист. вектор развития нашего причерномор. 

города: «Европейская культура – достояние человечества»] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://youtu.be/QFFkLa7AmL8. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 22.09.2016. 
 

368. ПРО роботу Одеської ОУНБ розповідає її директор Ю.С. Амельченко 

Електронний ресурс] : [бесіда з журналістом А. Куліком від 19.09.2016 р. 

ТК «Южная волна»] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/I3gizFogjtQ. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 22.09.2016. 
 

369. В БИБЛИОТЕКЕ им. Грушевского устроили фотосессию. Новости ТК                                

"7 канал" от 16.09.2016 [Электронный ресурс] : [Одес. бренд жен. одежды 

устроил съемки для осенне-зимней коллекции прямо в б-ке им.                                       

М. Грушевского] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. 

– Режим доступа: https://youtu.be/e4s_jbxMd6w. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 19.09.2016. 
 

370. МІСЯЧНИК безпеки дорожнього руху [Електронний ресурс] : [14 верес. 

2016 р. відбулась зустріч учнів 7-х та 10-х кл. ЗОШ № 52 м. Одеси з 

патрул. поліцейськими в рамках місячника безпеки дорож. руху за 

проектом «Моя нова поліція: громадська підтримка національної поліції 

в Україні» в режимі «запитання – відповідь». Серед запитань: «Чому 

смуги на пішохідному переході червоно-білі?», «Який гальмівний шлях 

потягу?», «Як переходити дорогу з трьома смугами руху?» та ін. В заході 

взяла участь Алла Марченко – прес-секретар упр. патрульної служби                       
м. Одеси. Уривок з новин ТК "Град" від 14.09.2016 р.] / Одес. ОУНБ                  

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/2WMztUWzOrs. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

15.09.2016. 
 

371. РЕКОНСТРУКЦИЯ библиотеки завершена. Новости ТК "7 канал" от 

08.09.2016 [Электронный ресурс] : [в Одессе торжеств. открыли 

отреставрир. б-ку им. М. Грушевского. Масштабную реконструкцию 

провел фонд «На Благо Одессы». 07.09.2016 г. состоялось открытие 

обновлен. б-ки. Новости ТК «7 канал»] / Одес. ОУНБ ім.                                

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://youtu.be/V9pHnUfCn2w. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 08.09.2016. 

 

https://youtu.be/QFFkLa7AmL8.
https://youtu.be/I3gizFogjtQ.
https://youtu.be/e4s_jbxMd6w.
https://youtu.be/2WMztUWzOrs.
https://youtu.be/V9pHnUfCn2w.


 132 

Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

372. В ОДЕССЕ реконструируют областную библиотеку имени Грушевского 

[Электронный ресурс] : [новости ТК "Первый городской. Одесса" от 
28.07.2016] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=j-

LHVD82760&feature=youtu.be. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 29.07.2016. 
 

373. В ОДЕССЕ областную библиотеку реконструируют для создания 
современного общественного пространства [Электронный ресурс] :                   

[в рамках проекта, по замыслу организаторов, будет полностью обновлен 

холл б-ки и один из ее чит. залов, кроме того, будет укреплен фундамент 

здания и проведена реконструкция книгохранилища. Новости ТК "7 

канал" от 27.07.2016 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua 

: сайт. – Режим доступа: https://youtu.be/XT3E7o9xbkw. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 30.07.2016. 
 

374. ИТОГОВАЯ пресс-конференция проекта "Моя новая полиция" Новости 

ТРК "Глас" 13.05.2016 [Электронный ресурс] : [Моя новая полиция: 

гражданская поддержка реформы нац. полиции в Украине. Проект под 

таким назв. проходит в Одессе, в т.ч. в ОУНБ им. М. Грушевского. 

Итоговая пресс-конф.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ReD5aGgvf00. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.05.2016. 
 

375. В ОДЕССЕ обсуждали перспективы сотрудничества Украины с ЕС. 

Новости ТК «7 канал» 12.05.2016 [Электронный ресурс] : [накануне Дня 

Европы в ОУНБ им. М. Грушевского прошел час вопросов и ответов по 

теме сотрудничества Украины и Европейского Союза] / Одес. ОУНБ ім.                                 

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=CTj_fkKpzr8. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 12.05.2016. 

 

376. ДИРЕКТОР ОУНБ им. М. Грушевского в передаче "Тема дня" 09 05 2016 

[Электронный ресурс] : [Память о войне и о победе – это и живые 

свидетельства, и документы. Одно из наиболее полных собр. одес. 
периодики последнего года войны, сообщений о продвижении войск-

освободителей хранится в ОУНБ им. Грушевского. О том, как хранят и 

передают эту память новым поколениям, рассказывает дир. б-ки Юлиана 

Амельченко в прогр. «Тема дня» ТРК "Град" в беседе с журналистом 

Алисой Алдановой 09.05.2016 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                       

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=LjoxOjDag28. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 10.05.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=j-LHVD82760&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j-LHVD82760&feature=youtu.be
https://youtu.be/XT3E7o9xbkw.
https://www.youtube.com/watch?v=ReD5aGgvf00.
https://www.youtube.com/watch?v=CTj_fkKpzr8.
https://www.youtube.com/watch?v=LjoxOjDag28.
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377. БРАТИ Капранови "Забудь-річка". Новини ТРК "Круг" від 05.05.2016 

[Електронний ресурс] : [5 трав. 2016 р. в Одес. ОУНБ ім.                                   
М. Грушевського відбулася презентація нового роману «Забудь-річка» 

укр. письменників Братів Капранових] / Одес. ОУНБ ім.                                  

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=iWXvHZC6Od4. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 07.05.2016. 
 

378. БРАТИ Капранови "Забудь-річка". Уривок з новин ТК "Южная волна" 

05.05.2016 [Електронний ресурс] : [5 трав. 2016 р. в Одес. ОУНБ ім.                            

М. Грушевського відбулася презентація нового роману «Забудь-річка» 

українських письменників Братів Капранових] / Одес. ОУНБ ім.                            

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=Axe1nhvH88o. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 07.05.2016. 

 

379. БРАТИ Капранови "Забудь-річка". Уривок з новин ТРК "Град" 06.05.2016 

[Електронний ресурс] : [5 трав. 2016 р. в Одес. ОУНБ ім.                                  

М. Грушевського відбулася презентація нового роману «Забудь-річка» 

укр. письменників Братів Капранових] / Одес. ОУНБ ім.                                 

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=bGjltdzfwQE. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 08.05.2016. 
 

380. 130-річчя М. Гумільова. Уривок з новин ТК "Град" від 15.04.2016 

[Електронний ресурс] : [15 квіт. в Одес. ОУНБ відбувся літ. вечір «Поет, 
романтик, лицар», присвяч. 130-річчю від дня народж. Миколи 

Гумільова] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=RaZlA9NAB4g. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 18.04.2016. 
 

381. ДЕНЬ космонавтики відзначили в бібліотеці. Уривок з новин ТРК 

"Южная [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського до 

55- річчя Всесвіт. Дня авіації, космонавтики та працівників ракет.-косміч. 

галузі України відбувся тематичний вечір «Космічні мандрівники»]                           

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=go7KrTKd6iw. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 14.04.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=iWXvHZC6Od4.
https://www.youtube.com/watch?v=Axe1nhvH88o.
https://www.youtube.com/watch?v=bGjltdzfwQE.
https://www.youtube.com/watch?v=RaZlA9NAB4g.
https://www.youtube.com/watch?v=go7KrTKd6iw.
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382. В БИБЛИОТЕКЕ имени Грушевского отметили День космонавтики. 

Новости ТК "7 канал" от 12.04.2016 [Электронный ресурс] : [к 55-летию 
Всемир. Дня авиации, космонавтики и работников ракет.-космич. отрасли 

Украины в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского прошел темат. вечер 

«Космические путешественники»] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                             

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=vNshQrDSh1g. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 13.04.2016 
 

383. ПРЕЗЕНТАЦІЯ збірки: Євгеній Франків. Уривок з новин ТК "7 канал" 

від 12.04.2016 [Електронний ресурс] : [12 квіт. в Одес. ОУНБ ім.                                

М. Грушевського в рамках всеукр. туру відбулась презентація поет. зб. 

"15 мільйонів хвилин" авт. з Рівного Євгена Франківа] / Одес. ОУНБ ім.                                    

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=2LabWB7Gm40. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 13.04.2016. 
 

384. КОСМІЧНІ мандрівники. Уривок з новин ТК "Круг" від 12.04.2016 

[Електронний ресурс] : [12 квіт. в ОУНБ ім. М. Грушевського до 55-річчя 

Всесвіт. Дня авіації, космонавтики та працівників ракет.-косміч. галузі 

України був підготовл. темат. вечір "Космічні мандрівники"] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=3V6DKIRRXx4. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 13.04.2016. 
 

385. ЗУСТРІЧ студентів з поліцейськими Новини ТК "7 канал" 08.04.2016 
[Електронний ресурс] : [відбулась чергова зустріч учнів з патрульними 

поліцейськими м. Одеси в рамках реалізації проекту «Моя нова поліція: 

громадська підтримка реформи Національної поліції». Захід «Чому я став 

поліцейським?» пройшов у форматі профорієнтації молоді] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=PPMsUKGeFHo. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 11.04.2016. 
 

386. "ПОЧЕМУ я стал полицейским?". Новини ТК "Круг" від 08.04.2016 

[Електронний ресурс] : [08 квіт. відбулась чергова зустріч учнів з патрул. 

поліцейськими м. Одеси в рамках реалізації проекту «Моя нова поліція: 

громадська підтримка реформи Національної поліції». Захід «Чому я став 
поліцейським?» пройшов у форматі профорієнтації молоді] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=R-bJjTv0gQs. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 11.04.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=vNshQrDSh1g.
https://www.youtube.com/watch?v=2LabWB7Gm40.
https://www.youtube.com/watch?v=3V6DKIRRXx4
https://www.youtube.com/watch?v=PPMsUKGeFHo.
https://www.youtube.com/watch?v=R-bJjTv0gQs.
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387. "УТЁСОВ – знакомый и незнакомый". Уривок з новин ТК "Южная 

волна" від 7.04.2016 р. [Електронний ресурс] : [6 квіт. 2016 р. в ОУНБ ім.                      
М. Грушевського відбулась презентація кн. письм. і журналіста 

Олександра Галяса «Утёсов – знакомый и незнакомый»] / Одес. ОУНБ ім. 

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=1hRGFvEtlX0. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 10.04.2016. 

388. ІГРИ в "поліцейських". Уривок з новин ОДТРК "Факти" від 22.03.2016 

[Електронний ресурс] : [17 берез. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась чергова зустріч з патрул. поліцейськими м. Одеси в рамках 

реалізації проекту «Моя нова поліція: громадська підтримка реформи 

Національної поліції» у форматі правової театраліз. рольової гри «Закон і 

ми»] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mj4_oQEbJX0. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 04.04.2016. 

389. К 100-летию со дня рождения В.А. Бершадского. Отрывок из новостей 

ТК "Град" 30.03.2016 [Электронный ресурс] : [100-летие со дня рожд.                                      

В.А. Бершадского] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=UAmtMK_h5L4. 

– Назв. с экрана. – Дата публ.: 31.03.2016. 
 

390. ДЕНЬ щастя в бібліотеці. Уривок з новин ТРК "Град" 19.03.2016 р. 

[Електронний ресурс] : [18 берез. 2016 р. в ОУНБ ім. М. Грушевського 
відбувся літ.-поетич. вечір «День щастя святкує земля» (згідно постанови 

Ген. Асамблеї ООН про святкування Міжнар. Дня щастя щорічно                   

20 берез.)] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=QHxJCSRTVVU. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 21.03.2016. 
 

391. ЧТО значит счастье для одесситов. Новости ТК "7 канал" 18.03.2016 г. 

[Электронный ресурс] : [18 марта 2016 г. в ОУНБ им. М. Грушевского 

состоялся лит.-поэтич. вечер "День счастья празднует Земля"] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=FW8fbKkCfpc. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 21.03.2016. 
 

392. ПАТРУЛЬНАЯ полиция правовой ликбез в игровой форме. Новости К "7 

канал" 17.03.2016 г. [Электронный ресурс] : [17 марта 2016 г. в ОУНБ им. 

М. Грушевского состоялась очеред. встреча с патрул. полицейскими в 

рамках реализации проекта "Моя новая полиция: общественная 

поддержка реформы Национальной полиции. Встреча прошла в формате 

правовой театрализованной ролевой игры "Закон и мы"] / Одес. ОУНБ ім.                          

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=CvolU86lqqo. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 21.03.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=1hRGFvEtlX0.
https://www.youtube.com/watch?v=mj4_oQEbJX0.
https://www.youtube.com/watch?v=UAmtMK_h5L4.
https://www.youtube.com/watch?v=QHxJCSRTVVU.
https://www.youtube.com/watch?v=FW8fbKkCfpc.
https://www.youtube.com/watch?v=CvolU86lqqo.
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393. КУРСЫ "Технологичная нация" в библиотеке Грушевского. Новости ТК 

"7 канал" от 15.03.2016 [Электронный ресурс] : [в ОУНБ им.                         
М. Грушевского стартовал Всеукр. проект бесплат. обучения компьютер. 

программированию «Технологичная нация». Курс разработали в Гарвард. 

ун-те, в рамках проекта его адаптировали для украинцев] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=p1e3rQpXtWQ. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 16.03.2016. 
 

394. В БІБЛІОТЕЦІ відзначили 145-річчя Лесі Українки. Уривок з новин ТК 

"Град" від 25.02.2016 [Електронний ресурс] : [в ОУНБ ім.                               

М. Грушевського до 145-річчя з дня народж. укр. письменниці Лесі 

Українки відбулось літ.-муз. свято «Ескізи дивовижного життя»] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=HuJ6mtfMGpw. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 29.02.2016. 
 

395. ДРУГА річниця окупації Криму. Уривок з новин ОДТРК "Факти" від 

25.02.2016 [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського до 

2-ї річниці початку тимчасової окупації Автономної Республіки Крим 

відбулась зустріч з курсантами ф-ту війс.-мор. сил ОНМА, які виїхали з 

окупованого Криму, Олексієм Мацієвським та Олександром Красюком]                         

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=3_cxSoCjqC4. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 29.02.2016. 

 

396. ДО другої річниці окупації Криму. Уривок з новин ТК "Круг" від 

24.02.2016 [Електронний ресурс] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського з метою 

відзначення трагіч. дати – 2-ї річниці початку тимчас. окупації 
Автономної Респ. Крим – відбулась зустріч з курсантами ф-ту війс.-мор. 

сил ОНМА, які виїхали з окупованого Криму, Мацієвським Олексієм та 

Красюком Олександром] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                              

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1zmc-BgwLo. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 24.02.2016. 
 

397. В БІБЛІОТЕЦІ згадували жертв Голокосту. Уривок з новин ОДТРК 

"Факти" від 24.02.2016 [Електронний ресурс] : [в ОУНБ ім.                              

М. Грушевського до Міжнар. Дня пам’яті жертв Голокосту відбувся вечір 

пам’яті «Голокост: ненависть і незлічені жертви цивілізації»] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=LB6k-blvQJA. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 24.02.2016. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1e3rQpXtWQ.
https://www.youtube.com/watch?v=HuJ6mtfMGpw.
https://www.youtube.com/watch?v=3_cxSoCjqC4.
https://www.youtube.com/watch?v=V1zmc-BgwLo.
https://www.youtube.com/watch?v=LB6k-blvQJA.


 137 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

398. В БІБЛІОТЕЦІ вшанували пам'ять героїв. Уривок з новин ОДТРК 

"Факти" від 19.02.2016 [Електронний ресурс] : [в ОУНБ ім.                             
М. Грушевського до другої річниці вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності відбулись урочисті заходи] / Одес. ОУНБ ім.                               

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz979WmWGU. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 19.02.2016. 
 

399. ДЕНЬ пам'яті Героїв Небесної Сотні. Уривок з новин ТК "Первый 

городской" від 18.02.2016 [Електронний ресурс] : [до другої річниці 

вшанування подвигу учасників революції Гідності та на виконання Указу 

Президента України від 11.02.15 р. № 69 «Про вшанування подвигу 

учасників революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні» в б-ці відбулась низка заходів] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                           

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=abCmupKw81M. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 19.02.2016. 
 

400. ВСТРЕЧА в ОУНБ им. М. Грушевского с ветераном Афганской войны                        

В.И. Шириным [Электронный ресурс] : [15 февр. исполнилось 27 лет со 

дня окончания Афганской войны. Новости ТРК "Круг" от 12.02.2016 г.]                          

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=EBqcU1XDE5k. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 15.02.2016. 
 

401. ДО Дня вшанування пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Новини 

ТК "Град" від 12.02.2016 [Електронний ресурс] : [до Дня вшанування 

пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів та 27-ї річниці виведення 

колиш. СРСР із Республіки Афганістан в б-ці відбулась зустріч учнів 
ЗОШ з В.І. Ширіним – учасником бойових дій на території Афганістану, 

кавалером двох Орденів «Червоної Зірки»] / Одес. ОУНБ ім.                          

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=C44j7mNs8Ng. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 15.02.2016. 
 

402. ЗУСТРІЧ з поліцейськими в бібліотеці [Електронний ресурс] : [2-го лют. 

2016 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась чергова зустріч з 

патрул. поліцейськими м. Одеси в рамках реалізації проекту «Моя нова 

поліція: громадська підтримка реформи Національної поліції»] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=veaKD1LGzpc. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 03.02.2016. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz979WmWGU.
https://www.youtube.com/watch?v=abCmupKw81M.
https://www.youtube.com/watch?v=EBqcU1XDE5k
https://www.youtube.com/watch?v=C44j7mNs8Ng.
https://www.youtube.com/watch?v=veaKD1LGzpc.


 138 

Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

403. ОДЕССКАЯ молодежь пообщалась с полицейскими [Электронный             

ресурс] : [задать вопросы лично полицейскому. Сегодня такая 
возможность была у одес. школьников, лицеистов и всех желающих 

поучаствовать в мероприятии. Отрывок из новостей "Вести. Одесса" 

02.02.2016 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=fdp0zkXqHQc. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 03.02.2016. 
 

404. ПОЛИЦИЯ с народом [Электронный ресурс] : [одес. патрул. полицейские 
провели встречу с одесситами в обл. универс. б-ке им. М. Грушевского. 

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Моя новая полиция: 

общественная поддержка реформы национальной полиции» в формате 

«Живая книга». Встреча вызвала неподдел. интерес у одес. школьников и 

студентов. Новости ТК "Круг" 02.02.2016] / ООУНБ им. М. Грушевского                                                 

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=6bOILacVNFU. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 03.02.2016. 
 

405. В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского отметили День памяти героев Крут 

[Электронный ресурс] : [29 янв. 1918 г., отряд из нескольких сотен укр. 

гимназистов и студентов в бою под Крутами, ценой своей жизни, 

задержал продвижение многотыс. группировки большевист. войск глубь 

Украины. В память об этом событии в б-ке им. М. Грушевского прошел 

показ видеофильма о подвиге молодых героев. Отрывок из новостей ТК 

"Круг" от 29.01.2016 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                              

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=r7jCua6ISX0. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 01.02.2016. 
 

406. В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского отметили День памяти героев Крут 

[Электронный ресурс] : [29 янв. 1918 г., отряд из нескольких сотен укр. 

гимназистов и студентов в бою под Крутами, ценой своей жизни, 

задержал продвижение многотыс. группировки большевист. войск вглубь 

Украины. В память об этом событии в б-ке им. М. Грушевского прошел 
показ видеофильма о подвиге молодых героев. Отрывок из новостей ТК 

"Град" 29.01.2016 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=4viTf-X85. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 01.02.2016. 
 

407. ДЕНЬ Соборности отметили в библиотеке им. Грушевского 

[Электронный ресурс] : [ист. чтения, выст. и творч. вечера. Отрывок из 

новостей ТА "Репортер" от 21.01.2016 г.] / Одес. ОУНБ ім.                             

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=hsRZrO_2hCM. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 27.01.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=fdp0zkXqHQc.
https://www.youtube.com/watch?v=6bOILacVNFU.
https://www.youtube.com/watch?v=r7jCua6ISX0.
https://www.youtube.com/watch?v=4viTf-X85.
https://www.youtube.com/watch?v=hsRZrO_2hCM.
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408. ДЕНЬ Соборності відзначили в бібліотеці ім. Грушевського 

[Електронний ресурс] : [уривок з новин "7 канал" від 21.01.2016 р.]                    
/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=35JpBI6M1yQ. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 22.01.2016. 
 

409. РЕАЛИИ реформирования системы: опыт Одессы [Электронный                             
ресурс] : [20 янв. в Амер. доме в Киеве состоялось обсуждение реалий, 

вызовов и перспектив реформирования Одес. обл. Задать вопросы и 

пообщаться с представителями обл. власти можно было в рамках 

вебинара. Онлайн-связь была организована через б-ки региона. В 

частности, наши корреспонденты побывали в обл. б-ке им.                                  

М. Грушевского. Новости медиагруппы "Глас" 20.01.2016 г.] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=SeUM5TG1whU. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 22.01.2016. 
 

410. В БИБЛИОТЕКЕ Грушевского стартовал проект «Моя нова поліція» 

[Электронный ресурс] : [пообщаться с полицейским можно будет в одес. 

б-ках. В городе запустили проект «Моя нова поліція». Отрывок из 

новостей "7 канал" от 18.01.2016 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                            

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=p8y0jLQz8yo. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 18.01.2016. 
 

 

2017 
 

Публікації у газетах: 
 

411. КРАКАЛІЯ Р. Завжди знайдеться свій читач: в ОУНБ ім.                                   

М. Грушевського пройшла зустріч читачів з письменником зі Львова                                

Б. Коломійчуком та презентація його книжок [Текст] / Р. Кракалія                                        

// Чорномор. новини. – 2017. – 2 груд. – С. 4. 
 

412. БЕРДИЧЕВСЬКА А. Перші сторінки державності: в ОУНБ ім.                         

М. Грушевського пройшов ХХ обл. фестиваль укр. кн. пам’яті                                     

М. Грушевського за темою «Відродження української державності:                                       

2017 рік – рік Української революції 1917-1921 років» [Текст]                                      

/ А. Бердичевська // Одес. вісті. – 2017. – 7 жовт. – С. 5. 
 

413. ПАМ’ЯТІ Михайла Грушевського: програма ХХІ фестивалю української 

книги: презентація вист., іст. читання; презентація нових видань [Текст]                               

// Веч. Одеса. – 2017. – 28.сент. – С. 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=35JpBI6M1yQ.
https://www.youtube.com/watch?v=SeUM5TG1whU.
https://www.youtube.com/watch?v=p8y0jLQz8yo.
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414. МЕЛЬНИК І. Лицарі українського чину [Текст] : [два дні, 28 і 29 вересня, 

в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського проходив ХХІ фестиваль 
української книги памяті видатного історик і державного діяча Михаййла 

Грушевського] / І. Мельник // Чорномор. новини. – 2017. – 30 верес. –                               

С. 1. 
 

415. ЗНЕДОЛЕНІ? Нездоланні! [Текст] : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 
відбулась презентація-обговорення кн. історій переселенців «Знедолені? 

Нездоланні!» Захід проводився ін-том демократії ім. П. Орлика (Київ) в 

рамках проекту «Інтерньюз» за фін. підтримки уряду Канади]                                   

// Чорномор. новини. – 2017. – 15 черв. – С. 1. 
 

416. ГАЛИН О. Иллюстрированная история перемен [Текст] : [в ОУНБ им.                       

М. Грушевского состоялась презентация фотоальбома «RAW: історія 

змін українців та армії». В фотоальбоме представлены 137 фотографий 33 

авторов (фронт, тыл, создание нового государства и армии). Выпуск 

фотоальбома осуществлен в рамках проекта «Армия. Второе рождение». 

Соавторы альбома – фотокоры Украины, России, Беларуси и США]                                   

/ О. Галин // Веч. Одесса. – 2017. – 25 апр. – С. 2. 
 

417. КРАКАЛІЯ Р. «Наговорюся з добрими людьми» [Текст] : [в ОУНБ ім.                      

М. Грушевського пройшов творч. вечір Б. Чуфуса – артиста, співака, 

телеведучого, патріота України] / Р. Кракалія // Чорномор. новини. –                                  

11 трав. – С. 3. 
 

418. КРАКАЛІЯ Р. З іменем Івана та Юрія Лип [Текст] : [в ОУНБ ім.                             

М. Грушевського було презентовано кн. С. Кучеренко та І. Стамбола 

«Іван Липа. Юрій Липа» – біографіч. дослідження двох великих 

українців, чий життєв. і творч. шлях тісно поєднався з Одесою]                               

/ Р. Кракалія // Чорномор. новини. – 2017. – 15 квіт. – С. 5. 
 

419. КУДЛАЧ В. Адреси і долі [Текст] : [презентація першого і другого 

комплектів кишенькових календарів на честь 100-річчя Укр. революції 

відбулась в ОННБ. Перший вип. календарів раніше був презентов. в 

ОУНБ ім. М. Грушевського] / В. Кудлач // Чорномор. новини. – 2017. –                           

6 квіт. – С. 3. 
 

420. КРАКАЛІЯ Р. Згадували Олексу... [Текст] : [ в ОУНБ ім.                                

М. Грушевського зібралося багато шанувальників майстра слова Олекси 

Шеренгового, які поділилися спогадами про нього] / Р. Кракалія                          

// Чорномор. новини. – 2017. – 25 берез. – С. 3. 
 

421. КРАКАЛІЯ Р. Сто років забуття [Текст] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 

до сторіччя подій Укр. Революції та створення Укр. Центр. Ради 

відбулась презентація кн.-мистец. вист. «На щаблях державотворення»]                              

/ Р. Кракалія // Чорномор. новини. – 2017. – 23 берез. – С. 3. 
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422. СЛЮСАРЕНКО М. Добрым словом о великом поэте [Текст] : [в ОУНБ 

им. М. Грушевского прошло чествование памяти Великого Кобзаря 
учёными, худож., деятелями культуры и искусства, преподавателями и 

студентами] / М. Слюсаренко // Веч. Одесса. – 2017. – 16 марта. – С. 7. 
 

423. КРАКАЛІЯ Р. Драматичне повернення [Текст] : [в ОУНБ ім.                                

М. Грушевського відбулась презентація кн. «Іван та Юрій Липи», що 
вийшла у серії «Знамениті українці» і присвяч. 100 річчю Укр. Революції. 

Автори – С. Кучеренко та канд. іст. наук І. Стамбол] / Р. Кракалія                    

// Чорномор. новини. – 2017 – 16 берез. – С. 3. 
 

424. ТЕМАТИЧНІ маршрути Одеси [Текст] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 
пройшла презентація кн. «Путівник по Одесі» історика, письменника, 

краєзнавця та екскурсовода О. Бабіча. Кн. видано двома мовами – укр. та 

рос.] // Чорномор. новини. – 2017. – 16 лют. – С. 1. 
 

425. О ЛЕОНАРДО цифровой эпохи [Текст] : [в ОУНБ им. М. Грушевского 

состоялась творч. встреча с д-ром с.-х. наук, проф. каф. прикладн. 
экологии и гидродинамики Одес. нац. политехн. ун-та Н. Шалимовым, 

посвящ. 120-летию со дня рожд. выдающ. биофизика, основателя 

гелиобиологии А.Л. Чижевского] // Веч. Одесса. – 2017. – 7 февр. – С. 4. 
 

426. ЛУЧШИЕ проекты – 2016 [Текст] : [концепцию ОУНБ им.                            
М. Грушевского летом 2016 г. при ремонте полностью изменили – сов. 

читальню превратили в соврем. обществ. пространство: вайфай, мягкие 

диваны, подушки, кн. расположили по периметру одного из чит. залов, 

построив там 2-й этаж] // Гор. газета. – 2017. – 3 февр. – С. 7. 
 

427. КУДЛАЧ В. Фокусом його життя була Україна [Текст] : [на сороковини 

від дня смерті С. Караванського в ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся 

вечір вшанування укр. патріота, на якому були присутні мовознавці, 

поети, письменники О. Різників, Г. Островська, Л. Степовичка та ін.]                   

/ В. Кудлач // Чорномор. новини. – 2017. – 2 лют. – С. 3. 
 

428. МАСОНИ і революція [Текст] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського у від. 

соціокультур. діяльності було прочитано лекцію з циклу «Масони і 

революція». З нею виступив відом. одес. історик і письменник                        

В. Савченко] // Чорномор. новини. – 2017. – 19 січ. – С. 1. 
 

429. СТОРІЧЧЯ Української революції [Текст] : [на вшанування сторіччя 

Української революції в ОУНБ ім. М. Грушевського спільно з ГО «Одесі 

– 600» запустили просвітницький проект у форматі історичних лекцій]                            

/ фот. Н. Железогло // Чорномор. новини. – 2017. – 5 січ. – С. 4. 
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Інтернет-видання: 
 

430. 15 МИНУТ на науку: в Одессе пройдет серия коротких лекций от 

молодых ученых [Электронный ресурс] : [30 нояб. в б-ке им.                        

М. Грушевского одес. ученые кратко расскажут о нашем мире – 4 темы,                              

4 лекции по 15 минут] // Маяк : сайт. – Режим доступа: 

http://mayak.org.ua/news/15-minutes-on-science-in-odessa-will-host-a-series-

of-short-lectures-by-young-scientists/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

29.11.2017. 
431. ПРЕЗЕНТАЦІЯ збірки «Словом по війні» [Електронний ресурс] : [в 

ООУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація зб. віршів Злати-

Зоряни Паламарчук «Словом по війні». Тексти переповнені потуж. 

почуттями та емоціями. Спец. гість – Max Troobnikov, лідер гурту 

«Друже Музико»] // Одес. обл. центр патріот. виховання дітей і молоді 

Одес. облдержадмін. : сайт. – Режим доступу: 

http://www.patr1ot.od.ua/prezentaciya-zbirki-slovom-po-vijni/. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 27.11.2017. 

432. ПРО зміни, які чекають українців із запровадженням пенсійної реформи, 

роз’яснили фахівці системи безоплатної правової допомоги, юстиції та 

пенсійного фонду [Електронний ресурс] : [10 листоп. 2017 р. на базі 

Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася презентація пенсійної 
реформи в Україні. Серед слухачів заходу були переважно пенсіонери та 

працівники соц. сфери] // Регіонал. центр з надання без оплат. вторин. 

правової допомоги в Одес. обл. : офіц. сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/Py5gBFc. – Назва з екрану. – Дата публ.: 13.11.2017. 
 

433. 23 ЖОВТНЯ 2017 року в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась 

презентація проекту «Книжкова навала» [Електронний ресурс] : 

[«Книжкова навала» – благодійн. проект, ініціатором і організатором 

якого є волонтерська група «Інформаційний супротив». Новини ТК                   

«7 канал» від 23.10.2017 р.] // 7 канал : сайт. – Режим доступу: 
http://7kanal.com.ua/2017/10/v-odesse-dadutotvet-antiukrainskoy-

propagande/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 23.10.2017. 
 

434. БІБЛІОТЕКИ не втрачають актуальності і в ХХI столітті [Електронний 

ресурс] : [про роботу обл. б-к Одещини] // Одес. обл. рада : офіц.. веб-

портал.. – Режим доступу: http://oblrada.odessa.gov.ua/blog/biblioteky-ne-

vtrachayut-aktualnosti-i-v-hhi-stolitti/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

09.10.2017. 

435. СЕГОДНЯ в Украине празднуют День библиотек [Электронный ресурс] : 

[этот праздник отмечают в Украине 30 сент. уже на протяжении 19 лет. В 
Одессе эта дата является празднич. для нескольких десятков б-к, в т.ч. и 

для Одес. ОУНБ] / Первый городской : сайт. – Режим доступа: 

http://1tv.od.ua/news/23010%20(30.09). – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

30.09.2017. 

http://mayak.org.ua/news/15-minutes-on-science-in-odessa-will-host-a-series-of-short-lectures-by-young-scientists/
http://mayak.org.ua/news/15-minutes-on-science-in-odessa-will-host-a-series-of-short-lectures-by-young-scientists/
http://www.patr1ot.od.ua/prezentaciya-zbirki-slovom-po-vijni/
https://cutt.ly/Py5gBFc
http://7kanal.com.ua/2017/10/v-odesse-dadutotvet-antiukrainskoy-propagande/
http://7kanal.com.ua/2017/10/v-odesse-dadutotvet-antiukrainskoy-propagande/
http://oblrada.odessa.gov.ua/blog/biblioteky-ne-vtrachayut-aktualnosti-i-v-hhi-stolitti/
http://oblrada.odessa.gov.ua/blog/biblioteky-ne-vtrachayut-aktualnosti-i-v-hhi-stolitti/
http://1tv.od.ua/news/23010%20(30.09)
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436. НА фестивале украинской книги почтили память Михаила Грушевского 

[Электронный ресурс] : [ХХІ обл. фестиваль укр. кн. памяти Михаила 
Грушевского торжественно открылся в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского. 

В течении 2-х дней одесситов и гостей города ждут различ. мероприятия: 

лит. чтения, концерты, а также презентации кн. и выставок. Новости ТРК 

«Южная волна» от 28.09.2017 г.] // Южная волна : сайт. – 2017. – 28 сент. 

– Режим доступа: https://cutt.ly/Wy5WRcm. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

28.09.2017. 
 

437. ПАМ’ЯТI Михайла Грушевського [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського 28-29 верес. 2017 р. відбудеться ХХІ обл. фестиваль 

укр. книги пам'яті Михайла Грушевського «Відродження української 

державності: 2017 рік – рік Української революції 1917-1921 рр.»] // Веч. 

Одесса. – 2017. – 28 сент., №107-108 (10517-10518) : сайт. – (Культура). – 

Режим доступу: http://vo.od.ua/rubrics/kultura/38953.php. – Назва з екрану. 

– Дата публ.: 09.10.2017. 
 

438. ПАМ'ЯТІ Михайла Грушевського [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського 28-29 верес. 2017 р. відбудеться ХХІ обл. фестиваль 

укр. кн. пам'яті Михайла Грушевського «Відродження української 

державності: 2017 рік – рік Української революції 1917-1921 рр.»]                           

// Новини Одеси : сайт. – (Культура). – Режим доступу: 

http://uanews.odessa.ua/culture/2017/09/27/139690.html. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 27.09.2017. 
 

439. «ВІДРОДЖЕННЯ української державності: 2017 рік – Рік Української 

революції 1917-1921 років» [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім.                    

М. Грушевського 28-29 верес. 2017 р. відбудеться ХХІ обл.. фестиваль 

укр. книги пам'яті Михайла Грушевського «Відродження української 
державності: 2017 рік – рік Української революції 1917-1921 рр.»]                            

// OdessaСarpeDiem : сайт. – Режим доступу: 

http://odessa.carpediem.cd/events/4679665-vidrodzhennya-ukrainskoi-

derzhavnosti-2017-rik-rik-ukrainskoi-at-odeska-oblasna-universalna-naukova-

biblioteka-im-m-grushevskogo/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 27.09.2017. 
 

440. ХХІ обласний фестиваль української книги пам'яті Михайла 

Грушевського. Анонс [Електронний ресурс] : [28-29 верес. 2017 р. в 

Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбудеться ХХІ обл.. фестиваль укр. 

кн. пам'яті Михайла Грушевського «Відродження української 

державності: 2017 рік – Рік Української революції 1917-1921 років». 

Програма фестивалю] // Одес. вест ник : сайт. – 2017. – 23 верес., № 38. – 

Режим доступу: http://odvestnik.com.ua/news/2621/. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 23.09.2017. 

https://cutt.ly/Wy5WRcm
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/38953.php
http://uanews.odessa.ua/culture/2017/09/27/139690.html
http://odessa.carpediem.cd/events/4679665-vidrodzhennya-ukrainskoi-derzhavnosti-2017-rik-rik-ukrainskoi-at-odeska-oblasna-universalna-naukova-biblioteka-im-m-grushevskogo/
http://odessa.carpediem.cd/events/4679665-vidrodzhennya-ukrainskoi-derzhavnosti-2017-rik-rik-ukrainskoi-at-odeska-oblasna-universalna-naukova-biblioteka-im-m-grushevskogo/
http://odessa.carpediem.cd/events/4679665-vidrodzhennya-ukrainskoi-derzhavnosti-2017-rik-rik-ukrainskoi-at-odeska-oblasna-universalna-naukova-biblioteka-im-m-grushevskogo/
http://odvestnik.com.ua/news/2621/
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441. ПЕНСИОНЕРАМ Приморского района в библиотеке им.                                 

М.С. Грушевского рассказали о Японии [Электронный ресурс] : 
[пенсионерам Примор. р-на, являющимся слушателями муницип. прогр. 

«Университет третьего возраста», зав. отд. лит. иностр. яз. Одес. ОУНБ 

им. М.С. Грушевского Лищинская С.Л. в рамках Года Японии в Украине 

рассказала об особенностях коммуникации представителей Страны 

восходящего солнца] // Одес. вестник : сайт. – 2017. – 16 сент., № 36. – 

Режим доступа: http://odvestnik.com.ua/news/2600/. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 16.09.2017. 
 

442. «ВОЛОНТЕРСЬКА діяльність як спосіб життя» [Електронний ресурс] :                            

[5 верес. 2017 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського лекцію про 

волонтерство як спосіб життя прочитала для пенсіонерів Кривенко Юлія 

Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права 

національного університету «Одеська юридична академія»] // Одес.                           

вестник : сайт. – 2017. – 9 сент., № 36. – Режим доступу: 

http://odvestnik.com.ua/news/2541/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

09.09.2017. 
 

443. ДЛЯ пенсионеров Приморского района в библиотеке им.                                

М.С. Грушевского провели мастер-класс по завязыванию шарфиков 

[Электронный ресурс] : [провела зав. сектором Ходис О.В.] // Одес.                     

вестник : сайт. – 2017. – 5 сент, № 35. – Режим доступа : 

http://odvestnik.com.ua/news/2525/.– Назв. с экрана. – Дата публ.: 
05.09.2017. 

 

444. ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги Сергія Братчука «Війна у мирний час» 

[Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась 

презентація кн. волонтера гуманітар. місії «Чорний тюльпан» Сергія 
Братчука. ФОТОРЕПОРТАЖ] // ГО «Рада громадської безпеки». – Режим 

доступу: https://rgb-ua.com/novyny/prezentatsiya-knygysergiya-bratchuka-

vijna-u-myrnyj-chas-fotoreportazh/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

19.08.2017. 
 

445. КОВАЛЕНКО А. «Книги для фронту»: в Одесі збирають літературу для 

бійців АТО [Електронний ресурс] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась презентація проекту «Книги для фронту»] / Анна Коваленко                                      

// Forshmag.me : гор. журн. : сайт. – Режим доступу: 

http://forshmag.me/2017/08/17/knigi-dlya-frontu-v-odesizbirayut-literaturu-

dlya-bijtsiv-ato/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 17.08.2017. 

http://odvestnik.com.ua/news/2600/
http://odvestnik.com.ua/news/2541/
http://odvestnik.com.ua/news/2525/
https://rgb-ua.com/novyny/prezentatsiya-knygysergiya-bratchuka-vijna-u-myrnyj-chas-fotoreportazh/
https://rgb-ua.com/novyny/prezentatsiya-knygysergiya-bratchuka-vijna-u-myrnyj-chas-fotoreportazh/
http://forshmag.me/2017/08/17/knigi-dlya-frontu-v-odesizbirayut-literaturu-dlya-bijtsiv-ato/
http://forshmag.me/2017/08/17/knigi-dlya-frontu-v-odesizbirayut-literaturu-dlya-bijtsiv-ato/
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446. ВОЛОНТЕРЫ медицинского батальона «Госпитальеры» помогут 

добровольцам из Одессы, прошедшим службу в зоне АТО [Электронный 
ресурс] : [они планируют договариваться с больницами о бесплат. 

лечении военных, а также обеспечивать реабилитацию и защиту права на 

статус участника боевых действий и льготы. Сами «Госпитальеры» 

сейчас обучают санитаров на передовой. На счету медиц. батальона 

почти 2500 спасенных жизней. Новости ТК «Первый городской» от 

26.07.2017 г.] // Первый городской : сайт. – Режим доступа: 

http://1tv.od.ua/news/22126. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 26.07.2017. 
 

447. ПРОЕКТ «Открытый университет» реализовывается в Одессе 

[Электронный ресурс] : [инновац. проект под назв. «Открытый 

университет» стартовал в Одессе при орг. и содействии ф-та 

журналистики Нац. ун-та «Одесская юридическая академия», Ин-та по 
междунар. сотрудничеству нем. ассоц. ун-тов ОО «Молодежный центр 

эффективных коммуникаций», Одес. обл. универс. б-ки им.                             

М.С. Грушевского] // Слово : сайт. – Режим доступа: 

http://slovo.odessa.ua/main/20942-proekt-otkrytyy-

universitetrealizovyvaetsya-v-odesse.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

24.07.2017. 
 

448. ЮЗЫЧ М. Книги-путешественницы – из Одессы в зону АТО: волонтеры 

собрали тысячи изданий для бойцов (фото) [Электронный ресурс] : 

[акция «Тысяча книг для бойцов», стартовав в Одессе, стала всеукр. 

Интервью] / Мария Юзыч // 048.ua. : сайт г. Одессы. – Режим доступа: 

https://www.048.ua/news/1728972. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 
17.07.2017. 

 

449. ФЕТИСОВА М. Пушкин в Одессе и нашей памяти [Электронный                         

ресурс] : [пенсионеры, которые находятся на учёте КУ «Территор. центр 

соц. обслуживания (оказания соц. услуг) Примор. р-на г. Одессы» и 

являются слушателями муницип. проекта «Университет третьего 

возраста», посещая ф-т «Украинская платформа многонациональной 

Одесчины» в Одес. обл. науч. б-ке им. М.С. Грушевского, почтили 

память поэта Александра Сергеевича Пушкина в связи с годовщиной его 

рожд., вспоминая его творчество] / М. Фетисова // Одес. вестник : сайт. – 

2017. – 27 мая, № 21. – Режим доступа: http://odvestnik.com.ua/news/2147/. 

– Назв. с экрана. – Дата публ.: 27.05.2017. 

http://1tv.od.ua/news/22126
http://slovo.odessa.ua/main/20942-proekt-otkrytyy-universitetrealizovyvaetsya-v-odesse.html
http://slovo.odessa.ua/main/20942-proekt-otkrytyy-universitetrealizovyvaetsya-v-odesse.html
https://www.048.ua/news/1728972
http://odvestnik.com.ua/news/2147/


 146 

Бібліотека: роки і люди                                                                               Вип. 3.  2010-2020 
 

 

450. ФЕТІСОВА М. Пенсіонери Приморського району вшанували пам'ять 

поета Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : [пенсіонери, що 
знаходяться на обліку КУ «Територ. центр соц. обслуговування (надання 

соц. послуг) Примор. р-ну м. Одеси» та є слухачами муніцип. проекту 

«Університет третього віку» і відвідують ф-т «Українська платформа 

багатонаціональної Одещини» в Одес. обл.. наук. б-ці ім.                            

М.С. Грушевського, вшанували пам'ять укр. поета Тараса Шевченка з 

нагоди річниці з дня перепоховання тіла Кобзаря на Чернечій горі й 

споминали творчість Тараса Шевченко] / М. Фетісова // Одес. вестник : 

сайт. – 2017. – 27 мая, № 21. – Режим доступу: 

http://odvestnik.com.ua/news/2136/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

27.05.2017. 
 

451. ФЕТИСОВА М. Встреча с автором книги «Родились и учились в Одессе» 
[Электронный ресурс] / М. Фетисова // Одес. вестник : сайт. – 2017. –                               

13 мая, № 19. – Режим доступа: http://odvestnik.com.ua/news/1941/. – Назв. 

с экрана. – Дата публ.: 13.05.2017. 
 

452. КРАКАЛІЯ Р. «Наговорюся з добрими людьми...» [Електронний ресурс]                          

/ Р. Кракалія // Чорномор. новини : сайт. – 2017. – 11 трав. – Режим 

доступу: http://chornomorka.com/archive/a-9309.html. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 11.05.2017. 
 

453. ЧАС памяти «Эхо тревожных дней: Чернобыль-Одесса» [Электронный 

ресурс] : [пенсионеры Примор. р-на в б-ке им. М. Грушевского провели 

час памяти «Эхо тревожных дней: Чернобыль -Одесса»] // Одес. вестник : 
сайт. – 2016. – 22 апр., № 16. – Режим доступа: 

http://odvestnik.com.ua/news/1925/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

22.04.2017. 
 

454. ФЕТІСОВА М. Пенсіонерам Приморського району проведено захід, 

присвячений вшануванню пам'яті Олекси Шеренгового [Електронний 

ресурс] : [пенсіонери Примор. р-ну, які є слухачами муніцип. проекту 

«Університет третього віку», відвідують факультет «Українська 

платформа багатонаціональної Одещини» в обл. універс. наук. б-ці ім.                               

М.С. Грушевського. Цього разу захід був присвяч. вшануванню пам'яті 

Олекси Шеренгового] / М. Фетісова // Одес. вестник : сайт. – 2017. –                     

1 апр., № 13. – Режим доступу: http://odvestnik.com.ua/news/1794/. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 01.04.2017. 

http://odvestnik.com.ua/news/2136/
http://odvestnik.com.ua/news/1941/
http://chornomorka.com/archive/a-9309.html
http://odvestnik.com.ua/news/1925/
http://odvestnik.com.ua/news/1794/
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455. ФЕТИСОВА М. Пенсионеры Приморского района познакомились с 

культурой Японии [Электронный ресурс] : [пенсионерам Примор. р-на, 
являющимся слушателями муницип. прогр. «Университет третьего 

возраста», зав. отд. лит. иностр. яз. Одес. обл. науч. б-ки им.                        

М.С. Грушевского Лищинская Светлана Леонидовна провела информ. 

сообщение о культур. особенностях Страны восходящего солнца в 

рамках «Года Японии в Украине»] / М. Фетисова // Одес. вестник : сайт. – 

2017. – 29 марта. – Режим доступа: 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15b230838bdde127. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 29.03.2017. 
 

456. В ДЕНЬ добровольца в библиотеке Грушевского участники АТО 

встретились со школьниками и студентами [Электронный ресурс] : [одес. 

добровольцы рассказали свои фронтовые истории, а работники б-ки 

продемонстрировали посетителям видеоролики с Востока Украины]                          

// Первый городской : сайт. – Режим доступа: http://1tv.od.ua/news/20286. 
– Назв. с экрана. – Дата публ.: 14.03.2017. 

 

457. РОШЕЮК А. В Одессе состоялась презентация книги Ирины Лобусовой 
[Электронный ресурс] : [феерич. и захватывающая презентация прошла в 

Одес. ОУНБ им. М. Грушевского, которая превратилась в беседу авт. и 

посетителей] / Анжела Рошеюк // CITY CARD Одесса : сайт. – Режим 

доступа: https://citycard.travel/odessa-

ru/news/v_gorode/people/prezentatsiya-knigi-koroli-moldavanki/. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 08.03.2017. 
 

458. КРИЖАНОВСКАЯ О. Ирина Лобусова презентовала одесситам книгу 

«Короли Молдаванки» [Электронный ресурс] : [в б-ке им.                              

М. Грушевского прошла презентация кн. "Короли Молдаванки", выпущ. 

харьков. изд-вом "Фолио"] / Оксана Крижановская ; фот. Оксаны 

Крижановской // Одес. обозреватель : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/irina-lobusova-prezentovala-odessitam-knigu-

korolimoldavanki/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 07.03.2017. 
 

459. ПРЕЗЕНТАЦИЯ одесского романа «Короли Молдаванки» [Электронный 

ресурс] : [в соврем. лит. появился первый настоящий одес. роман Ирины 
Лобусовой «Короли Молдаванки». Серию одесских ретророманов Ирины 

Лобусовой представляет харьков. изд-во «Фолио». Презентация первой 

кн. из серии состоится 4 марта в 17.00 в б-ке им. М. Грушевского]                         

// Odessa Daily : сайт. – Режим доступа: http://odessa-

daily.com.ua/news/prezentaciya-odesskogo-romana-koroli-moldavanki-

id89213.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 28.02.2017. 

https://mail.google.com/mail/u/0/%23inbox/15b230838bdde127
https://mail.google.com/mail/u/0/%23inbox/15b230838bdde127
http://1tv.od.ua/news/20286
https://citycard.travel/odessa-ru/news/v_gorode/people/prezentatsiya-knigi-koroli-moldavanki/
https://citycard.travel/odessa-ru/news/v_gorode/people/prezentatsiya-knigi-koroli-moldavanki/
http://www.odessapost.com/irina-lobusova-prezentovala-odessitam-knigu-korolimoldavanki/
http://www.odessapost.com/irina-lobusova-prezentovala-odessitam-knigu-korolimoldavanki/
http://odessa-daily.com.ua/news/prezentaciya-odesskogo-romana-koroli-moldavanki-id89213.html
http://odessa-daily.com.ua/news/prezentaciya-odesskogo-romana-koroli-moldavanki-id89213.html
http://odessa-daily.com.ua/news/prezentaciya-odesskogo-romana-koroli-moldavanki-id89213.html
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460. ДЕРЕВ’ЯНКО І. Нам є куди рости... [Електронний ресурс] : [«Янголи 

України: доля Героїв Майдану очима сучасників». 16 лют. в Одес. ОУНБ 
ім. М. Грушевського годиною пам’яті вшанували Героїв Небесної Сотні. 

На захід запросили учнів. та студент. молодь, користувачів книгозбірні, 

учасників тих подій] / І. Дерев'янко // Чорномор. новини : сайт. – 2017. –                     

18 лют., № 016-017. – Режим доступу: http://chornomorka.com/archive/a-

8964.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 18.02.2017. 
 

461. ИНТЕРЕСНАЯ наука бесплатно: одесситов приглашают на лекции о 

деньгах и аллергии [Электронный ресурс] : [в б-ке им. М. Грушевского                              

26 февр. состоится лекторий в формате «15×4»] // Одес. жизнь : сайт. – 

Режим доступа: http://odessa-life.od.ua/news/40392-Interesnaya-nauka-

besplatno-odessitov-priglashayut-na-lekcii-o-dengah-i-allergii. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 25.02.2017. 
 

462. ПЕНСИОНЕРЫ Приморского района посетили презентацию новой книги 

Александра Бабича «Путеводитель по Одессе» [Электронный ресурс] :                

[А. Бабич, одес. историк, писатель, краевед, экскурсовод, учредитель и 

авт. проекта «Тудой-сюдой» в Одес. универс. науч. б-ке им.                              
М. Грушевского провёл презентацию кн. «Путеводитель по Одессе», в 

которой приняли участие пенсионеры Примор. р-на] // Одес. вестник : 

сайт. – 2017. – 18 февр. – Режим доступа: 

http://odvestnik.com.ua/news/1598/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

18.02.2017. 
 

463. В ОДЕССЕ презентовали книгу-фотоальбом о Широкинском 

наступлении [Электронный ресурс] : [кн. состоит из воспоминаний                           

30 непосредств. участников операции, док. фот. и братского некролога из 

9 имён воинов полка «Азов», которые отдали свои жизни за успешное 

выполнение операции. Трое из погибших бойцов с позывными "Акела", 

"Кутуз" и "Козак" были одесситами] // Первый городской : сайт. – Режим 

доступа: http://1tv.od.ua/news/19865. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

15.02.2017. 
 

464. ВЕТЕРАНЫ «Азова» в Одессе презентовали книгу про Широкинскую 

операцию [Электронный ресурс] : [15 февр. в одес. б-ке им.                                
М. Грушевского ветераны полка «Азов» презентовали кн. «Широкинская 

операция»] // Информ. волна : сайт. – Режим доступа: 

http://volna.od.ua/veterany-azova-v-odesse-prezentovali-knigu-pro-

shirokinskuyu-operaciyu-foto/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 15.02.2017. 

 

http://chornomorka.com/archive/a-8964.html
http://chornomorka.com/archive/a-8964.html
http://odessa-life.od.ua/news/40392-Interesnaya-nauka-besplatno-odessitov-priglashayut-na-lekcii-o-dengah-i-allergii
http://odessa-life.od.ua/news/40392-Interesnaya-nauka-besplatno-odessitov-priglashayut-na-lekcii-o-dengah-i-allergii
http://odvestnik.com.ua/news/1598/
http://1tv.od.ua/news/19865
http://volna.od.ua/veterany-azova-v-odesse-prezentovali-knigu-pro-shirokinskuyu-operaciyu-foto/
http://volna.od.ua/veterany-azova-v-odesse-prezentovali-knigu-pro-shirokinskuyu-operaciyu-foto/
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465. БІБЛІОТЕКА ім. М. Грушевського запрошує на презентацію 

[Електронний ресурс] : [12 лют. 2016 р. о 17.00 в Одес. ОУНБ ім.                                      
М. Грушевського (від. соціокультур. діяльності, 1-й поверх) відбудеться 

презентація роману письменника із Чернівців Максима Дупешка «Історія, 

варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21»] // Одес. 

вестник : сайт. – 2017. – 11 лют. – Режим доступу: 

http://odvestnik.com.ua/news/1532/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

11.02.2017. 
 

466. ФЕТІСОВА М. Пенсіонери Приморського району в бібліотеці ім.                               

М. Грушевського вивчають українську мову [Електронний ресурс] : 

[кожної середи об 10-00 в б-ці ім. М. Грушевського збираються 

пенсіонери Примор. р-ну, які є слухачами ф-ту «Українська платформа 

багатонаціональної Одещини» муніцип. проекту «Університет третього 

віку», метою яких є вивчення укр. мови, знайомство з книж. новинками 

та біогр. письменників] / М. Фетисова // Одес. вестник : сайт. – 2017. –                       

10 лют. – Режим доступу: http://odvestnik.com.ua/news/1553/. 

http://odvestnik.com.ua/news/1532/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

10.02.2017. 
 

467. В ОДЕСІ згадували Олександра Чижевського [Електронний ресурс]: [в 

Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася зустріч з д-ром с.-г. наук, 

проф. каф. приклад. екології та гідродинаміки Одес. нац. політехн. ун-ту 

Миколою Шалімовим. В рамках заходу відбулась презентація кн. вист. 
«Чижевський – Леонардо да Вінчі ХХ століття». Новини ТК «Южная 

волна» від 07.02.2017] // Южная волна : сайт. – Режим доступу: 

http://volnatv.com/speednews/5453-v-odesse-vspominali-

aleksandrachizhevskogo.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 07.02.2017. 
 

468. ОДЕССИТОВ приглашают на бесплатные научные лекции [Электронный 

ресурс] : [новый образоват. формат популяризации науки под назв. 

«15×4» приглашает одесситов на бесплат. лекции. В рамках одного 

события профил. специалисты читают 4 лекции по 15 мин. 9 февр. – 

«Стволовые клетки», «Космический мусор», «Боль», «Права 

потребителей»] // Культурометр : сайт. – Режим доступа: 

http://culturemeter.od.ua/odessitov-priglashajut-na-besplatnye-nauchnye-

lekcii-29218-2/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 07.02.2017. 
 

469. «ВАТНАЯ Азбука Алеши Ступина»: эти рисунки поддерживали 

киборгов в ДАПе [Электронный ресурс] : [1 февр. 2017 г. в Одессе в б-ке 

им. М. Грушевского состоялась презентация кн. худож. Игоря 

Поночевного «Ватная Азбука Алеши Ступина»] // Odessa Crisis Media 

Center : сайт. – Режим доступа: http://www.odcrisis.org/vatnaya-azbuka-

aleshi-stupina-v-odesse/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.02.2017. 

http://odvestnik.com.ua/news/1532/
http://odvestnik.com.ua/news/1553/
http://odvestnik.com.ua/news/1532/
http://volnatv.com/speednews/5453-v-odesse-vspominali-aleksandrachizhevskogo.html
http://volnatv.com/speednews/5453-v-odesse-vspominali-aleksandrachizhevskogo.html
http://culturemeter.od.ua/odessitov-priglashajut-na-besplatnye-nauchnye-lekcii-29218-2/
http://culturemeter.od.ua/odessitov-priglashajut-na-besplatnye-nauchnye-lekcii-29218-2/
http://www.odcrisis.org/vatnaya-azbuka-aleshi-stupina-v-odesse/
http://www.odcrisis.org/vatnaya-azbuka-aleshi-stupina-v-odesse/
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470. 120 ЛЕТ со дня рождения писателя Валентина Катаева [Электронный 

ресурс] : [к юбилею писателя, поэта, журналиста и киносценариста 
Валентина Катаева в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского прошёл лит. вечер 

"Співець романтики". Для всех присутств., среди которых учащиеся 

Одес. лицея стр-ва и архитектуры, была проведена лекция о жизни и 

творчестве Катаева] // Южная волна : сайт. – Режим доступа: 

http://volnatv.com/speednews/5184-120-let-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya-

valentinakataeva.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 27.01.2017. 
 

471. В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского проходит вечер памяти Святослава 

Караванского [Электронный ресурс] : [в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 

проходит вечер памяти языковеда, писателя, диссидента Святослава 

Караванского. Почтить его память пришли одес. писатели, 

искусствоведы, коллекционеры, друзья и поклонники творчества]                    

// Южная волна : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/Ty5nOMH. – Назв. 

с экрана. – Дата публ.: 26.01.2017. 
 

472. В ОДЕСІ впродовж року відзначатимуть сторіччя Української революції 

(фото) : [Електронний ресурс] : [у форматі лекцій науковці розкажуть 

одеситам, яким цікава укр. історія, про різні іст. періоди в минулому 

України] // Depo.Одеса. Тільки Україна : сайт. – Режим доступу: 

http://odesa.depo.ua/ukr/odesa/v-odesi-vprodovzh-roku-vidznachatimut-

storichchya-ukrayinskoyi-11012017155800. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

11.01.2017. 
 

473. В ОДЕСІ прочитають цикл лекцій до 100-річчя Української революції і 

випустять тематичні календарі [Електронний ресурс] : [просвітн. проект, 

що розпочався у груд. 2016-го й триватиме впродовж року, спільно 

реалізують від. соціокультур. діяльності Одес. обл. універс. наук. б-ки ім. 
М. Грушевського та громад. орг. «Одесі-600»] // Укр. ін-т нац. пам’яті. – 

Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/news/v-odesi-prochitayut-tsikl-

lektsii-do-100-richchya-ukrainskoi-revolyutsii-i-vipustyat-tematichni. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 10.01.2017. 
 

Телевізійні канали: 
 

474. 8 РОКІВ з дня народження недільної школи «Ана-Бана» Грузинського 
культурно-освітнього центру «Іверія» [Електронний ресурс] : [23 груд. 

2017 р. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся святк. захід з нагоди дня 

народж. Грузин. культур.-освітн. центру «Іверія» і неділ. шк. «Ана-Бана», 

в якому взяв участь консул Грузії в Одесі пан Торніке Берекашвілі. 

Уривок з новин ТК «Град» від 23.12.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім.                    

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=k-M9D4oDgwU&feature=youtu.be. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 02.01.2018. 

http://volnatv.com/speednews/5184-120-let-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya-valentinakataeva.html
http://volnatv.com/speednews/5184-120-let-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya-valentinakataeva.html
https://cutt.ly/Ty5nOMH
http://odesa.depo.ua/ukr/odesa/v-odesi-vprodovzh-roku-vidznachatimut-storichchya-ukrayinskoyi-11012017155800
http://odesa.depo.ua/ukr/odesa/v-odesi-vprodovzh-roku-vidznachatimut-storichchya-ukrayinskoyi-11012017155800
http://www.memory.gov.ua/news/v-odesi-prochitayut-tsikl-lektsii-do-100-richchya-ukrainskoi-revolyutsii-i-vipustyat-tematichni
http://www.memory.gov.ua/news/v-odesi-prochitayut-tsikl-lektsii-do-100-richchya-ukrainskoi-revolyutsii-i-vipustyat-tematichni
https://www.youtube.com/watch?v=k-M9D4oDgwU&feature=youtu.be
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475. ДІТЯМ – від Святого Миколая [Електронний ресурс] : [День Святого 

Миколая – свято для всіх добрих людей. Але серед них є ті, кому тепло і 
підтримка необхідні більше. Громад. рух «Віра, Надія, Любов» і б-ка ім.                       

М. Грушевського провели святк. дит. вечір. Новини ТК «Круг» від 

19.12.2017 р.] // ТРК "Круг" : сайт. – Режим доступу: 

http://www.krug.com.ua/news/29839. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

19.12.2017. 
 

476. В ОУНБ ім. Грушевського презентували книгу про одеситів-

чорнобильців [Електронний ресурс] : [13 груд. в Одес. ОУНБ ім.                        

М. Грушевського відбувся пам’ятний захід «Їх подвиг безсмертний» до 

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобил. АЕС. 

Серед десятків тисяч ліквідаторів, що пожертвували своїм життям, аби ця 

катастрофа не стала ще більш глобальною, були і одесити. Новини ТК 

«Глаs» від 13.12.2017 р.] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ZP5v2TNuDMc. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 13.12.2017. 
 

477. 5 ГРУДНЯ – Всесвітній день волонтера [Електронний ресурс] : [в ОУНБ 

ім. М. Грушевського відбувся захід, присвяч. Всесвіт. дню волонтера. 

Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 06.12.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім.                                   

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/_R4stKNp53M. – Назва з екрану. – Дата публ.: 07.12.2017. 
 

478. «ОНИ пленили наши сердца» [Электронный ресурс] : [лит.-творч. вечер 

«Они пленили наши сердца», посвящ. защите прав животных, прошел в 

ОУНБ им. М. Грушевского. Новости ТК «Круг» от 06.12.2017 г.] / ТК 

"Круг" // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ngMDSVEZ_PE. – 
Назв. с экрана. – Дата публ.: 06.12.2017. 

 

479. «ВОНИ полонили наші серця» [Електронний ресурс] : [в ОУНБ ім.                     

М. Грушевського напередодні Року Собаки і Всесвіт. дня домаш. тварин 

провели незвичайний вечір – «Вони полонили наші серця». Головними 
героями заходу виступили чотирилапі друзі. На вечері в буквальному 

сенсі все було присвяч. собакам – тут поставили і вироби Центру укр. 

культури і провели лекції про місце собак в літ. В першому ряду 

розташувалися два мовчазних і уважних слухача – сім'я вівчарок – Альфа 

і її дочка Глорі. Господар тварин, кінолог Руслан, розповів нам про те, як 

займається з вихованцями і запевнив, що командам можна навчити навіть 

маленького тер'єра. Репортаж ТК «Глаs» від 06.12.2017 р.] / ГЛАС 

(Одесса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gs37DgoGz38. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 06.12.2017. 

 

http://www.krug.com.ua/news/29839
https://www.youtube.com/watch?v=ZP5v2TNuDMc
https://youtu.be/_R4stKNp53M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ngMDSVEZ_PE
https://www.youtube.com/watch?v=Gs37DgoGz38
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480. ЗУСТРІЧ з Володимиром Шовкошитним [Електронний ресурс] : [на 

зустрічі в ОУНБ ім. М. Грушевського Шовкошитний В. – поет, видавець, 
громад. діяч – розповів присутнім про книги Галини Могильницької, кн. 

«Психопат» Наіля Муратова, кн. «Жінка в лахмітті правди» Арсенії 

Великої, «Гартування води» Олександра Косенка та ін. книги. 

Презентував вид. авторів в самобут. творч. манері. Новини ТК «Глаs» від 

5.12.2017 р.] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=CSMERDLbo6M. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 05.12.2017. 
 

481. ПРЕЗЕНТАЦІЯ збірки «Словом по війні» [Електронний ресурс] :                            

[26 листоп. 2017 р. в ООУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація 

зб. віршів Злати Зоряни Паламарчук «Словом по війні». Тексти 

переповнені потуж. почуттями та емоціями. Спеціал. гість – Max 

Troobnikov, лідер гурту «Друже Музико»] / КУ "Центр патріот. 

виховання" // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=kw1DSWCvnVM. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 26.11.2017. 
 

482. МОЛОДАЯ писательница из Прикарпатья презентовала свою книгу в 

ООУНБ им. М.С. Грушевского [Электронный ресурс] : [молодая 

писательница из Прикарпатья Ирина Червинская презентовала свою кн. 

«Світи і лабіринти». Книга содержит элементы фантастики сюрреализма, 

антиутопии, есть детектив. линия, что создает определен. лабиринт из 

которого должен найти выход не только гл. герой кн., но и читатель сам 

для себя должен определиться где реальность, а где вымысел] / Обществ. 
прибой // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=SCCpXWsqi2E&feature=youtu.be. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 26.11.2017. 
 

483. НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. Гений при жизни [Електронний ресурс] :                           

[25 листоп. 2017 р. світ відзначає 130-ту річницю від дня народж. Миколи 

Вавилова, великого вченого-генетика. Вавилов присвятив своє життя 

вивченню і удосконаленню сортів пшениці, зернових та ін. хліб. культур, 
які годують населення всього світу. До знамен. дати в Одес. ОУНБ ім.                         

М. Грушевського відбулись презентація монографії та відкриття кн. вист. 

про відомого вченого. Новини ТК «Глаs» від 25.11.2017 р.] // ГLAS : сайт. 

– Режим доступу: http://glasweb.com/nikolay-vavilov-geniy-pri-zhizni/. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 25.11.2017. 
 

484. ПОЭЗИЯ Майдана [Электронный ресурс] : [ко Дню Достоинства и 
Свободы в Одес ОУНБ им. М. Грушевского состоялся лит. вечер «Поэзия 

Майдана». Новости ТК «Круг» от 21.11.2017 г.] / Одес. ОУНБ ім.                        

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://youtu.be/uEFvptosz2c. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 22.11.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=CSMERDLbo6M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=kw1DSWCvnVM
https://www.youtube.com/watch?v=SCCpXWsqi2E&feature=youtu.be
http://glasweb.com/nikolay-vavilov-geniy-pri-zhizni/
https://youtu.be/uEFvptosz2c
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485. "КНИЖНОЕ нашествие" в Одесской библиотеке им. Грушевского 

[Электронный ресурс] : [«Книжкова навала» – благодійн. проект, 
ініціатором і організатором якого є волонтер. група «Інформац. 

супротив». Новини ТК «7 канал» від 23.10.2017 р.] / Новости 7 канал 

Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=KFKw_GnvyMQ. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 23.10.2017. 
 

486. ІІ ЗАСІДАННЯ обласної Народної академії творчості [Електронний                       

ресурс] : [з 19 по 21 жовт. 2017 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулось ІІ засідання обл. Нар. акад. творчості. Організатор заходу – 

Обл. центр укр. культури. Уривок з новин ОДТРК «Факти» від                              

19.10.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://youtu.be/65BO2Lmm2f0. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 24.10.2017. 

 

487. КО ДНЮ защитника Украины [Электронный ресурс] : [12 окт. 2017 г. в 

Одес. ОУНБ им. М. Грушевского прошёл ряд мероприятий посвящ. 

предстоящ. Дню Защитника Украины] // ТРК "Круг" : сайт. – Режим 

доступа: http://www.krug.com.ua/news/29334. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 12.10.2017. 
 

488. ВІДКРИТТЯ нового року у школі «Анна-Бана» Грузинського культурно-

освітнього центру «Іверія» [Електронний ресурс] : [16 верес. 2017 р. 

відбулось урочисте відкриття нового навч. року у шк. «Ана-Бана». 

Особливими гостями свята були Посол Грузії в Україні Гела Думбадзе і 
консул Грузії в Одесі Торніке Берекашвілі. Уривок з новин ТК «Град» від 

18.09.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=FnXIFtlTjP0. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 05.10.2017. 
 

489. ХХІ областной фестиваль украинской книги памяти                                             

М. Грушевского [Электронный ресурс] : [28-29 сент. 2017 г. в Одес. 

ОУНБ им. М. Грушевского в рамках ХХІ фестиваля памяти Михаила 

Грушевского прошли лит. чтения, концерты, а также презентации кн. и 

выст. Отрывок из новостей ТК "7 канал" от 29.09.2017 г.] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://youtu.be/qNn23oglX2A. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 04.10.2017. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KFKw_GnvyMQ
https://youtu.be/65BO2Lmm2f0
http://www.krug.com.ua/news/29334
https://www.youtube.com/watch?v=FnXIFtlTjP0
https://youtu.be/qNn23oglX2A
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490. ВІДРОДЖЕННЯ державності. Фестиваль української книги пам’яті                              

М. Грушевського [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім.                               
М. Грушевського стартував ХХІ обл. фестиваль укр. книги пам’яті 

Михайла Грушевського – «Відродження української державності:                          

2017 рік – Рік Української революції 1917-1921 років». Протягом двох 

днів історики, науковці, музейники, студенти іст. ф-тів одес. ВИШів 

обговорюватимуть основні питання укр.. державотворення, будуть 

презентовані книги та кн. вист. Також лунатимуть укр. пісні. Уривок з 

новин "ВІСТІ PLUS" від 28.09.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім.                                

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/HAgagkC9pgk. – Назва з екрану. – Дата публ.: 04.10.2017. 
 

491. НА фестивале украинской книги почтили память Михаила Грушевского 

[Электронный ресурс] : [ХХІ обл. фестиваль укр. кн. памяти Михаила 
Грушевского торжественно открылся в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского. 

В течение 2-х дней одесситов и гостей города ждут различ. мероприятия: 

лит. чтения, концерты, а также презентации кн. и выст. Отрывок из 

новостей ТРК «Южная волна» от 28.09.2017 г.] / Одес. ОУНБ ім.                    

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://youtu.be/qstYTxQNk3c. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 04.10.2017. 
 

492. МУСТАФА Найем – «Инициатива реальных действий» [Електронний 

ресурс] : [28 верес. 2017 р. в Одес. б-ці ім. М. Грушевського нар. депутат 

України Мустафа Найєм презентував громад. кампанію під назвою 

«Ініціатива реальних дій». Зараз своєю головною метою діячі з 

"Ініціативи" ставлять проведення великої акції в Києві і збирають 
однодумців по всій країні для того, щоб привернути увагу влади до 

зняття депутат. недоторканості. За словами Мустафи, люди вже встигли 

втомитись від закликів і вимагають реальних дій. Наприклад, таких, як 

зняття недоторканності. Новини медіагрупи «Глаs» від 29.09.2017 р.]                   

/ ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=WhHSQiioyJs&feature=youtu.be. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 29.09.2017. 
 

493. В ОДЕСІ проходить XXI обласний фестиваль української книги пам’яті 

Михайла Грушевського [Електронний ресурс] : [новини ОДТРК «Факти» 

від 28.09.2017 р.] / Суспільне Одеса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ySF4ApZ511g. – Назва з 
екрану. – Дата публ.: 28.09.2017. 

 

https://youtu.be/HAgagkC9pgk
https://youtu.be/qstYTxQNk3c
https://www.youtube.com/watch?v=WhHSQiioyJs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ySF4ApZ511g
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494. ОДЕСИТІВ познайомлять із японською культурою та 

ментальністю(відео) [Електронний ресурс] : [27 верес. 2017 р. в Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського стартувало свято прихильників країни 

вранішнього сонця Дні Японії. Новини ОДТРК «Факти» від 28.09.2017 р.] 

/ Суспільне Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=gRj4oNx2N4M. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 28.09.2017. 
 

495. ОДЕССКИМ студентам устроили виртуальную экскурсию по Японии 
[Электронный ресурс] : [в ООУНБ им. М. Грушевского с 27 по 29 сент. 

2016 г.пройдет мега марафон мероприятий к Году Японии в Украине. В 

прогр. – лекции, выст., фильмы, мастер-классы. Новости ТА «Репортер» 

от 27.09.2017 г.] / Телеканал Репортёр // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=26EoSpWFw24. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 27.09.2017. 
 

496. ОДЕССИТЫ отмечают Всемирный день туризма по-восточному 
[Электронный ресурс] : [в путешествие отправились не выходя из б-ки 

им. М. Грушевского. Красоч. док. фильм, кн.-иллюстр. выст., мастер-

классы по оригами и каллиграфии, яп. игры – это трехднев. виртуал. 

турне по Стране восходящего солнца.. Новости ТК «7 канал» от 

27.09.2017 г.] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=DEf6xeQI6z0&feature=youtu.be&app=de

sktop. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 27.09.2017. 
 

497. «ОДЕСА україномовна» – проект про язык и культуру [Електронний 

ресурс] : [«Одеса україномовна» – проект, який стартував в листоп. 

минулого року і має на меті популяризацію укр. мови та культури в 

Одесі. Вже майже рік в б-ці ім. М. Грушевського проходять безкоштовні 

акад. та неформал. курси укр. мови, лекторій, кіноперегляди, а також 

рубрика «Сучасна українська література в персоналіях». Кожен обирає 

для себе, що саме йому цікаво, але близько 15-18 людей відвідують курси 

постійно. Новини ТК «Глаs» від 15.09.2017 р.] / ГЛАС (Одесса)                        

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=gXj4u8uMOK4. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 15.09.2017. 

 

498. ЦЕНА информации – Одесский Политех открыл конференцию 

[Електронний ресурс] : [заступник дир. з наук. роботи Булгакова О.А. 

виступила з привітним словом на ювіл., 10-й, конф. «Інформаційна освіта 

та професійно-комунікативні технології» в ОНПУ. Новини медіагрупи 

«Глаs» від 14.09.2017 р.] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=73Ya42P3tpQ. – Назва з 
екрану. – Дата публ.: 14.09.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=gRj4oNx2N4M
https://www.youtube.com/watch?v=26EoSpWFw24
https://www.youtube.com/watch?v=DEf6xeQI6z0&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=DEf6xeQI6z0&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=gXj4u8uMOK4
https://www.youtube.com/watch?v=73Ya42P3tpQ
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499. БОРИС Херсонский. Анатомия одесского мифа [Электронный ресурс] :                            

[2 сент. 2017 г. в ОУНБ им. М. Грушевского состоялась встреча извест. 
писателя, поэта и врача Б.Г. Херсонского с одесситами на тему 

"Анатомия одесского мифа". Выдержки из лекции] / Одеський 

Медіацентр // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=pWb8i2m9QxM&feature=youtu.be. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 07.09.2017. 
 

500. ВІЙНА у мирний час [Електронний ресурс] : [19 серп. 2017 р. в Одес. 
ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація кн. "Війна у мирний 

час" волонтера гуманіт. місії «Чорний тюльпан», журналіста та 

телеведучого С. Братчука. Новини ТК «Круг» від 19.08.2017 р.] / ТК Круг 

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ83WiOqMKw. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 21.08.2017. 
 

501. ТВОРЧЕСКИЙ вечер с Дмитрием Быковым [Электронный ресурс] :                    
[4 авг. 2017 г. в рамках «Литературного кафе» проекта «Открытый 

университет» в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского состоялась встреча с 

извест. рос. писателем и журналистом Дмитрием Быковым. Новости ТА 

«Репортер» от 04.08.2017 г.] / Телеканал Репортёр // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=vAHylEpiz58. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 04.08.2017. 
 

502. «ГОСПИТАЛЬЕРЫ» в Одессе [Электронный ресурс] : [встреча с 
командиром мед. батальона, нач. мед. части Укр. добровольческой армии 

Яной Зинкевич в Одес. ОУНБ им.М. Грушевского. Отрывок из новостей 

ТК «Медиа Информ» от 25.07.2017 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                   

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: https://youtu.be/5hM0uNsMFdc. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 26.07.2017. 
 

503. «ГОСПИТАЛЬЕРЫ» в Одессе [Электронный ресурс] : [встреча с 
командиром мед. батальона, нач. мед. части Укр. добровол. армии Яной 

Зинкевич в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского. Отрывок из новостей ТК «7 

канал» от 25.07.2017 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                                     

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: https://youtu.be/-kF5ytLJZvE. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 26.07.2017. 
 

504. МЕДИЦИНСКИЙ батальон «Госпитальеры» [Электронный ресурс] : 

[спасать раненых бойцов можно, даже если сам передвигаешься в 
инвалидной коляске. Все зависит от личных качеств и профессионализма. 

Командир мед. батальона, нач. мед. части Укр. добровол. армии Яна 

Зинкевич показала это на своем примере. Отрывок из новостей ТРК 

«Круг» от 25.07.2017 г.] / ТК Круг // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=kK0BW3ouWW0. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 25.07.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWb8i2m9QxM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TJ83WiOqMKw
https://www.youtube.com/watch?v=vAHylEpiz58
https://youtu.be/5hM0uNsMFdc
https://youtu.be/-kF5ytLJZvE
https://www.youtube.com/watch?v=kK0BW3ouWW0
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505. «ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»: в Одессе стартует проект 

неформального образования [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ                        
12 лип. 2017 р. презентували спільний проект факультету журналістики 

НУ«ОЮА» та ОУНБ – «Відкритий університет». Новини ТА «Репортер» 

від 12.07.2017 р.] / Телеканал Репортёр // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EtZmZx-

C17w. – Назва з екрану. – Дата публ.: 12.07.2017. 
 

506. «ОТКРЫТЫЙ университет»: студенты и взрослые смогут бесплатно 

посещать лекции и учиться [Электронный ресурс] : [обучение вне 

университет. стен. В Одес. ОУНБ им. М. Грушевского запустили новый 

социальный проект «Открытый университет». Новости ТК «7 канал» от 

12.07.2017 г.] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=kOSqwRbATbI. – Назв. с 
экрана. – Дата публ.: 12.07.2017. 

 

507. ПИСАТЕЛЬ Яков Шехтер о чудесах [Электронный ресурс] : [член Союза 

писателей Израиля, пред. Тель-Авив. клуба литераторов, одессит Яков 

Шехтер 5 июля 2017 г. презентовал в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 

свой новый роман-фэнтези «Второе пришествие Кумранского учителя». 

Новости медиагруппы «Глаs» от 06.07.2017 г.] / ГЛАС (Одесса)                              

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=NzZQvpYhEkU. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 06.07.2017. 
 

508. ОДЕССКАЯ гастрономическая экскурсия в библиотеке им.                                  
М. Грушевского [Электронный ресурс] : [гид Екатерина Курлап в б-ке 

им. М. Грушевского рассказала о мифах, истории и реальности одес. 

кухни, а также о ресторанах и базарах Одессы. Репортаж «Общественный 

прибой» від 04.07.2017] / Общественный прибой // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=DG6JlwpUuss. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 04.07.2017. 
 

509. ПРОЕКТ «15×4» в Одесской областной научной библиотеке им.                     

М. Грушевского [Электронный ресурс] : [Одес. обл. универс. науч. б-ка 

им. М. Грушевского принимала Проект «15×4». В этот раз, молодые 

ученые поделились своими знаниями о Митохондриях, Заговорах, 

Местных знаниях и Контрацепции] / Общественный прибой                            
// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=mFRI8sx7taM. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 02.07.2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EtZmZx-C17w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EtZmZx-C17w
https://www.youtube.com/watch?v=kOSqwRbATbI
https://www.youtube.com/watch?v=NzZQvpYhEkU
https://www.youtube.com/watch?v=DG6JlwpUuss
https://www.youtube.com/watch?v=mFRI8sx7taM
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510. «ЗНЕДОЛЕНІ? Нездоланні!» [Електронний ресурс] : [в Одеській ОУНБ 

ім. М. Грушевського відбулась презентація книги історій переселенців 
«Знедолені? Нездоланні!», що видана Інститутом демократії імені 

Пилипа Орлика в рамках проекту Інтерньюзу за фінансової підтримки 

Уряду Канади. Новини медіа групи «Глаs» від 19.06.2017 р.] // ГLАS : 

сайт. – Режим доступу: http://glasweb.com/otverzhennyie-ne-

poverzhennyie/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 19.06.2017. 
 

511. ПРЕЗЕНТАЦІЯ хрестоматії-довідника «Мистецтвознавство ХХ століття» 

[Електронний ресурс] : [у рамках XVIII Всеукр. вист.-форуму 

«Українська книга на Одещині» 9 черв. 2017 р. відбулася презентація 

хрестоматії-довідника «Мистецтвознавство ХХ століття». У заході 

приймали участь: уклад. Білик А.А. канд. мистецтвознавства, доц. каф. 

дизайну, Херсон. нац. техн. ун-ту та авт.: Лугова Т. А. – канд. 
мистецтвознавства, доц. Одес. нац. політехн. ун-ту, Степанова Г.І. – канд. 

мистецтвознавства, старший викл. Міжнар. гуманітар. ун-ту (Одеса), 

Уварова Т.І. – канд. мистецтвознавства, доц. Міжнар. гуманітар. ун-ту 

(Одеса). Вдячні гості з Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського Добко 

Т.В., д-р наук. Новини каналу «G-news» від 10.06.2017 р.] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/tVQP8hh45sQ. – Назва з екрану. – Дата публ.: 14.06.2017. 
 

512. ДО Міжнародного дня захисту дітей [Електронний ресурс] : [до Міжнар. 

Дня захисту дітей в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулось 

нагородження переможців конкурсу дит. малюнку «Я маю право», який 

відбувся в Одес. обл. протягом 2017 року в рамках Всеукр. конкурсу шк. 
малюнків за ініціативи Гол. упр. юстиції в Одес. обл. Уривок з новин 

ОДТРК "Факти" від 01.06.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                       

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=y7AtEO1RDkc&t=61s. – Назва з екрану. 

– Дата публ.: 06.06.2017. 
 

513. П’ЄР ЛАРУСС – упорядник знаменитого словника [Електронний                         

ресурс] : [16 трав. 2017 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського в рамках 

святкування Дня Європи в Україні відбулось засідання «круглого столу» 

на тему:«П’єр Ларусс – французький лексикограф та енциклопедист, 

упорядник знаменитого словника», присвяч. 200-річчю від дня народж. 

вченого. Передача "Мозаїка". Новини ОДТРК "Факти" від 30.05.2017 р.]                      
/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/Wh9m4FQT7B0. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

01.06.2017. 

http://glasweb.com/otverzhennyie-ne-poverzhennyie/
http://glasweb.com/otverzhennyie-ne-poverzhennyie/
https://youtu.be/tVQP8hh45sQ
https://www.youtube.com/watch?v=y7AtEO1RDkc&t=61s
https://youtu.be/Wh9m4FQT7B0
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514. ДО Дня Європи в Україні [Електронний ресурс] : [25 трав. 2017 р. в Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського відбулись іст. читання «Німецька діаспора на 
Півдні України: від історії заселення до сучасності» за участі 

представників «Баварський Дім, Одеса». Уривок з новин ОДТРК 

«Факти» від 26.05.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                               

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/YOoCLnD6uY4. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 01.06.2017. 
 

515. ЄВРОПА в мініатюрі [Електронний ресурс] : [25 трав. 2017 р. в Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського відбулись іст. читання «Німецька діаспора на 

Півдні України: від історії заселення до сучасності» за участі 

представників «Баварський Дім, Одеса». Новини ТК «Южная волна» від 

25.05.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://youtu.be/9V4AeAu2UdQ. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 01.06.2017. 

 

516. ПРО проблеми та перспективи відновлення символів докатерининської 

епохи міста Одеси [Електронний ресурс] : [23 трав. 2017 р. о 15.00 в 

Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулось засідання «круглого столу» 

за темою: «Проблеми та перспективи відновлення символів 

докатерининської епохи міста Одеси (Хаджибей)»] / Суспільне Одесса                     

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=v7OEw57UDZ0. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 25.05.2017. 
 

517. ВОЛОНТЕР из Тернополя представила роман о киевском майдане 
(видео) [Электронный ресурс] [история «вільних» людей. Волонтер из 

Тернополя Лилия Мусихина представила в б-ке им. М. Грушевского свой 

роман о киев. Майдане. Книга «Коли захиталося небо. "V" означає 

"вільні"» рассказывает об активистах, волонтерах и всех тех, кто как-

либо был связан с Революцией достоинства. Новости ТК «7 канал» от 

01.05.2017 г.] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=uyRG9G3C2Yo. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 04.05.2017. 
 

518. ТЕ ЕЩЕ новости (14.04.17). Сага о воинах [Электронный ресурс] : [в 

ОУНБ им. М. Грушевского состоялась презентация романа Евгения 

Стебливского «Киборги. Сага о воинах». В кн. описаны события, которые 
разворачиваются в зоне АТО, это взгляд изнутри одного из 

подразделений, о том, как воевали и как жили. Новости ТК «Медиа 

Информ» от14.04.2017] / Медіа-Інформ/Медиа-Информ // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=-

oIEBMuFrxw&app=desktop. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 14.04.2017. 

https://youtu.be/YOoCLnD6uY4
https://youtu.be/9V4AeAu2UdQ
https://www.youtube.com/watch?v=v7OEw57UDZ0
https://www.youtube.com/watch?v=uyRG9G3C2Yo
https://www.youtube.com/watch?v=-oIEBMuFrxw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=-oIEBMuFrxw&app=desktop
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519. ВЕЛИКОДНІ традиції у народному житті [Електронний ресурс] : [в б-ці 

ім. М. Грушевського до Великодня відбулась святк. зустріч «Великдень: 
українські звичаї та традиції». В програмі заходу: Великодні традиції у 

нар. житті; презентація кн. вист. «До святковогостолу»; «Рецепти та 

прикраси до Великодня» – майстер-клас від учнів (поварів-кондитерів) 

Одес. профес. ліцею буд-ва та архітектури. В рамках заходу відбувся 

майстер-клас з розпису писанок. Уривок з новин ОДТРК «Факти»від 

13.04.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://youtu.be/Mkmo6cNCcg8. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 18.04.2017. 
 

520. НАСЛІДКИ трагедії під Смоленськом [Електронний ресурс] : [в ОУНБ 

ім. М. Грушевського відбулось засідання «круглого столу» за темою: 

«Наслідки трагедії під Смоленськом для безпеки країн Балто-
Чорноморського простору». Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 

10.04.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://youtu.be/KvLZBmVt7vU. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 18.04.2017. 
 

521. ПРЕЗЕНТАЦИЯ научного пособия Николая Томенко [Електронний                       

ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація навч. 

посіб. «Україна: історія Конституції». Його авт. – канд. іст. наук, д-р 

політ. наук, громад. та політ. діяч Микола Томенко. Новини ТК «Глаs» 

від 23.03.2017 р.] // ГLАS : сайт. – Режим доступу: 

http://glasweb.com/prezentatsiya-nauchnogo-posobiya-nikolaya-tomenko/. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 23.03.2017. 
 

522. ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги "Украина: история Конституции" [Электронный 

ресурс] : [в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского состоялась презентация кн. 

«Украина: история конституции». Авт. кн. является канд. ист. наук, д-р 

полит. наук, гражд. и полит. деятель Николай Владимирович Томенко]                                

// ТРК "Круг" : сайт. – Режим доступу: http://krug.com.ua/news/28074. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 23.03.2017. 
 

523. «НЕОБЫЧНАЯ обычная вода» [Электронный ресурс] : [ко Всемир. Дню 

вод. ресурсов в б-ке им. М. Грушевского в Одессе состоялся науч.-

популяр. семинар «Необыкновенная обыкновенная вода» с участием 

представителей Нар. акад. ун-та эволюции разума. А также открылась 
новая кн. экспозиция, посвящ. теме воды в жизни природы и человека. 

Новости ТК «Глаs» от 22.03.2017 г.] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : сайт. 

– Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=nSNKUcwB_ko. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 22.03.2017. 

https://youtu.be/Mkmo6cNCcg8
https://youtu.be/KvLZBmVt7vU
http://glasweb.com/prezentatsiya-nauchnogo-posobiya-nikolaya-tomenko/
http://krug.com.ua/news/28074
https://www.youtube.com/watch?v=nSNKUcwB_ko
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524. В ОДЕССЕ открыт набор в патрульную полицию Одессы (видео) 

[Электронный ресурс] : [в Патрул. полиции Одессы открыли конкурс. 
набор. Пресс-конф. прошла 20 марта в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского. 

Новости ТК «7 канал» 20.03.2016 г.] // 7 телеканал. – 2017. – 20 марта. – 

Режим доступа: http://7kanal.com.ua/2017/03/v-odesse-otkryit-nabor-v-

patrulnuyu-politsiyu-odessyi-video/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

20.03.2017. 
 

525. ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги об истории [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського відбулась презентація кн. «Олександро-Невська 

церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи». 

Авт. кн. – доц. каф. українознавства, іст.-прав. та мов. дисциплін Одес. 

нац. мор. ун-ту Валерій Левченко. Уривок з новин ТК «Глаs» від 

15.03.2017 р.] // ГLАS : сайт. – Режим доступу: 
http://glasweb.com/prezentatsiya-knigi-ob-istorii/. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 15.03.2017. 
 

526. ЯК Україна зустріла Лютневу революцію 2017 року [Електронний 

ресурс] : [3 берез. 2017 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського до                       

100-річчя Укр. революції відбувся іст. екскурс «1917 рік: як Україна 

зустріла Лютневу революцію». Новини ТК "Глаs" від 03.03.2017 р.]                      

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=9T4s1l_PKhY. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 03.03.2017. 
 

527. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ стихов И. Рейдермана [Электронный ресурс] : 
[одес. поэт Илья Рейдерман порадовал своих поклонников новой кн. 

«Дело духа» – так называется сб. стихотворений. Новости ТК «Град» от 

28.02.2017 г.] / Телерадиокомпания "ГРАД" // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=nJ6qLaHGUjA. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 28.02.2017. 
 

528. МАЙБУТНІ флотські офіцери вдосконалюють професійне мовлення 

[Електронний ресурс] : [майбутні флот. офіцери під час навчання 

здобувають не лише фахові навички військ. моряків, а і наполегливо 

вдосконалюють проф. мовлення. Адже вважають, що нац. флот має бути 

україномовним. «Військово-морська термінологія» – лекцію під такою 

назвою прочитав курсант Ін-ту ВМС Олександр Красюк відвідувачам 
обл. б-ки імені М. Грушевського. ТРС МО України "Бриз", новини від 

28.02.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=z1d--8WplPE. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 28.02.2017. 

http://7kanal.com.ua/2017/03/v-odesse-otkryit-nabor-v-patrulnuyu-politsiyu-odessyi-video/
http://7kanal.com.ua/2017/03/v-odesse-otkryit-nabor-v-patrulnuyu-politsiyu-odessyi-video/
http://glasweb.com/prezentatsiya-knigi-ob-istorii/
https://www.youtube.com/watch?v=9T4s1l_PKhY
https://www.youtube.com/watch?v=nJ6qLaHGUjA
https://www.youtube.com/watch?v=z1d--8WplPE
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529. «ГОЛОВНЕ – це рідна мова моїх батьків, мого народу...» [Електронний 

ресурс] : [в б-ці ім. М. Грушевського до Міжнар. дня рідної мови 
відбувся літ.-мистец. вечір. Уривок з новин ОДТРК "Факти" від 

22.02.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://youtu.be/pqg51sF64cU. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 27.02.2017. 
 

530. «Янголи України: доля Героїв Майдану очима сучасників» [Електронний 

ресурс] : [ під такою назвою в б-ці ім. М. Грушевського відбувся вечір 

пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні. Уривок з новин ОДТРК «Факти» 

від 17.02.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. 

– Режим доступу: https://youtu.be/aTFInB6QZO0. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 27.02.2017. 
 

531. «ГРУПА 2 травня»: журналістське розслідування трагічних подій 2травня 

2014 р. [Електронний ресурс] : [в б-ці ім. М. Грушевського відбувся 

брифінг на тему «Оцінка ходу досудового розслідування кримінальної 

справи № 120141605000003700 від 02.05.2014 р і судового процесу в 

Малинов. район. суді м. Одеси». Уривок з новин ТА "Репортер" від 
16.02.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://youtu.be/RRq366D2wwc. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 27.02.2017. 
 

532. В БІБЛІОТЕЦІ ім. Грушевського відбулась презентація книги-альбому 

«Широкинська операція» [Електронний ресурс] : [уривок з новин ОДТРК 

«Факти»від 16.02.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                                

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/hiFdBhmsqi4. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 27.02.2017. 
 

533. В ОДЕССЕ презентовали книгу воспоминаний боев под Мариуполем 

[Электронный ресурс] : [два года после боев под Мариуполем. В б-ке им. 

М. Грушевского презентовали кн. «Широкінська операція». Это три 

десятка воспоминаний. Новости ТК «7 канал» от 15.02.2017 г.]                           

/ Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=0_-5BphEOis. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 16.02.2017. 
 

534. ПОЛЮБИТЬ паруса: большие планы одесских яхтсменов [Электронный 

ресурс] : [9 февр. в б-ке им. М. Грушевского прошла пресс-конф. Парус. 
федерации Одес. обл., на которой яхтсмены рассказали, что планируют 

делать в новом сезоне и как можно приобщить к яхтингу как можно 

большее количество обыч. людей. Репортаж Кризисный Медиа Центр от 

09.02.2017 г.] / Одес. Медіацентр // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=6aXh56sdOSo. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 09.02.2017. 

https://youtu.be/pqg51sF64cU
https://youtu.be/aTFInB6QZO0
https://youtu.be/RRq366D2wwc
https://youtu.be/hiFdBhmsqi4
https://www.youtube.com/watch?v=0_-5BphEOis
https://www.youtube.com/watch?v=6aXh56sdOSo
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535. 120 лет со дня рождения А. Чижевского [Электронный ресурс] : [в Одес. 

обл. универс. науч. б-ке им М. Грушевского состоялась встреча с д-ром 
с.-х. наук, проф. каф. приклад. экологии и гидродинамики Одес. нац. 

политехн. ун-та Николаем Шалимовым. В рамках мероприятия ученый 

рассказал о жизнен. пути и открытиях биофизика, основателя 

гелиобиологии, изобретателя первого в мире ионизатора воздуха 

Александра Чижевского. Также состоялось открытие кн. выст. 

"Чижевский –Леонардо да Винчи 20 века". Новости ТК «Глаs» от 

07.02.2017 г.] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=JPfs9MUJ6cM. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 07.02.2017. 
 

536. В ОДЕССЕ презентовали книгу ветерана войны, основанную на 

реальных событиях [Электронный ресурс] : [2 февр. 2017 г. в Одес. 

ОУНБ им. М. Грушевского состоялась презентация кн. Геннадия Фимина 

«Доброволец "Сумрака"». В кн. описываются события, которые 

происходили в начале 2014 г. Авт. делится с читателями своим взглядом 

на войну и рассказывает о подвигах сослуживцев. Новости ТК «7 канал» 

от 02.02.2017 г.] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 
доступа: https://www.youtube.com/watch?v=420PUqjJfNo&sns=fb. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 02.02.2017. 
 

537. ШЕСТЬ новых ГЭС на Днестре: экологи бьют тревогу [Электронный ресурс] 

: [шесть ГЭС, обмелевший Днестр, затоплен. территории и ухудшение 
качества питьевой воды. Одес. экологи обеспокоены будущим стратег. 

важной для Украины и Молдовы реки. Волнует специалистов намерения 
построить на Днестре еще шесть гидроэлектростанций. Пресс-конф. прошла 

02.02.2017 в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского. Новости ТК «7 канал» от 
02.02.2017 г.] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=2MQGhly0MBo. – Назв. с экрана. 
– Дата публ.: 02.02.2017. 

 

538. В ОДЕССЕ презентовали книгу российского художника «Ватная азбука 

Алеши Ступина» [Электронный ресурс] : [01.02.2017 г. в Одес. ОУНБ им.               
М. Грушевского состоялась презентация кн. худож. Игоря Поночевного 

"Ватная Азбука Алеши Ступина". Алеша Ступин – alter ego Игоря 
Поночевного, семилетнего мальчика из Реутово, который стал рисовать, 

чтобы показать свой проест против аннексии Крыма и боевых действий 
военных РФ на Донбассе. В дискуссии принимали участие – культуролог, 

арт-критик, соорганизатор Одес. Биеннале Современ. искусства Михаил 
Рашковецкий, писатель и филолог Александр Топилов, гл. ред. культуролог. 

сайта "Зачем?", писатель, историк Виталий Гринчук. Новости ТК «7 канал» 
от 02.02.2017 г.] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=_Yy2xbx1bg4. – Назв. с экрана. – 
Дата публ.: 02.02.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=JPfs9MUJ6cM
https://www.youtube.com/watch?v=420PUqjJfNo&sns=fb
https://www.youtube.com/watch?v=2MQGhly0MBo
https://www.youtube.com/watch?v=_Yy2xbx1bg4
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539. ПРОЕКТ "Интеллектуариум": Одессу посетили учёные из Киева 

[Электронный ресурс] : [диалоги ученых, литераторов, мыслителей с 
одесситами проходят в б-ке им. М. Грушевского. Перед собравшимися 

выступили д-ра филос. наук, проф. Вахтанг Кебуладзе, Анатолий Лой, 

Инна Голубович, Сергей Пролеев. Новости ТК «Град» от 29.01.2017 р.]                            

/ Телерадиокомпания "ГРАД" // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=roBctiDQBrk. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 31.01.2017. 
 

540. ФУГА смерті [Електронний ресурс] : [27 січ. 2017 р. в Одес. ОУНБ ім.                          

М. Грушевського до Міжнар. дня пам’яті жертв Голокосту відбувся 

вечір-реквієм «Фуга смерті». Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 

27.01.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://youtu.be/vjirbTngaU8. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 30.01.2017. 
 

541. ВЕЧЕР-РЕКВИЕМ в библиотеке [Электронный ресурс] : [к Междунар. 

Дню памяти жертв Холокоста Одес. обл. науч. б-ка им. М. Грушевского 

провела вечер-реквием. Одес. историки рассказали школьникам о трагич. 

страницах Холокоста на юге Украины, подготовили материалы 

видеохроники и представили лит. выст. «Фуга смерти». Новости 

медиагруппы "Глаs" от 27.01.2017 г.] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFAqwlcF3To&feature=youtu.be&app=d
esktop. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 27.01.2017. 

 

542. ВЕЧІР пам'яті Святослава Караванського : [Електронний ресурс] : [26 січ. 

2017 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського до сороковин Святослава 

Караванського відбувся вечір пам’яті визнач. укр. мовознавця, дисидента 
та письменника. Сучасники та друзі поділились спогадами про                       

С. Караванського. Уривок з новини ОДТРК «Факти» від 27.01.2017 р.]                          

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/Bc9BUZDFp8E. – Назва з екрану. – Дата публ.: 30.01.2017. 
 

543. ПАМЯТИ Святослава Караванского [Электронный ресурс] : [17 дек., в 

Балтиморе, в США, в возрасте 95-ти лет скончался патриот Украины, 

филолог, журналист, языковед, авт. самиздата, диссидент, 

политзаключённый Святослав Иосифович Караванский. Треть жизни он 

прожил на чужбине, куда вынужден был переехать из-за своей позиции, 

но до конца своих дней сердцем оставался с Украиной. 26 янв. в одес. б-

ке им. М. Грушевского вспоминал и жизнен. путь нашего выдающегося 

соотечественника] / ТК Круг // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=RKsgLpiCfEs. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 26.01.2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=roBctiDQBrk
https://www.youtube.com/watch?v=roBctiDQBrk
https://youtu.be/vjirbTngaU8
https://www.youtube.com/watch?v=xFAqwlcF3To&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=xFAqwlcF3To&feature=youtu.be&app=desktop
https://youtu.be/Bc9BUZDFp8E
https://www.youtube.com/watch?v=RKsgLpiCfEs
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544. ВЕЧЕР памяти Святослава Караванского : [Электронный ресурс] : [в 

Одес. обл. универс. науч. б-ке им М. Грушевского состоялась беседа, 
посвящ. памяти выдающ. поэта, дисидента, языковеда, публициста и по 

совместительству нашего земляка Святослава Караванского. 

Современники и его друзья поделились своими воспоминаниями об этом 

сильном человеке с непростой судьбой. Новости медиагруппы Глаs от 

26.01.2016 г.] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=jkheydZFT5o. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 26.01.2017. 
 

545. РІЗДВЯНИЙ фольклор європейських країн : [Електронний ресурс] :                           

[17 січ. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського мистецтвознавець Одес. 

музею зах. і схід. мистецтва В.І. Островський та фольклорна група 

«Сонячна ніч» представили користувачам б-ки програму «Різдвяний 
фольклор європейських країн». Уривок з новин ОДТРК «Факти» від 

18.01.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://youtu.be/TkCWvAtVkqE. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 20.01.2017. 
 

546. РІЗДВЯНИЙ фольклор європейських країн : [Електронний ресурс] :                   

[17 січ. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського мистецтвознавець Одес. 

музею зах. і схід. мистецтва В.І. Островський та фольклорна група 

«Сонячна ніч» представили користувачам б-ки програму «Різдвяний 

фольклор європейських країн». Уривок з новин ТК «Южная волна» від 

18.01.2017 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://youtu.be/GekswbCDYKQ. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 19.01.2017. 

 

547. Програма "Діалоги" від 9.01.17 [Електронний ресурс] : [про просвіт. 

проект в б-ці ім. М. Грушевського. Авт. програма Б. Чуфуса «Діалоги». 

Гості студії: очільник від. соціокультур. діяльності ОУНБ ім.                        

М. Грушевського – О.А. Нагорнюк та співробітник від., магістр іст. ф-ту 

– К. Сорокіна] / Оксана Сорокіна // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=iNss8EBFoQQ&feature=youtu.be. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 16.01.2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkheydZFT5o
https://youtu.be/TkCWvAtVkqE
https://youtu.be/GekswbCDYKQ
https://www.youtube.com/watch?v=iNss8EBFoQQ&feature=youtu.be
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2018 
 
«Безмежність української книги»: виїзний зональний фестиваль 
української книги пам’яті Михайла Грушевського (за грантової 
підтримки Українського культурного фонду): 
 

 

Публікації у газетах: 
 

548. КРАКАЛІЯ Р. Бенефіс української книги в Любашівці [Текст] : [цьогоріч. 

День укр. мови та писемності продовжився ще одним гарним святом]                                                

/ Р. Кракалія // Чорномор. новини. – 2018. – 17 листоп. – С. 1, 3. 
 

549. АРСЕНЬЕВА Т. Книга: право на праздник [Текст] : [выезд. зонал. 

фестиваль памяти Михаила Грушевского «Безграничность украинской 

книги» состоялся в результате получения б-кой гранта Укр. культур. 

фонда] / Т. Арсеньева // Веч. Одесса. – 2018. – 13 нояб. (№126 (10681). –                                         

С. 1, 3. 
 

550. АРСЕНЬЕВА Т. Культура по остаточному принципу, но…возможен и 

выигрыш [Текст] : [на пресс-конф., состояв. 29 окт. в пресс-центре 

«Paritet», извест. одесситы – директора учреждений культуры и кураторы 

арт-проектов держали отчет по теме: «Первый грант от Укр. культур. 

фонда: кто получил и на что направил»?] / Т. Арсеньева // Веч. Одесса. – 

2018. – 1 нояб. – С. 4. 
 

551. БЕЗМЕЖЖЯ книги [Текст] : [10 листоп. у Любашівці відбудеться виїз. 

зонал. фестиваль укр. книги пам’яті Михайла Грушевського] // Чорномор. 

новини. – 2018. – 1 листоп. – С. 1. 
 

552. ОДЕСЬКИЙ словограй [Текст] : [Одес. обл. орг. Нац. спілки 

письменників України та Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                         

М.С. Грушевського оголошують літ. конкурс «Одеський словограй»]                            

// Чорномор. новини. – 2018. – 23 верес. – С. 1. 
 

Інтернет-видання: 
 

553. ПІДНЕБЕСНА О. Книга – кращий дарунок: в Любашівці презентували 

нове видання «Українська вишивка» [Електронний ресурс] : [спец. 

подарунком літ. фестивалю «Безмежність української книги», який у 

Любашівці провела Одес. наук. б-ка ім. М. Грушевського, стало нове вид. 

«Українська вишивка. Північно-західне Причорномор’я». Унік. кн. 
презентував президент БФ «Рідний край» Валерій Устянський]                        

/ О. Піднебесна // СИЛА ГРОМАД. Все про децентралізацію в Одес. обл. 

 Культура : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/9yFuzEo. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 16.11.2018. 

https://cutt.ly/9yFuzEo
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554. ФЕСТИВАЛЬ української книги відбувся в Любашівці [Електронний 

ресурс] : [до святк. дня у Любашівці відкрився новий медіа центр – у чит. 
залі район. центр. б-ки від ранку відбулися зустрічі з письменниками – 

чл. Одес. обл. від-ня Нац. спілки письменників України, підвели 

підсумки] / Студія І // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZXVIuMd90Q. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 15.11.2018. 
 

555. ФЕДОРЧУК Ю. Безмежність української книги [Електронний ресурс] : 

[10 листоп. мальовниче селище Любашівка приймало мистец.-літ. 

фестиваль пам’яті вітчизн. історика і громад. діяча Михайла 

Грушевського] / Ю. Федорук // Одес. вісті. – Режим доступу: 

https://izvestiya.odessa.ua/uk/2018/11/15/bezmezhnist-ukrayinskoyi-knigi. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 14.11.2018. 
 

556. АРСЕНЬЕВА Т. Книга: право на праздник [Электронний ресурс] : 

[выездной зональный фестиваль памяти Михаила Грушевского 

«Безграничность украинской книги» состоялся в результате получения 

библиотекой гранта Украинского культурного фонда] / Т. Арсеньева ; 
фот. авт. // Веч. Одесса : сайт. – 2018. – 13 нояб. (№126 (10681). – Режим 

доступа: https://cutt.ly/VyC2Oua. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

13.11.2018. 
 

557. МАСШТАБНЫЙ фестиваль украинской книги прошел в Любашевке 

[Электронный ресурс] : [первый в Одес. обл. лит. фестиваль памяти укр. 

историка и обществ. деятеля Михаила Грушевского «Бесконечность 

украинской книги» прошел в пгт Любашевка] // OBZOR.ODESSA.UA : 

сайт. – Режим доступа: https://obzor.odessa.ua/2018/11/13/masshtabnyj-

festival-ukrainskoj-knigi-proshel-v-ljubashevke/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 13.11.2018. 
 

558. МАСШТАБНЫЙ фестиваль украинской книги прошел в Любашевке 

[Электронный ресурс] : [первый в Одес. обл. лит. фестиваль памяти укр. 

историка и обществ. деятеля Михаила Грушевского «Бесконечность 

украинской книги» прошел в пгт Любашевка] // Inform Povod  Культура : 

сайт. – Режим доступа: https://informpovod.in.ua/2018/11/13/masshtabnyj-

festival-ukrainskoj-knigi-proshel-v-ljubashevke/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 13.11.2018. 
 

559. БЕЗМЕЖНІСТЬ української книги [Електронний ресурс] : [10 листоп. у 

Любашівці відбудеться літ. фестиваль пам’яті укр. історика і громад. 
діяча Михайла Грушевського «Безмежність української книги», спрямов. 

на популяризацію укр. літ.] // Одес. вісті : сайт. – Режим доступу: 

https://izvestiya.odessa.ua/uk/2018/11/06/bezmezhnist-ukrayinskoyi-knygy. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 12.11.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZXVIuMd90Q
https://izvestiya.odessa.ua/uk/2018/11/15/bezmezhnist-ukrayinskoyi-knigi
https://cutt.ly/VyC2Oua
https://obzor.odessa.ua/2018/11/13/masshtabnyj-festival-ukrainskoj-knigi-proshel-v-ljubashevke/
https://obzor.odessa.ua/2018/11/13/masshtabnyj-festival-ukrainskoj-knigi-proshel-v-ljubashevke/
https://informpovod.in.ua/2018/11/13/masshtabnyj-festival-ukrainskoj-knigi-proshel-v-ljubashevke/
https://informpovod.in.ua/2018/11/13/masshtabnyj-festival-ukrainskoj-knigi-proshel-v-ljubashevke/
https://izvestiya.odessa.ua/uk/2018/11/06/bezmezhnist-ukrayinskoyi-knygy
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560. На ОДЕЩИНІ пройшов масштабний фестиваль української книги 

[Електронний ресурс] : [письменники з різних обл. країни завітали на 
фестиваль «Безмежність української книги» пам’яті Михайла 

Грушевського] // Главком : сайт. – Режим доступу: 

https://glavcom.ua/odesa/news/na-odeshchini-proyshov-masshtabniy-festival-

ukrajinskoji-knigi-544043.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 12.11.2018. 
 

561. В ОДЕССКОЙ области прошёл фестиваль украинской книги 

[Электронный ресурс] : [писатели из разных обл. страны посетили 

фестиваль «Безграничность украинской книги» памяти Михаила 

Грушевского] // Одесса News : [последние новости Одессы, анонсы, 

события, видео] : сайт. – Режим доступа: http://on.od.ua/2018/11/12/v-

odesskoj-oblasti-proshyol-festival-ukrainskoj-knigi-88631/. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 12.11.2018. 
 

562. ПОД Одессой проведен масштабный фестиваль книги [Электронный 

ресурс] : [в пгт Любашевка Одес. области был проведен фестиваль 

«Бесконечность украинской книги»] // Взгляд из Одессы. Od-news.com : 

сайт. – Режим доступа: https://od-news.com/2018/11/12/pod-odessoj-
proveden-masshtabnyj-festival-knigi/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

12.11.2018. 
 

563. БЕЗМЕЖНІСТЬ української книги [Електронний ресурс] : [аудіо 

репортаж на Першому каналі Укр. радіо 10 листоп. про фестиваль укр. 

книги пам'яті Михайла Грушевського «Безмежність української книги», 

який відбувся 10 листоп. в смт Любашівка, в радіоефірі розповідають 

його учасники – зав. від. соціокультур. діяльності Одес. ОУНБ ім.                    

М. Грушевського Ольга Нагорнюк, відома художниця Лариса 

Дем'янишина та переможець літ. конкурсу «Одеський словограй» у 

номінації «Проза» письменник і журналіст Роман Кракалія] / Ольга 

Булгакова // Sound Cloud : онлайн-платформа, сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/HyC9wi3. – Назва з екрану. – Дата публ.: 12.11.2018. 
 

564. В ЛЮБАШЕВКЕ прошел фестиваль украинской книги [Электронный 

ресурс] : [на фестивале работали мастер-классы по стихотворению и 

созданию ил. для слабослышащих детей. Фестиваль был поддержан Укр. 
культур. фондом] // Мета. Новости : сайт. – Режим доступа: 

http://news.meta.ua/cluster:62314204-V-Liubashevke-proshel-festival-

ukrainskoi-knigi/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.11.2018. 
 

565. В ЛЮБАШЕВКЕ прошел фестиваль украинской книги [Электронный 

ресурс] : [о фестивале «Бесконечность украинской книги» памяти 

Михаила Грушевского] // Топор  Новости региона : сайт. – Режим 

доступа: http://topor.od.ua/v-lyubashevke-proshel-festivaly-ukrainskoy-knigi/. 

– Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.11.2018. 

https://glavcom.ua/odesa/news/na-odeshchini-proyshov-masshtabniy-festival-ukrajinskoji-knigi-544043.html
https://glavcom.ua/odesa/news/na-odeshchini-proyshov-masshtabniy-festival-ukrajinskoji-knigi-544043.html
http://on.od.ua/2018/11/12/v-odesskoj-oblasti-proshyol-festival-ukrainskoj-knigi-88631/
http://on.od.ua/2018/11/12/v-odesskoj-oblasti-proshyol-festival-ukrainskoj-knigi-88631/
https://od-news.com/2018/11/12/pod-odessoj-proveden-masshtabnyj-festival-knigi/
https://od-news.com/2018/11/12/pod-odessoj-proveden-masshtabnyj-festival-knigi/
https://cutt.ly/HyC9wi3
http://news.meta.ua/cluster:62314204-V-Liubashevke-proshel-festival-ukrainskoi-knigi/
http://news.meta.ua/cluster:62314204-V-Liubashevke-proshel-festival-ukrainskoi-knigi/
http://topor.od.ua/v-lyubashevke-proshel-festivaly-ukrainskoy-knigi/
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566. ЛАЗАРЕНКО И. Литературный фестиваль книги памяти Грушевского в 

Одесской области объединил писателей, художников и представителей 
библиотек [Электронный ресурс] : [в пгт Любашёвка Одес. обл. вчера 

прошел фестиваль под назв. «Бесконечность украинской книги» памяти 

Михаила Грушевского] / И. Лазаренко // Метроном : сайт. – Режим 

доступа: https://cutt.ly/SyC9f4Q. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.11.2018. 
 

567. ПОД Одессой прошел фестиваль украинской книги (фото) [Электронный 

ресурс] : [в Любашевке прошел фестиваль «Бесконечность украинской 

книги» памяти Михаила Грушевского. На него приехали писатели из 

разных обл. страны] // Зачем  Новости : сайт. – Режим                       

доступа: https://zachem.com.ua/news/9001-pod-odessoy-proshel-festival-

ukrainskoy-knigi-foto.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.11.2018. 
 

568. ФЕСТИВАЛЬ украинской книги объединил писателей из разных 

областей (фото) [Электронный ресурс] : [в пгт Любашевка Одес. обл. 

состоялся фестиваль «Бесконечность украинской книги» памяти Михаила 

Грушевского] // Odessit.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://odessitua.com/news/68654-festival-ukrainskoy-knigi-obedinil-

pisateley-iz-raznyh-oblastey-strany-foto.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

11.11.2018. 
 

569. ФЕСТИВАЛЬ украинской книги в Любашевке (фоторепортаж) 
[Электронный ресурс] : [сегодня в Любашевке прошел фестиваль укр. кн. 

памяти Михаила Грушевского] // OblVesti. Новости Одессы и Одес. обл. : 

сайт. – Режим доступа: http://oblvesti.com.ua/bez-rubriki/festival-ukrainskoj-

knigi-v-lyubashevke-fotoreportazh/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

10.11.2018. 
 

570. АНОНС. Фестиваль «Безмежність української книги» [Електронний 

ресурс] : [Одес. обл.. наук. б-ка ім. М. Грушевського за підтримки Укр. 

культур. фонду представляє виїзний зонал. фестиваль укр. кн. пам'яті 

Михайла Грушевського, в якому приймають участь р-ни Півночі 

Одещини (Ананьїв., Балт., Любашів., Кодим., Поділ., Савран.)] // Одес. 

вестник : сайт. – Режим доступу: http://odvestnik.com.ua/news/4809/. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 10.11.2018. 
 

571. ФЕСТИВАЛЬ української книги пам'яті Михайла Грушевського 

[Електронний ресурс] : [10 листоп. (субота) в смт Любашівка відбудеться 

Фестиваль укр. кн. пам'яті Михайла Грушевського «Безмежність 

української книги». Програма фестивалю] // ІзбірКом : сайт. – Режим 
доступу: https://izbirkom.org.ua/anounces/anonsy-21/2018/festival-

ukrayinskoyi-knigi-pamiati-mikhaila-grushevskogo/. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 10.11.2018. 

https://cutt.ly/SyC9f4Q
https://zachem.com.ua/news/9001-pod-odessoy-proshel-festival-ukrainskoy-knigi-foto.html
https://zachem.com.ua/news/9001-pod-odessoy-proshel-festival-ukrainskoy-knigi-foto.html
https://odessitua.com/news/68654-festival-ukrainskoy-knigi-obedinil-pisateley-iz-raznyh-oblastey-strany-foto.html
https://odessitua.com/news/68654-festival-ukrainskoy-knigi-obedinil-pisateley-iz-raznyh-oblastey-strany-foto.html
http://oblvesti.com.ua/bez-rubriki/festival-ukrainskoj-knigi-v-lyubashevke-fotoreportazh/
http://oblvesti.com.ua/bez-rubriki/festival-ukrainskoj-knigi-v-lyubashevke-fotoreportazh/
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https://izbirkom.org.ua/anounces/anonsy-21/2018/festival-ukrayinskoyi-knigi-pamiati-mikhaila-grushevskogo/
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572. ФЕСТИВАЛЬ украинской книги [Электронный ресурс] : [для любителей 

колорит. событий – мероприятие неподалеку от Одессы. Всех любителей 
хорошей лит., писателей и тех, кто хочет с пользой для ума провести 

свободное время, приглашают в пос. Любашевка на фестиваль 

«Безграничность украинской книги». В прогр. – чтение поэзии и прозы, 

кн. ярмарка, мастер-классы, игры, лит. квест, выст., большой муз. гала-

концерт и фейерверк] // Детская афиша в Одессе : сайт. – Режим доступа: 

https://deti-afisha.od.ua/festival-ukrainskoj-knigi/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 09.11.2018. 

573. БЕЗГРАНИЧНОСТЬ украинской книги: в Одесской области пройдет 

литературный фестиваль [Электронный ресурс] : [10 нояб. в пгт 

Любашевка Одес. обл. состоится лит. фестиваль памяти укр. историка и 

обществ. деятеля Михаила Грушевского] // 7 телеканал : сайт. – Режим 
доступа: https://cutt.ly/OyC9jp5. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 06.11.2018. 

574. В ОДЕССКОЙ области пройдет фестиваль «Бесконечность украинской 

книги» [Электронный ресурс] : [в субботу, 10 нояб., в пгт Любашевка 

Одес. обл. состоится лит. фестиваль памяти укр. историка и обществ. 

деятеля Михаила Грушевского «Бесконечность украинской книги»] // Od 

News : сайт. – Режим доступа: http://odnews.info/10933-v-odesskoy-oblasti-

proydet-festival-beskonechnost-ukrainskoy-knigi.html. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 06.11.2018. 

575. В РАЙЦЕНТРЕ Одесской области пройдет литературный фестиваль 

[Электронный ресурс] : [фестиваль направлен на популяризацию укр. кн.]                                    

// Odessa.online : [свежие новости и происшествия в Одессе и обл.] : сайт. 

– Режим доступа: https://odessa.online/odesskaya-oga-organizuet-
literaturnyj-festival-v-lyubashevke/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

06.11.2018. 

576. ОДЕССКАЯ библиотека имени Грушевского выиграла 170 тысяч гривен 

и проведёт литературный фестиваль на севере Одесской области 

[Электронный ресурс] : [б-ка им. М. Грушевского выиграла конкурс 

культур. проектов, который впервые проводил Укр. культур. фонд]                                          

// Первый городской : сайт. – Режим доступа: 

http://1tv.od.ua/news/28411?fbclid=IwAR3_3jkj_M7NV6G1xJPTHO2y_lUV

pElxgPLTiZWwzkUTd4sE5geM9DkqCZs. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

06.11.2018. 

577. В ЛЮБАШЕВКЕ пройдет фестиваль украинской книги [Электронный 
ресурс] : [10 нояб. в пгт Любашевка в Одес. обл. пройдет лит. фестиваль 

«Безграничность украинской книги». Его устраивают как дань памяти 

укр. историка и общественника Михаила Грушевского] // OD Область. 

Онлайн : сайт. – Режим доступа: 

https://informpovod.in.ua/2018/11/13/masshtabnyj-festival-ukrainskoj-knigi-

proshel-v-ljubashevke/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 05.11.2018. 

https://deti-afisha.od.ua/festival-ukrainskoj-knigi/
https://cutt.ly/OyC9jp5
http://odnews.info/10933-v-odesskoy-oblasti-proydet-festival-beskonechnost-ukrainskoy-knigi.html
http://odnews.info/10933-v-odesskoy-oblasti-proydet-festival-beskonechnost-ukrainskoy-knigi.html
https://odessa.online/odesskaya-oga-organizuet-literaturnyj-festival-v-lyubashevke/
https://odessa.online/odesskaya-oga-organizuet-literaturnyj-festival-v-lyubashevke/
http://1tv.od.ua/news/28411?fbclid=IwAR3_3jkj_M7NV6G1xJPTHO2y_lUVpElxgPLTiZWwzkUTd4sE5geM9DkqCZs
http://1tv.od.ua/news/28411?fbclid=IwAR3_3jkj_M7NV6G1xJPTHO2y_lUVpElxgPLTiZWwzkUTd4sE5geM9DkqCZs
https://informpovod.in.ua/2018/11/13/masshtabnyj-festival-ukrainskoj-knigi-proshel-v-ljubashevke/
https://informpovod.in.ua/2018/11/13/masshtabnyj-festival-ukrainskoj-knigi-proshel-v-ljubashevke/
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578. В ОДЕССКОЙ области готовятся к фестивалю «Бесконечность 

украинской книги» [Электронный ресурс] : [10 нояб. в пгт Любашевка 
Одес. обл. состоится лит. фестиваль памяти укр. историка и обществ. 

деятеля Михаила Грушевского «Бесконечность украинской книги» 

сообщает пресс-служба Одес. облгосадмин.] // Одес. обозреватель : сайт. 

– Режим доступа: https://cutt.ly/FyC9rCu. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

05.11.2018. 
 

579. В ОДЕСЬКІЙ області пройде фестиваль «Безмежність української книги» 

[Електронний ресурс] : [10 листоп. у смт Любашівка Одес. обл. 

відбудеться літ. фестиваль пам’яті укр. історика і громад. діяча Михайла 

Грушевського «Безмежність української книги». Про це повідомила нач. 

упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. ОДА Олена Олійник] // Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини 

Одеської обласної державної адміністрації : сайт. – Режим доступу: 
http://culture.odessa.gov.ua/novosti/v-odeskj-oblast-projde-festival-

bezmezhnst-ukransko-knigi/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 05.11.2018. 
 

580. В ОДЕСЬКІЙ області пройде фестиваль «Безмежність української книги» 

[Електронний ресурс] : [10 листоп. у смт Любашівка Одес. обл. 

відбудеться літ. фестиваль пам’яті укр.. історика і громад. діяча Михайла 

Грушевського «Безмежність української книги». Про це повідомила нач. 

упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. ОДА Олена Олійник] // Одеська обласна державна 

адміністрація : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/QyC9z66. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 05.11.2018. 
 

581. 10 НОЯБРЯ в Любашевке состоится литературный фестиваль 

[Электронный ресурс] : [10 нояб. в пгт Любашевка Одес. обл. состоится 

лит. фестиваль памяти укр. историка и обществ. деятеля Михаила 

Грушевского «Безграничность украинской книги»] // Контекст 

Причерноморья : информ. агентство : сайт. – Режим доступа: 
http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/culture/2018-11-

05/199648.php. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 05.11.2018. 
 

582. ЛІТЕРАТУРНИЙ фестиваль на честь Грушевського відбудеться на 

Одещині : [Електронний ресурс] : [у смт Любашівка 10 листоп. 

відбудеться літ. фестиваль пам'яті укр. історика і громад. діяча Михайла 

Грушевського «Безмежність української книги»] // DepoОдеса. Тільки 

Україна : сайт. – Режим доступу: 

https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/literaturniy-festival-na-chest-grushevskogo-

vidbudetsya-na-odeschini-20181105864571. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

05.11.2018. 
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583. ФЕСТИВАЛЬ «Бесконечность украинской книги» в Любашевке научит 

гостей боевому гопаку [Электронный ресурс] : [фестиваль 
«Бесконечность украинской книги», посвящ. памяти укр. историка и 

обществ. деятеля Михаила Грушевского, пройдет в Любашевке Одес. 

обл.] // Новини Одеси  Суспільство : сайт. – Режим доступа: 

http://uanews.odessa.ua/society/2018/11/05/190754.html. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 05.11.2018. 
 

584. ФЕСТИВАЛЬ «Бесконечность украинской книги» в Любашевке научит 

гостей боевому гопаку [Электронный ресурс] : [фестиваль 

«Бесконечность украинской книги», посвящ. памяти укр. историка и 

обществ. деятеля Михаила Грушевского, пройдет в Любашевке Одес. 

обл.] // Трасса Е-95. Центр : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/2yC9lyX. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 05.11.2018. 
 

585. 10 ЛИСТОПАДА – Фестиваль української книги пам’яті Михайла 

Грушевського «Безмежність української книги» [Електронний ресурс] :                   

[10 листоп. (субота) в смт Любашівка відбудеться Фестиваль укр. кн. 

пам’яті Михайла Грушевського «Безмежність української книги». 

Програма фестивалю] // PARITET. Прес-центр : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/kyC9cDs. – Назва з екрану. – Дата публ.: 01.11.2018. 
 

Телевізійні канали: 
 

586. ЛЮБАШЕВКА 2 СПЕЦРЕПОРТАЖ 161118 [Електронний ресурс] : [про 

фестиваль укр. книги пам'яті Михайла Грушевського «Безмежність 
української книги», який відбувся 10 листоп. в смт Любашівка]                                               

/ KozyrDigital // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=nHtJ1fQXGL4. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 16.11.2018. 
 

587. БЕЗМЕЖНІСТЬ української книги [Електронний ресурс] : [в гостях у 

студії «На хвилі» ТРК «Южная волна» дир. б-ки ім. М. Грушевського 

Юліана Амельченко. 08.11.2018] / Южная волна // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=jMaM4iTprzU. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 08.11.2018. 
 

588. БЕЗГРАНИЧНОСТЬ украинской книги : в Одесской области пройдет 

литературный фестиваль [Электронный ресурс] : [10 нояб. в пгт 

Любашевка Одес. обл. состоится лит. фестиваль памяти укр. историка и 

обществ. деятеля Михаила Грушевского. Отрывок из новостей ТК 

«Первый городской» от 06.11.2018 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                                  

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: https://youtu.be/KpvuStpC1NU. – 
Назв. с экрана. – Дата публ.: 07.11.2018. 

http://uanews.odessa.ua/society/2018/11/05/190754.html
https://cutt.ly/2yC9lyX
https://cutt.ly/kyC9cDs
https://www.youtube.com/watch?v=nHtJ1fQXGL4
https://www.youtube.com/watch?v=jMaM4iTprzU
https://youtu.be/KpvuStpC1NU
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589. День на Думській. Юліанна Амельченко 02.11.2018 [Електронний                  

ресурс] : [дир. ОУНБ ім. М. Грушевського Ю.С. Амельченко в програмі 
«День на Думській» розповідає про виїзний зонал. фестиваль укр. кн. 

пам'яті Михайла Грушевського «Безмежність української книги», який 

відбудеться за підтримки Укр. культур. фонду 10 листоп. в смт 

Любашівка. Репортаж від 2 листоп. 2018 р.] / DumskayaTV // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qlF6tMHzd_I. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 02.11.2018. 
 

590. ФЕСТИВАЛЬ "Безмежність української книги" [Електронний ресурс] : 

[про виїзний зонал. літ. фестиваль пам’яті Михайла Грушевського, який 

відбудеться 10 листоп. в смт Любашівка, розповідають Юліана 

Амельченко – дир. Одес. обл.. універс. наук. б-ки ім. М.С. Грушевського, 

заслуж. працівник культури України, та Тетяна Подерська – режисер-

постановник, заслуж. працівник культури України. Фестиваль 

відбудеться за грантової підтримки Укр. культур. фонду] / 7 канал                      
// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/DyC9mmF. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 29.10.2018. 
 

*   *   * 
 

Публікації у газетах: 
 

591. КРАКАЛІЯ Р. Галина Могильницька: «Ми є гідні своєї землі» [Текст] : [в 

ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація кн. Г. Могильницької 

«Імена», яку дир. б-ки Ю. Амельченко запропонувала висунути на 

здобуття Нац. премії України ім. Т.Г. Шевченка] / Р. Кракалія                       

// Чорномор. новини. – 2018. – 20 верес. – С. 3. 
 

592. ЛЕСИНА подорож до моря [Текст] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась 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. 
 

593. БАРАШКОВА А. Ромские студии в многоликой Одессе [Текст] : [в 

ОУНБ им. М. Грушевского прошла выст., посвящ. истории ромов 

Одесчины] / А. Барашкова // Одес. вестн. – 2018. – 10 февр. – С. 9. 
 

Інтернет-видання: 
 

594. КОТОВА М. Как одесские айти-бабушки новогодили [Электронный 

ресурс] : [про встречу в рамках проекта ГО «Всеукраїнський союз 

активного довголіття "ІТ-бабушки"» в ООУНБ им. М. Грушевского]                         

/ М. Котова ; фот. авт. // Одес. жизнь : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/jyFuf5b. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 22.12.2018. 

https://www.youtube.com/channel/UCOCwYne_F0SeOaIuX6nmT1g
https://www.youtube.com/watch?v=qlF6tMHzd_I
https://cutt.ly/DyC9mmF
https://cutt.ly/jyFuf5b
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595. ПЕНСІОНЕРИ Приморського району із задоволенням беруть участь у 

культурологічних заходах Одеської філії грецького фонду культури 
[Електронний ресурс] : [пенсіонери, які отримують соц.-пед. послугу 

«Університет третього віку» та відвідують напрямок «Українська 

платформа багатонаціональної Одещини», із задоволенням беруть участь 

у культурол. заходах Одес. філії грец. фонду культури та Обл. універс. 

наук. б-ці ім. М. Грушевського] // Одес. вестник : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/6yFujQA. – Назва з екрану. – Дата публ.: 22.12.2018. 
 

596. РЕЖИССЕР «Киборгов» Ахтем Сейтаблаев в Одессе [Электронный                            

ресурс] : [в Одессе популяр. режиссер и заслуж. артист Украины Ахтем 

Сейтаблаев встретился со своими поклонниками в Одес. науч. б-ке им.                     

М. Грушевского] // Взгляд из Одессы : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/VyC9ElO. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 06.12.2018. 
 

597. ИЗВЕСТНЫЙ украинский режиссер Ахтем Сейтаблаев встретился с 

одесситами [Электронный ресурс] : [в Одессе состоялась встреча с 

извест. крым.-татар. актером и режиссёром Ахтемом Сейтаблаевым]                       

/ Metronom News // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://cutt.ly/wyFuk33. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 05.12.2018. 

 

598. ФЕТИСОВА М. С книгами Валентины Сурниной – осень жизни будет 
непременно золотой [Электронный ресурс] : [пенсионеры, получающие 

соц.-пед. услугу «Университет третьего возраста», встречаются не 

впервые с одес. писателем и журналистом Валентиной Сурниной. 

Писатель презентовала свою новую книгу «Прикосновение к небу»]                  

/ М. Фетисова // Одес. вестник : сайт. – Режим доступа: 

http://odvestnik.com.ua/news/5047/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

01.12.2018. 
 

599. ПРЕЗИДЕНТ наградил орденом директора Одесской областной 

библиотеки имени Грушевского [Электронный ресурс] : [Президент 

Украины Петр Порошенко по случаю Всеукр. дня работников культуры и 

мастеров наградил гос. наградой дир. одес. б-ки и присвоил почет. звания 

пяти одесситам. Соответствующий указ размещен на офиц. сайте главы 

государства] // Трасса Е-95. Центр : сайт. – Режим доступа : 
https://cutt.ly/jyC9IEA. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.11.2018. 

 

600. ПЕНСИОНЕРЫ Приморского района посетили лекцию о Марке Шагале 
[Электронный ресурс] : [зав. сектором отд. искусств Одес. ОУНБ им.                             

М. Грушевского Т.К. Храмцовой] // Одес. вестник : сайт. – Режим 

доступа : http://odvestnik.com.ua/news/4928/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 10.11.2018. 

https://cutt.ly/6yFujQA
https://cutt.ly/VyC9ElO
https://www.youtube.com/channel/UCvLynFZE8QLs_mn1-Pi0rVA
https://cutt.ly/wyFuk33
https://www.youtube.com/channel/UCvLynFZE8QLs_mn1-Pi0rVA
http://odvestnik.com.ua/news/5047/
https://cutt.ly/jyC9IEA
http://odvestnik.com.ua/news/4928/
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601. ВСЕУКРАИНСКИЙ диктант единства: в Одессе свои знания проверяли 

военные моряки [Электронный ресурс] : [Одесса присоединилась к 
радиодиктанту нац. единства, который уже 18 раз проводится по всей 

стране в День укр. письменности] // Думская : сайт. – 2018. – 9 нояб. – 

Режим доступа: http://dumskaya.net/news/krylya-ukrainy-i-voenno-morskie-

sily-kak-voennye-092116/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 09.11.2018. 
 

602. ФЕТІСОВА М. Надзвичайно цікавою видалася зустріч відом. 

письменника, акад., проф., заслуж. журналіста України Богдана 

Івановича Сушинського з пенсіонерами Примор. р-ну Одеси, яка 

відбулася в обл. універс. наук. б-ці ім. М. Грушевського / Марія                        

Фетісова ; фот. Наталі Янкунас // Одес. вестник : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/7yC9O9v. – Назва з екрану. – Дата публ.: 09.11.2018. 
 

603. САМУРАЙ с котом [Электронный ресурс] : ["Самурай с котом, палитрой 

и окнами на Монпарнас" – так называется лекция о представителе париж. 

шк. худож. авангарда Цугухару Фуджита, которая пройдет 10 нояб. в б-ке 

им. М. Грушевского. Лектор Лика Бессонова] // Местная газета № 1. 

Глав. новости Лиман. р-на : сайт. – Режим доступа: 

http://mg1.od.ua/novosti/gorod/samuraj-s-kotom.html. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 09.11.2018. 
 

604. САМУРАЙ с котом: в Одессе расскажут об эпатажном японце 

[Электронный ресурс] : [10 нояб. в Одес. обл. б-ке им. М. Грушевского 

(Троицкая ул., 49) состоится встреча «Цугухару Фуджита: самурай с 

котом, палитрой и окнами на Монпарнас»] // Информагентство "Вікна–
Одеса". – Режим доступа: http://viknaodessa.od.ua/news/?news=150033. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 01.11.2018. 
 

605. АНАТОЛІЙ Урбанський: «Бібліотеки Одещини сприяють зміцненню 

державного статусу української мови в регіоні» [Електронний ресурс] : [в 

т.ч. про Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського] // Одес. обл. рада : офіц. веб-

портал. – Режим доступу: https://cutt.ly/MyC9Smf. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 28.09.2018. 
 

606. «ОДЕСЬКИЙ словограй» [Електронний ресурс] : [Одес. обл. орг. Нац. 

спілки письменників України та Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.                       

М.С. Грушевського оголошують літ. конкурс «Одеський словограй»]                       

// Чорномор. новини : сайт. – Режим доступу: 
http://chornomorka.com/archive/21992/a-11623.html. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 27.09.2018. 

http://dumskaya.net/news/krylya-ukrainy-i-voenno-morskie-sily-kak-voennye-092116/
http://dumskaya.net/news/krylya-ukrainy-i-voenno-morskie-sily-kak-voennye-092116/
https://cutt.ly/7yC9O9v
http://mg1.od.ua/novosti/gorod/samuraj-s-kotom.html
http://viknaodessa.od.ua/news/?news=150033
https://cutt.ly/MyC9Smf
http://chornomorka.com/archive/21992/a-11623.html
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607. ВЕДЕНИЕ бизнеса в Одессе упростилось по сравнению с 2014 годом 

[Электронный ресурс] : [в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского состоялось 
заседание «круглого стола» на тему «Взаимодействие бизнеса и власти 

как фактор развития города». Новости ТК «7 канал» от 14.09.2018 г.]                            

// 7 телеканал. : сайт. – Режим доступа: 

http://7kanal.com.ua/2018/09/vedenie-biznesa-v-odesse-uprostilos-po-

sravneniyu-s-2014-godom-video/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

14.09.2018. 
 

608. ОДЕССИТЫ знакомятся с шедеврами европейского кино [Электронный 

ресурс] : [в б-ке им. М.С. Грушевского стартовал второй Фестиваль 

европ. кино. Показ лент – лауреатов призов престижнейших 

киноплощадок Европы стал возможен благодаря поддержке 

Представительства ЕС в Украине и Посольства Швейцарии]                             

// 7 телеканал : сайт. – Режим доступа: 

http://7kanal.com.ua/2018/08/odessityi-znakomyatsya-s-shedevrami-

evropeyskogo-kino-video/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 03.08.2018. 
 

609. БЕЗКОШТОВНІ курси, квоти та проект «Одеса україномовна» 

[Електронний ресурс] : [в студії ТК «7 канал» – Вітко Ярослава, 

представниця «Руху захисту української мови»] // 7 телеканал : сайт. – 

Режим доступу: http://7kanal.com.ua/2018/07/bezkoshtovni-kursi-kvoti-ta-

proekt-odesa-ukrayinomovna/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 02.07.2018. 
 

610. «БЕЖЕНЦАМ в Украине трудно получить соответствующие 
документы», – заявляют гражданские активисты [Электронный ресурс] : 

[пресс-конф. прошла в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского ко Всемир. дню 

беженца] // Первый городской : сайт. – Режим доступа: 

http://1tv.od.ua/news/26736. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 20.06.2018. 
 

611. ВСЕМИРНЫЙ денб беженцев. Пресс-конференция в Одессе 

[Електронний ресурс] : [20 черв. відзначається Міжнар. день біженців. З 

цієї нагоди громад. орг. «Десяте квітня» провела прес-конф. на тему 

статусу біженців в нашій країні та висвітлила святкування цього дня в 

місті. Більш детально, далі в сюжеті] // ГLAS : сайт. – Режим доступу : 

http://glasweb.com/vsemirnyiy-den-bezhentsev-press-konferentsiya-v-odesse/. 

– Назва з екрану. – Дата публ.: 20.06.2018. 
 

612. В БИБЛИОТЕКЕ Грушевского презентовали книгу «Монолит» 

[Електронний ресурс] : [9 черв. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась презентація кн.. «Моноліт» Валерія Пузіка. Авт. – доброволець, 

учасник АТО – наголошує: всі тринадцять оповідань, які входять до 

збірки, – про людську пам’ять, про посттравматичний синдром. Новини 

медіагрупи «Глас» від 11.06.2018] // ГLAS : сайт. – Режим доступу: 

http://glasweb.com/v-biblioteke-grushevskogo-prezentovali-knigu-monolit/. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 11.06.2018. 

http://7kanal.com.ua/2018/09/vedenie-biznesa-v-odesse-uprostilos-po-sravneniyu-s-2014-godom-video/
http://7kanal.com.ua/2018/09/vedenie-biznesa-v-odesse-uprostilos-po-sravneniyu-s-2014-godom-video/
http://7kanal.com.ua/2018/08/odessityi-znakomyatsya-s-shedevrami-evropeyskogo-kino-video/
http://7kanal.com.ua/2018/08/odessityi-znakomyatsya-s-shedevrami-evropeyskogo-kino-video/
http://7kanal.com.ua/2018/07/bezkoshtovni-kursi-kvoti-ta-proekt-odesa-ukrayinomovna/
http://7kanal.com.ua/2018/07/bezkoshtovni-kursi-kvoti-ta-proekt-odesa-ukrayinomovna/
http://1tv.od.ua/news/26736
http://glasweb.com/vsemirnyiy-den-bezhentsev-press-konferentsiya-v-odesse/
http://glasweb.com/v-biblioteke-grushevskogo-prezentovali-knigu-monolit/
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613. МІНІСТР культури відвідав Одеську обласну універсальну наукову 

бібліотеку ім. М. Грушевського [Електронний ресурс] : [у рамках робоч. 
поїздки на Одещину Міністр культури України Євген Нищук відвідав та 

поспілкувався з колективом Одес. обл. універс. наук. б-ки ім.                                               

М. Грушевського] // Міністерство культури України : офіц. сайт. – Режим 

доступу: https://cutt.ly/ayC9GeT. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

01.06.2018. 
 

614. В БИБЛИОТЕКЕ имени Грушевского показали семиметровый рушник, 

вышитый на столетней льняной ткани [Электронный ресурс] : [к его 

вышивке присоединились М. Порошенко и первые лица области и 

города] // Первый городской : сайт. – Режим доступа : 

http://1tv.od.ua/news/26287. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 17.05.2018. 
 

615. В ОДЕСЬКІЙ бібліотеці Грушевського презентували оберіг області – 

семиметровий рушник [Електронний ресурс] : [протягом трьох років 

більше півтори тисячі чоловік працювали над його створенням. До його 

вишивання долучилась також дружина Президента Марина Порошенко]                   

// Одес. ОДТРК : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/vyC9H3W. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 17.05.2018. 

 

616. О ВИЗИТЕ первой леди Украины в Одесскую область [Электронный 
ресурс] : [во время визита в Одес. обл. первая леди Украины Марина 

Порошенко представила нац. проект «Книга Мира». Был создан новый 

раздел, посвящ. нашему региону. Фот. своих родных и пожелания в 

Книгу внесли дети воинов АТО, проживающих на территории Одесчины]                       

// Informer : сайт. – Режим доступа: http://informer.od.ua/news/o-vizite-

pervoj-ledi-ukrainy-v-odesskuyu-oblast/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

17.05.2018. 
 

617. В ДЕНЬ вышиванки в Одессу приехала Марина Порошенко (фото) 

[Электронный ресурс] : [свой визит первая леди начала с б-ки им.                         

М. Грушевского] // 7 телеканал : сайт. – Режим доступа: 

http://7kanal.com.ua/2018/05/v-den-vyishivanki-v-odessu-priehala-marina-

poroshenko-foto/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 17.05.2018. 
 

618. ОДЕССУ посетила первая леди страны [Электронный ресурс] : [Одес. 

обл. стала 23-м регионом, где Марина Порошенко презентовала «Книгу 

Мира». Это рукопис. изд. с семейн. фот. и пожеланиями детей, чьи отцы 
принимают участие в военной операции на Донбассе] .] / DumskayaTV                    

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9K87nKRYXZo. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 17.05.2018. 

https://cutt.ly/ayC9GeT
http://1tv.od.ua/news/26287
https://cutt.ly/vyC9H3W
http://informer.od.ua/news/o-vizite-pervoj-ledi-ukrainy-v-odesskuyu-oblast/
http://informer.od.ua/news/o-vizite-pervoj-ledi-ukrainy-v-odesskuyu-oblast/
http://7kanal.com.ua/2018/05/v-den-vyishivanki-v-odessu-priehala-marina-poroshenko-foto/
http://7kanal.com.ua/2018/05/v-den-vyishivanki-v-odessu-priehala-marina-poroshenko-foto/
https://www.youtube.com/channel/UCOCwYne_F0SeOaIuX6nmT1g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9K87nKRYXZo
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619. ПЕРВАЯ леди Украины вместе с детьми и Трухановым вышивала 

рекордный рушник [Электронный ресурс] : [Марина Порошенко 
привезла с собой Книгу Мира – спец. изд., в котором дети военнослуж. со 

всей страны оставляют свои пожелания, которые составляют своеобраз. 

дет. молитву за мир. Одес. обл. стала 23-м регионом, в котором побывала 

Книга] // Думская : сайт. – Режим доступа: 

http://dumskaya.net/news/malenkie-odessity-vmeste-s-pervoy-ledi-ukrainy-o-

085707/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 17.05.2018. 
 

620. ФАНДОРИНА О. Жена Порошенко вышивала крестиком с мэром 

Одессы [Электронный ресурс] : [в день Вышиванки, 17 мая, с рабочим 

визитом Одессу посетила Марина Порошенко. В б-ке М. Грушевского 

она представила свой нац. проект «Книга Мира» и участвовала в 

вышивке рушника] / Ольга Фандорина // Укр. новини : сайт. – Режим 

доступа: https://www.ukranews.com/news/563711-zhena-poroshenko-

vyshyvala-krestykom-s-merom-odessy. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

17.05.2018. 
 

621. В БИБЛИОТЕКАХ Одесской области создадут современные медиа-

пространства [Электронный ресурс] : [до конца года в обл. появится 

более 10 соврем. образоват.-культур. медиа-пространств. Напомним, что 

в 2016 в Одессе б-ку Грушевского переоборудовали в открытое обществ. 

пространство. Преобразование пошло на пользу учреждению: новая 

локация быстро стала популяр. в качестве места проведения лекций, лит. 
встреч и др. культур. событий] // Маяк : сайт. – Режим доступа: 

http://mayak.org.ua/news/in-the-libraries-of-odessa-region-creates-a-modern-

media-space/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 04.05.2018. 
 

622. ОДЕССИТОВ приглашают на бесплатные научные лекции на английском 

языке [Электронный ресурс] : [образоват. формат популяризации науки 
«15×4» приглашает одесситов на бесплат. лекции теперь на англ. яз. В рамках 

одного события профил. специалисты читают 4 лекции по 15 мин. Событие 
состоится 3 мая в б-ке М. Грушевского в 18:00. Вход свободный]                            

// Культурометр : одес. новости : сайт. – Режим доступа: 
http://culturemeter.od.ua/odessitov-priglashajut-na-besplatnye-nauchnye-lekcii-na-

anglijskom-jazyke-47878-2/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.05.2018. 
 

623. ВАЛЕВСКАЯ Л. В Одессе издана книга Георгия Бербера «Граф                      
А.Ф. Ланжерон – отзвуки истории» [Электронный ресурс] : [к 255-летию со 

дня рожд. Ланжерона в Одес. ОУНБ была открыта ил. выст. «Одесский дух в 

душе французский», а также состоялась презентация кн.                                
«Граф А.Ф. Ланжерон – отзвуки истории», которую представил авт. Георгий 

Бербер и его жена Алла] / Лариса Валевская ; фот. авт. // Одес. обозреватель : 
сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-izdana-kniga-

georgiya-berbera-graf-a-f-lanzheron-otzvuki-istorii/. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 27.04.2018. 

http://dumskaya.net/news/malenkie-odessity-vmeste-s-pervoy-ledi-ukrainy-o-085707/
http://dumskaya.net/news/malenkie-odessity-vmeste-s-pervoy-ledi-ukrainy-o-085707/
https://www.ukranews.com/news/563711-zhena-poroshenko-vyshyvala-krestykom-s-merom-odessy
https://www.ukranews.com/news/563711-zhena-poroshenko-vyshyvala-krestykom-s-merom-odessy
http://mayak.org.ua/news/in-the-libraries-of-odessa-region-creates-a-modern-media-space/
http://mayak.org.ua/news/in-the-libraries-of-odessa-region-creates-a-modern-media-space/
http://culturemeter.od.ua/odessitov-priglashajut-na-besplatnye-nauchnye-lekcii-na-anglijskom-jazyke-47878-2/
http://culturemeter.od.ua/odessitov-priglashajut-na-besplatnye-nauchnye-lekcii-na-anglijskom-jazyke-47878-2/
http://www.odessapost.com/v-odesse-izdana-kniga-georgiya-berbera-graf-a-f-lanzheron-otzvuki-istorii/
http://www.odessapost.com/v-odesse-izdana-kniga-georgiya-berbera-graf-a-f-lanzheron-otzvuki-istorii/
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624. КУТАФИНА В. «Кот да Винчи»: что делают коты на картинах известных 

живописцев или как коты котам помогли [Электронный ресурс] : [котам, 
которые обитают в приюте «Кошачье царство», помогли коты изображ. 

на полотнах извест. живописцев. Влад Маслов, авт. благотворит. лекции 

«Кот да Винчи», расшифровал символы, скрытые на картинах 30 великих 

художников. Пожертвования от слушателей передадут на помощь 

приюту. Три самые интерес. истории о котах в искусстве] / Валентина 

Кутафина // Одес. жизнь  Культура : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/XyC9Le8. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 22.04.2018. 
 

625. ОДЕССА: Леонид Утесов жив на страницах книг [Электронный ресурс] : 

[в б-ке им. М. Грушевского отметили день рожд. легенды совет. эстрады, 

знаменит. одес. певца, актера и поэта] // Южная волна : сайт. – 2018. –                                   

21 марта. – Режим доступа: http://volnatv.com/novosti/odessa/11943-odessa-

leonid-utesov-zhiv-na-stranicah-knig.html. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

22.03.2018. 
 

626. ПЕНСИОНЕРАМ Приморского района рассказали об импрессионизме 

[Электронный ресурс] : [в отд. искусств б-ки им. М. Грушевского, 

находящ. по адресу пер. Маланова,1, беседу на тему: «Импрессионизм – 

одно из крупнейших течений в искусстве последней трети XIX – начала 
XX веков» провела Храмцова Татьяна Кирилловна] // Одес. вестник : 

сайт. – Режим доступа: http://odvestnik.com.ua/news/3596/. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 10.03.2018. 
 

627. ФЕТІСОВА М. Пенсіонери Приморського району в бібліотеці ім.                       

М.С. Грушевського прийняли участь в Шевченківських читаннях 

[Електронний ресурс] : [пенсіонери, які є підопічними Примор. терцентру 

й слухачами соц.-пед. послуги «Університет третього віку» та відвідують 

напрямок «Українська платформа багатонаціональної Одещини», в б-ці 

ім. М.С. Грушевського прийняли участь в традиц. Шевченківських 

читаннях] / Марія Фетісова // Одес. вестник : сайт. – Режим доступу: 

http://odvestnik.com.ua/news/3643/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

10.03.2018. 
 

628. В БИБЛИОТЕКЕ Грушевского прошёл показ украинской национальной 

одежды XIX века [Электронный ресурс] : [во время показа было 

представлено несколько десятков элементов жен. одежды. От нижних 
сорочек до украшений и венков. Некоторым почти 200 лет. Новости ТК 

«Первый городской» от 24.02.2018 г.] // Первый городской : сайт. – 2018. 

– 24 февр. – Режим доступа: http://1tv.od.ua/news/25143. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 24.02.2018. 

https://cutt.ly/XyC9Le8
http://volnatv.com/novosti/odessa/11943-odessa-leonid-utesov-zhiv-na-stranicah-knig.html
http://volnatv.com/novosti/odessa/11943-odessa-leonid-utesov-zhiv-na-stranicah-knig.html
http://odvestnik.com.ua/news/3596/
http://odvestnik.com.ua/news/3643/
http://1tv.od.ua/news/25143
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629. РОМАНОВА О. «Всё начинается с любви...» [Электронный ресурс] : 

[первое мероприятие в рамках празднования 100-летия ОНПУ студенты 
Ин-та подготовки иностр. граждан и гуманитар. ф-та провели День 

Святого Валентина в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского, с которой их 

связывает давнее сотрудничество, крепкая дружба и взаимная творч. 

любовь. Символично и то, что 14 февр. – это ещё и Междунар. день 

дарения книг. Поэтому гости пришли на встречу не с пустыми руками, а 

с книгами и подпиской на «Вечернюю Одессу» в подарок] / Ольга 

Романова, Татьяна Коляда-Березовская ; фот. Алексея Кравчука // Веч. 

Одесса : сайт. – 2018. – 20 февр. – №20 (10575). – (Культура). – Режим 

доступа: http://vo.od.ua/rubrics/kultura/39933.php. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 20.02.2018. 
 

630. ЧЕРНЫЙ В. В Одесской библиотеке состоялся концерт, посвящённый 

Дню Святого Валентина В Одессе [Электронный ресурс] : [14 февр. в 

помещении б-ки им. Грушевского состоялся концерт, посвящ. Дню 
Святого Валентина] / Владимир Чёрный ; фот. авт. // Одес. обозреватель : 

сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/yyC9CQh. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 18.02.2018. 
 

631. АЙТИ-БАБУШКИ встречают новый 2018 год! [Электронный ресурс] : [в 

ОУНБ им. М. Грушевского встретили Новый год участники ОО 

«Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки»] // ІТ-

Бабушки : сайт. – Режим доступа: http://itbabushka.com.ua/?p=1033. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 05.02.2018. 
 

632. ТВОРЧА зустріч з Романом Ясіновським [Електронний ресурс] : [у 

межах проекту «Клуб-лекторій» 4 лют. 2018 р. в ОУНБ ім.                                

М. Грушевського відбулась творча зустріч з одним з гол. акторів фільму 

«Кіборги» («Гід»), актором театрів «Золоті ворота» та «Дах» – Романом 

Ясіновським] // Одес. облдержадмін. КУ «Одеський обласний центр 

патріотичного виховання дітей і молоді». – Режим доступу: 

http://www.patr1ot.od.ua/tvorcha-zustrich-z-romanom-yasinovskim/. – Назва 
з екрану. – Дата публ.: 04.02.2018. 

 

633. «ТАЙНЫ кошачьей шкурки»: в Одессе возобновляется ШрёдингерФест 
[Электронный ресурс] : [4 февр. 2018 г. в ОУНБ им. М. Грушевского 

состоится встреча «Тайны кошачьей шкурки», которую проведет Татьяна 

Алексеева – канд. биол. наук, доц. каф. генетики и молекуляр. биологии 

Одес. наци. ун-та им. И.И. Мечникова. Темой станет генетика окрасов 

кошек] // Информагентство "Вікна–Одеса" : сайт. – Режим доступа: 

http://viknaodessa.od.ua/news/?news=146434. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 29.01.2018. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/39933.php
https://cutt.ly/yyC9CQh
http://itbabushka.com.ua/?p=1033
http://www.patr1ot.od.ua/tvorcha-zustrich-z-romanom-yasinovskim/
http://viknaodessa.od.ua/news/?news=146434
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634. ВІКІМАРАФОН в бібліотеці ім. М. Грушевського [Електронний ресурс] : 

[Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського сьогодні стала 
майданчиком для проведення вікімарафону до Дня створення укр. 

Вікіпедії] // КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ «Интеллект 

– развитию Одессы». – Режим доступу: https://odessabrains-

media.blogspot.com/2018/01/blog-post_88.html?m=1. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 28.01.2018. 
 

635. ПЕНСИОНЕРЫ Приморского района в библиотеке им. М. Грушевского 

разыграли театральные сценки [Электронный ресурс] : [пенсионеры 

Примор. р-на, являющиеся слушателями «Университета третьего 

возраста», в б-ке им. М. Грушевского познакомились с Форум-театром 

Благотвор. фонда «Каритас-Одесса-УГКЦ» и разыграли сценку «Урок 

некаллиграфии» о конфликте поколений по методу бразил. режиссера 

Августо Боаля] // Одес. вестник  Новости : сайт. – Режим доступа: 

http://odvestnik.com.ua/news/3404/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

27.01.2018. 
 

636. ПЕНСІОНЕРИ Приморського району взяли участь у відкритті виставки 

«Історія ромів Одещини» в бібліотеці ім. М.С. Грушевського 

[Електронний ресурс] : [пенсіонери Примор. р-ну, які є слухачами 

«Української платформи багатонаціональної Одещини», що 

впроваджується у форматі соц.-пед. послуги «Університет третього віку», 

взяли участь у відкритті в б-ці ім. М. Грушевського у виставці «Історія 

ромів Одещини»] // Одес. вестник  Новости : сайт. – Режим доступу: 

http://odvestnik.com.ua/news/3374/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

27.01.2018. 
 

Телевізійні канали: 
 

637. «РІВНІ РІВНОСТІ» [Электронный ресурс] : [так называется 15-й Путешеств. 

фестиваль док. кино, который в эти дни расположился в Одессе. Docudays 
UA – единств. Междунар. форум док. кино, который по традиции проходит 

по всей Украине в период с окт. по дек. Главная тема нынеш. фестиваля – 
права человека. Новости ТК «Град» от 14.12.2018 г.] / Одес. ОУНБ ім.                            

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 
https://youtu.be/TxPBmATGSvY. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 12.01.2019. 

 

638. В ОДЕССЕ отметили Международный день прав человека [Электронный 

ресурс] : [в Украине отметили 70-годовщину создания Междунар. дня прав 
человека. В связи с этим в б-ке М. Грушевского прошла просветител. лекция 

для детей, во время которой школьники узнали о своих правах] / Metronom 
News // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=T7V_dqmgI10&feature=share. – Назв. с 
экрана. – Дата публ.: 14.12.2018. 

https://odessabrains-media.blogspot.com/2018/01/blog-post_88.html?m=1
https://odessabrains-media.blogspot.com/2018/01/blog-post_88.html?m=1
http://odvestnik.com.ua/news/3404/
http://odvestnik.com.ua/news/3374/
https://youtu.be/TxPBmATGSvY
https://www.youtube.com/watch?v=T7V_dqmgI10&feature=share
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639. АХТЕМ Сейтаблаев в Одессе [Электронный ресурс] : [в Одес. ОУНБ им. 

М. Грушевского состоялась встреча с извест. крым.-татар. актером и 
режиссёром. Отрывок из новостей ТК "Круг" от 05.12.2018 г.] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://youtu.be/705YZ39ZOMc. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 12.12.2018. 
 

640. «СКОРБОТНІ 1932-1933 роки: механізм організації Голодомору та 

культурно-побутові трансформації (за матеріалами досліджень 

Одещини)» [Електронний ресурс] : [до 85-х роковин Голодоморів в 
Україні, до Дня пам’яті жертв Голодоморів в ОУНБ ім. М. Грушевського 

була проведена відкрита лекція Наталі Олександрівни Петрової, канд. іст. 

наук, доц., заст.. декана ф-ту історії та філософії з наук. та вихов. роботи. 

ОНУ ім. І.І. Мечникова, дослідниці історії Голодомору (за ініціативи 

військовослужбовців Повітр. командування «Південь». Новини ТК «7 

канал» від 24.11.2018 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                            

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/d7bfs1kh3J0. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 11.12.2018. 
 

641. КОСИН А. Ахтем Сейтаблаев в Одессе: международная миссия 

«Киборгов» и их «продолжение», родной Крым и новые проекты 

[Электронный ресурс] / Анатолий Косин ; фот. Игоря Ерохина                           

// Пушкинская : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/5yC9Mag. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 06.12.2018. 
 

642. САМУРАЙ с котом [Электронный ресурс] : [«Цугухару Фуджита: 
самурай с котом, палитрой и окнами на Монпарнас» – это тема 

благотвор. лекции в б-ке им М. Грушевского. Новости ТК «Град» от 

10.11.2018 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://youtu.be/pEih62onwk8. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 27.11.2018. 
 

643. СТУДЕНТИ одеських вишів про розвиток нових технологій та методи 
енергозбереження (відео) [Електронний ресурс] : [в ОУНБ ім.                                             

М. Грушевського студенти одес. вишів різної спеціалізації поділилися 

знаннями про нові технології в енергетиці, сонячні батареї, гіперлупи, 

електрокари та ін. та обговорили сучас. проблеми енергозбереження]                                         

// 7 телеканал : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/pyC910X. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 21.11.2018. 
 

644. ВЕДЕНИЕ бизнеса в Одессе упростилось по сравнению с 2014 годом 
(видео) [Электронный ресурс] : [в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 

состоялось заседание «круглого стола» на тему «Взаимодействие бизнеса 

и власти как фактор развития города». Новости ТК «7 канал» от                                           

14.09.2018 г.] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=WVT8-ymjLW4. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 14.09.2018. 

https://youtu.be/705YZ39ZOMc
https://youtu.be/d7bfs1kh3J0
https://cutt.ly/5yC9Mag
https://youtu.be/pEih62onwk8
https://cutt.ly/pyC910X
https://www.youtube.com/watch?v=WVT8-ymjLW4
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645. ВЛАСТЬ и бизнес: перспективы и риски [Электронный ресурс] : [в б-ке 

им. М. Грушевского прошел «круглый стол». В нем приняли участие 
бизнес-эксперты из Швейцарии Паскаль Савари и Морис Кантон. С ними 

общались бывшие и действующие представители муниципалитета. 

Новости ТК «Думская.tv» от 14.09.2018 г.] / DumskayaTV // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=h8E8q1NKftI. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 14.09.2018. 
 

646. ЭКСПЕРТЫ: больше половины украинских подростков задумывались о 

самоубийстве [Электронный ресурс] : [11 сент. 2018 г. в б-ке им.                                        

М. Грушевского состоялось заседание «круглого стола» по проблеме дет. 

и подросткового суицида. Новости ТК «Репортер» от 11.09.2018 г.]                                            
/ Телеканал Репортер // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=OAsJwKK0z7U. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 11.09.2018. 
 

647. ОДЕССКИЕ медики обсудили проблему подросткового суицида 

[Электронный ресурс] : [11 сент. 2018 г. в б-ке им. М. Грушевского 

состоялось заседание «круглого стола» по проблеме дет. и подросткового 

суицида. Новости ТК «7 канал» от 11.09.2018 г.] / Новости 7 канал 

Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=2aU57al0qrw. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 11.09.2018. 

 

648. В БІБЛІОТЕЦІ відбувається фестиваль європейських фільмів 

[Електронний ресурс] : [3 серп. 2018 р. о 14.00 в Одес. ОУНБ ім.                  

М. Грушевського в рамках проекту підтримки кіноклубів «Артхаус 

Клуб» стартують кіноклубні покази фільмів європейських кінофестивалів 

– Фестивалю Швейцарського кіно, Фестивалю Європ. кіно та Чілдрен 

Кінофест. Уривок з програми «Ранок» ТРК «Одеса» від 10.08.2018 р.]                          

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/b6QXvK5qyl0. – Назва з екрану. – Дата публ.: 10.08.2018. 
 

649. ОДЕССИТЫ знакомятся с шедеврами европейского кино [Электронный 

ресурс] : [в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского до 31 авг. пройдет 2-й 

Фестиваль европ. кино. Новости ТК «7 канал» от 03.08.2018 г.] / Новости 7 
канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=sqnmjRDgyOI&feature=player_embedded– 
Назв. с экрана. – Дата публ.: 03.08.2018. 

 

650. НОРВЕГИЯ – партнер Украины [Электронный ресурс] : [о направлениях 

совмест. работы Украины и Норвегии рассказал Чрезвыч. и Полномоч. Посол 
Королевства Норвегия в Украине и Беларуси Уле Терье Хорпестад во время 

встречи в ОУНБ им. М. Грушевского. Отрывок из новостей ТК «7 канал» от 
13.07.2018 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://youtu.be/7SKu6PNMVIQ. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 16.07.2018. 

https://www.youtube.com/channel/UCOCwYne_F0SeOaIuX6nmT1g
https://www.youtube.com/watch?v=h8E8q1NKftI
https://www.youtube.com/channel/UCOCwYne_F0SeOaIuX6nmT1g
https://www.youtube.com/watch?v=OAsJwKK0z7U
https://www.youtube.com/watch?v=2aU57al0qrw
https://youtu.be/b6QXvK5qyl0
https://www.youtube.com/watch?v=sqnmjRDgyOI&feature=player_embedded
https://youtu.be/7SKu6PNMVIQ
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651. НОРВЕГИЯ – партнер Украины [Электронный ресурс] : [о направлениях 

совмест. работы Украины и Норвегии рассказал Чрезвыч. и Полномоч. 
Посол Королевства Норвегия в Украине и Беларуси Уле Терье Хорпестад 

во время встречи в ОУНБ им. М. Грушевского. Новости ТК «Круг» от 

13.07.2018] // ТРК «Круг». – Режим доступа: 

http://www.krug.com.ua/news/31212. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

13.07.2018. 
 

652. ВСЕМИРНЫЙ день беженцев. Пресс-конференция в Одессе 

[Электронный ресурс] : [20 черв. відзначається Міжнар. день біженців. З 

цієї нагоди громад. організація «Десяте квітня» провела прес-конф. на 

тему статусу біженців в нашій країні та висвітлила святкування цього дня 

в місті. Більш детально, далі в сюжеті] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=cHrNN1PST_0. 

– Назв. с экрана. – Дата публ.: 20.06.2018. 
 

653. В БИБЛИОТЕКЕ Грушевского презентовали книгу «Монолит» 

[Электронный ресурс] : [9 черв. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась презентація книги «Моноліт» Валерія Пузіка. Авт. – 
доброволець, учасник АТО – наголошує: всі тринадцять оповідань, які 

входять до збірки, – про людську пам’ять, про посттравматич. синдром. 

Новини медіагрупи «Глас» від 11.06.2018 р.] / ГЛАС (Одесса)                                           

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=pO-f9RjCf_M. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 11.06.2018. 
 

654. ПЕРВАЯ леди Марина Порошенко презентовала «Книгу Мира» и 

вышивала рушник [Электронный ресурс] : [Одес. обл. стала 23-м 

регионом, где Марина Порошенко презентовала «Книгу Мира». Это 

рукопис. изд. с семейн. фот. и пожеланиями детей, чьи отцы принимают 

участие в воен. операции на Донбассе. Отрывок новостей ТК «Репортер» 

от 17.05.2018 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. 

– Режим доступа: https://youtu.be/9xO3O7QCn4s. – Назв. с экрана. – Дата 
публ.: 20.05.2018. 

 

655. В ДЕНЬ вышиванки первая леди презентовала «Книгу мира» и вышивала 
оберег Одесской области [Электронный ресурс] : [в б-ке им.                        

М. Грушевского. Новости ТК «7 канал» от 17.05.2018 г.] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://youtu.be/dScZoZafIVY. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.05.2018. 

 

http://www.krug.com.ua/news/31212
https://www.youtube.com/watch?v=cHrNN1PST_0
https://www.youtube.com/watch?v=pO-f9RjCf_M
https://youtu.be/9xO3O7QCn4s
https://youtu.be/dScZoZafIVY
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656. МАРИНА Порошенко презентовала «Книгу Мира» в Одесской области 

[Электронный ресурс] : [Одес. обл. стала 23-м регионом, где Марина 

Порошенко презентовала «Книгу Мира». Это рукопис. изд. с семейн. фот. 

и пожеланиями детей, чьи отцы принимают участие в воен. операции на 

Донбассе] / Телерадиокомпания «ГРАД» // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=AAvVOQH08U4. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 17.05.2018. 
 

657. ОДЕССУ посетила первая леди страны [Электронный ресурс] : [в день 
Вышиванки, 17 мая, с рабочим визитом Одессу посетила Марина 

Порошенко. В б-ке им. М. Грушевского она представила свой нац. проект 

«Книга Мира» и участвовала в вышивке рушника] / DumskayaTV                                       

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=9K87nKRYXZo. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 17.05.2018. 
 

658. «МАЛЕНЬКА територія – велике враження: Збережемо наше культурне 

надбання» [Електронний ресурс] : [27 трав. 2018 р. у Коноплян. сіл. 

об'єдн. територ. громаді Іванів. р-ну відбувся показ. мас. захід 

«Патріотизм – код нації та поклик власної душі» у рамках Року охорони 
культур. спадщини в Україні. Уривок з новин Іванів. р-ну від                    

27.04.2018 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=4piJg6kH_BE&feature=youtu.be. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 02.05.2018. 
 

659. «КОТ да Винчи» [Электронный ресурс] : [в стенах обл. б-ки им.                                      

М. Грушевского в эту субботу разбирались в символизме изображ. на 

полотнах выдающ. художников котов. Здесь состоялась лекция 

журналиста, переводчика, авт. интернет-изд. «Артхив» Влада Маслова 
«Кот Да Винчи» из цикла науч.-популяр. лекций «ШрёдингерФест» в 

рамках образов. проекта «Intellectuarium». Отрывок новостей ТК «Град» 

от 21.04.2018 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. 

– Режим доступа: https://youtu.be/EFRQbLiiK9c. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 23.04.2018. 
 

660. ДО дня народження Утьосова [Електронний ресурс] : [до 123-річчя від дня 

народж. нашого славет. земляка, легендар. музиканта Леоніда Утьосова 
відповід. секретар Фонду Музею-квартири Утьосова в Одесі , колекціонер 

Едуард Амчиславський провів в б-ці ім. М. Грушевського зустріч з 
літературознавцями, учнів. та студент. молоддю, користувачами б-ки на тему 

«Утёсов не стал бы Утёсовым без... семьи Липскеровых. Новые детали биогр. 
Л. Утесова». Новини ТК «Глас» від 21.03.2018 р.] / ГЛАС (Одесса)                            

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=yF5fBmWQHQs. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 21.03.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=AAvVOQH08U4
https://www.youtube.com/channel/UCOCwYne_F0SeOaIuX6nmT1g
https://www.youtube.com/watch?v=9K87nKRYXZo
https://www.youtube.com/watch?v=4piJg6kH_BE&feature=youtu.be
https://youtu.be/EFRQbLiiK9c
https://www.youtube.com/watch?v=yF5fBmWQHQs
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661. ВОЗМОЖЕН ли экономической рост Украины [Электронный ресурс] : [в 

б-ке им. М. Грушевского состоялась лекция извест. экономиста                                         
А. Савченко. Новости ТК «Круг» от 19.03.2018 г.] / ТК Круг                            

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=LvzEnDKvPio. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 19.03.2018. 
 

662. «ЦАРСТВО моих идей впереди» – Владимир Вернадский [Электронный 

ресурс] : [к 155-летию со дня его рожд. В. Вернадского в Одес. ОУНБ им. 
М. Грушевского прошла презентация заключит. кн. трилогии 

преподавателя одес. политехн. ун-та Николая Шалимова – «Царство моих 

идей впереди». Новости ТРК «Град» от 18.03.2018 г.]                                         

/ Телерадиокомпания «ГРАД» // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=0gLgREIG8LU. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 18.03.2018. 
 

663. ТВОРЕЦ науки [Електронний ресурс] : [до 155-річчя від дня народж. 
акад. Володимира Вернадського в Одес. обл. універс. наук. б-ці ім.                            

М. Грушевського відбулась презентація кн. проф. політеху Миколи 

Шалімова про видат. вченого. А також відкрилась кн.-іл. вист. 

«Володимир Вернадський – перший президент Національної Академії 

Наук України». Новини ТК «Глас» від 16.03.2018 р.] / ГЛАС (Одесса)                   

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=IZ4YBgLDalE. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 16.03.2018. 
 

664. УКРАЇНСЬКИЙ жіночий одяг [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. 

М. Грушевського відбулась лекція-показ колекції стародав. укр. вбрання 

майстрині з реконструкції прикрас Майї Ернст. Авт. – Анна Терзивец. 

ТВ-програма «Ранок Одеса» від 24.02.2018 р.] / Одес. ОУНБ ім.                     

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/42b4-fvRnso. – Назва з екрану. – Дата публ.: 27.02.2018. 
 

665. КОММУНАЛЬНЫЕ услуги: платим по-новому [Електронний ресурс] : 

[Гол. територ. упр. юстиції в Одес. обл. раз на місяць проводить в б-ці ім.                            

М. Грушевського "Інформаційну годину" в рамках програми "Я маю 

право". 22 лют. темою обговорення став новий закон про житл.-комун. 

послуги, який був прийнятий в листоп. 2017 р. Закон вступить в силу з 

черв. цього року. І одним з найбільш хвилюючих нововведень в ньому 

стане уклад. договору з постачальником комун. послуг. Так, ви зможете 

заключити індивідуал., колектив. договір і договір колектив. споживача 

ОСББ. Новини ТК «Глас» від 22.02.2018 р.] / ГЛАС (Одесса)                         

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=YQRem4rMHGw. – Назва з екрану. – 
Дата публ.: 22.02.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=LvzEnDKvPio
https://www.youtube.com/watch?v=0gLgREIG8LU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=IZ4YBgLDalE
https://youtu.be/42b4-fvRnso
https://www.youtube.com/watch?v=YQRem4rMHGw
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666. ДЕНЬ рідної мови [Електронний ресурс] : [21 лют. 2018 р. Ярослава 

Витко – куратор проекту «Одеса україномовна», співробітник ОУНБ ім.                                      
М. Грушевського – в ефірі «На хвилі» розповідала про відзначення свята, 

роль рідного слова для українців та проект «Одеса україномовна». 

Новини ТРК «Южная волна» від 21.02.2018 р.] / Южная волна                        

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=B8GkBFuY0l8/. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 21.02.2018. 
 

667. В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского прошел урок живой истории 

[Электронный ресурс] : [15 февр. – день вывода совет. войск из 

Афганистана. Накануне этого памят. дня воины-афганцы пришли на 

встречу с юными одесситами в б-ку, чтобы рассказать о войне, которую 

они видели, пережили, и память о которой будет с ними всегда. Новости 

ТК «Град» от 16.02.2018 г.] // ТК "Град" : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/lyC996Q. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 16.02.2018. 
 

668. СТУДЕНТИ відзначили День всіх закоханих [Електронний ресурс] : [в 

ОУНБ ім. М. Грушевського участь у святк. заходах до Дня Святого 
Валентина взяли студенти гуманітар. ф-ту та Ін-ту підготовки інозем. 

громадян ОНПУ, аби відзначити не тільки свято кохання, а й 100-річчя 

свого навч. закладу. Уривок з новин ТРК «Южная волна» від                          

14.02.2018 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://youtu.be/OryT-zk_4Tc. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 16.02.2018. 
 

669. ВСТРЕЧА одесских школьников с воинами-афганцами [Электронный 

ресурс] : [в б-ке им. М. Грушевского школьникам продемонстрировали 

фильм-хронологию об Афган. войне. Также воины поделились своими 

воспоминаниями и спели школьникам песни воен. лет. Новости ТК «7 

канал» от 14.02.2018 г.] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=592ZHR0iCIQ. – Назв. 

с экрана. – Дата публ.: 14.02.2018. 
 

670. ДЕНЬ влюбленных и День дарения книг отметили в библиотеке им.                    

М. Грушевского [Электронный ресурс] : [ко Дню святого Валентина в 
Одес. ОУНБ им. М. Грушевского прошел интернац. вечер студентов Ин-

та подготовки иностр. граждан ОНПУ. Новости ТК «7 канал» от 

14.02.2018 г.] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=SfbifxL13_E. – Назв. 

с экрана. – Дата публ.: 14.02.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=B8GkBFuY0l8/
https://cutt.ly/lyC996Q
https://youtu.be/OryT-zk_4Tc
https://www.youtube.com/watch?v=592ZHR0iCIQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=SfbifxL13_E
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671. ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги Бориса Херсонского [Електронний ресурс] : [в 

ОУНБ ім. М. Грушевського 11 лют. 2018 р. відбулась творча зустріч з 
поетом, психологом. ректором Київс. ін-ту сучас. психології та 

психотерапії Б. Херсонським та презентація зб. віршів «Сталіна не було». 

Це вже п’ята його книга, яка видана харківс. вид-вом «Фоліо», і друга – 

укр. мовою. Новини ТК «Глас» від 12.02.2018 р.] / ГЛАС (Одесса)                            

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=5q3bgR96vfI. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 12.02.2018. 
 

672. ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги «Три барви Дунаю» Романа Кракалія 

[Електронний ресурс] : [3 лют. 2018 р. в Одес. ОУНБ ім.                               

М. Грушевського відбулася презентація кн.. «Три барви Дунаю» одес. 

письменника, заслуж. журналіста України Романа Кракалія. Уривок з 

новин ТК «Град» від 03.02.2018 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                        

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/XjuoGJCVBAg. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 05.02.2018. 

 

673. АВТОР стрічки «Кіборги» Роман Ясіновський, творча зустріч 
[Електронний ресурс] : [3 лют. 2018 р. в ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась творча зустріч з одним з гол. акторів фільму «Кіборги» («Гід»), 

актором театрів «Золоті ворота» та «Дах» – Романом Ясіновським. 

Матеріали КУ «Патріот»] / КУ "Центр патріотичного виховання"                       

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=sOIUZR4xd6c&t=299s. – Назва з екрану. 

– Дата публ.: 03.02.2018. 
 

674. ПАМ’ЯТНІ дати державності України [Елктронний ресурс] : [26 січ.                                          

2018 р. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся захід, присвяч. 99-й 

річниці Акта Злуки Укр. Нар. Респ. та Західноукр. Нар. Респ. в єдину 

державу, і 100-річчю героїч. дати в історії нашої країни – бою під 

Крутами 29 січ. 1918 р. Уривок з новин ТРК «Южная волна» від 

26.01.2018 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 
Режим доступу: https://youtu.be/7bsYitajYwU. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 30.01.2018. 
 

675. В ОДЕССЕ впервые прошла выставка, посвященная истории ромов в 

регионе (видео) [Электронный ресурс] : [в ООУНБ им. М. Грушевского 

открылась выст., посвящ. истории ромов в регионе этнос показали с 

другой стороны: акцент сделали на уник. культуру и обычаи. 

Организаторы, прежде всего, хотели разрушить негатив. образ ромов, 

сложивш. в обществе. Новости ТК «7 канал» от 23.01.2018 г.]                           

// 7 телеканал : сайт – Режим доступа: https://cutt.ly/IyC94vf. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 23.01.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=5q3bgR96vfI
https://youtu.be/XjuoGJCVBAg
https://www.youtube.com/watch?v=sOIUZR4xd6c&t=299s
https://youtu.be/7bsYitajYwU
https://cutt.ly/IyC94vf
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676. КОРЬ. Болезнь или повод для паники? [Электронный ресурс] : [в ОУНБ 

им. М. Грушевского врач-инфекционист Заковенко Анастасия провела 
лекцию, посвящ. кори. Тема обусловлена эпидем. ситуацией в г. Одесса и 

Одес. обл. Что такое корь? Кому нужна вакцинация? Как не заболеть и 

что делать, если тело уже покрыла характерная сыпь? По материалам газ. 

«Общественный прибой» от 20.01.2018 г.] / Общественный прибой                                            

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=kWwTf32LsEo&t=12s. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 21.01.2018. 
 

677. ПРОЩАЛЬНАЯ коляда [Электронный ресурс] : [в завершении зим. 

цикла праздников в ОУНБ им. М. Грушевского состоялось прощание с 

колядой. Целью встречи является сохранение укр. традиций и укр. яз. 

непосредственно в Одессе. По материалам газ. «Общественный прибой» 

от 20.01.2018 г.] / Общественный прибой // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=uCGkMUS1gaA&t=3s. – Назв. 
с экрана. – Дата публ.: 21.01.2018. 

 

678. ОДЕССИТЫ против запрета для непривитых от кори детей посещать 
школы [Электронный ресурс] : [пресс-конф. Марата Якупова, пред. ОО 

«Мой дом Одесса», прошла 17.01.2018 г. в ОУНБ им. М. Грушевского. 

Новости ТК «7 канал» от 20.01.2018 г.] / Новости 7 канал Одесса                                           

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=-

NRPED4YV_c. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 20.01.2018. 
 

679. ЧИ треба колядувати? Прощання з колядою [Електронний ресурс] : [про 

традиції новорічних свят розповідають Лариса Козловська – керівник 

народного руху "Козацьке коло", Ольга Нагорнюк – завідувач відділу 

соціокультурної діяльності ОУНБ ім. M. Грушевського та Марічка 

Титаренко – співробітник відділу. Реортаж ТК «7 канал» від                             

18.01.2018 р.] / 7 канал // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=oA9c1Z-3sXo&feature=youtu.be. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 18.01.2018. 
 

680. В ОУНБ ім. М. Грушевського презентували книги про війну в Україні 

[Електронний ресурс] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась 
презентація книг про війну в Україні за підтримки голови облдержадмін. 

Максима Степанова. Громадськості було презентовано одразу 5 книг: 

«Піхота» Мартіна Бреста, «Вовче» Костянтина Чабали, «Психи двох 

морів» Юрія Руденко, зб. оповідань «14 друзів хунти», яку представив 

один з авт. – Павло Белянський, а також «210 добрих справ» Володимира 

Никитенка. Новини ТА «Репортер» від 15.01.2018 р.] // Телеканал 

Репортер : сайт. – Режим доступу: http://reporter.od.ua/vyipusk-novostey-

875/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.01.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=kWwTf32LsEo&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=uCGkMUS1gaA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=-NRPED4YV_c
https://www.youtube.com/watch?v=-NRPED4YV_c
https://www.youtube.com/watch?v=oA9c1Z-3sXo&feature=youtu.be
http://reporter.od.ua/vyipusk-novostey-875/
http://reporter.od.ua/vyipusk-novostey-875/
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681. "ВЕЧІРНЯ ОДЕСА" від 09.01.2018 [Електронний ресурс] : в програмі 

["Ресурси і новації сучасної бібліотеки" приймали участь дир. ОУНБ ім.                               
М. Грушевського Амельченко Ю.С. та гол. бібліотекар чит. зали                                

Бондарева Н.М.] / Суспільне Одеса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=9UpkYh8DOZE. 

http://reporter.od.ua/vyipusk-novostey-875/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

11.01.2018. 
 

682. СУДЬБА Летнего театра: активисты собрались судится с мэрией и 

застройщиком [Электронный ресурс] : [в ОУНБ им. М. Грушевского 

состоялась пресс-конф. Новости ТА «Репортер» от 11.01.2018 г.]                    

/ Телеканал Репортёр // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-IZd4YMRUo. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 11.01.2018. 
 

 

2019 
 

Фахові видання: 
 

683. АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: перетворюємо зміни 

фондів на позитив сучасності [Текст] / Юліана Амельченко // Бібліосвіт : 

інформ. вісн. / [редкол.: Г. Саприкін (голова), Т. Сопова (відп. ред.),              

С. Чачко, Т. Якушко] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б.в.], 

2019. – Вип. 3(71). – С. 67-72. 
 

684. АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування [Текст] : [в 

статті наводиться досвід бібліотек Одес. обл. в умовах реалізації реформи 

місц. самоврядування в Україні щодо формування позитив. громад. 

думки про б-ки ОТГ та створення їх сучас. іміджу. Представлено новий 

підхід урізноманітнення діяльності з патріот. виховання та популяризації 
укр. кн. і укріплення статусу держ. мови на прикладах б-к Коноплян. сіл. 

об'єдн. Територ. громади Іванів. р-ну та Любашів. ОТГ] / Юліана 

Амельченко // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. – 2019. –                                                            

№ 2(16). – С. 13-14. – (Децентралізація і бібліотеки). 
 

685. АМЕЛЬЧЕНКО Ю. С. Бібліотеки Одещини в програмі «Розумний 

регіон» [Текст] : [в ст. дир. КУ «Одеська обласна універсальна наукова 

бібліотека імені М.С. Грушевського» Амельченко Юліани Сергіївни на 

конкретних прикладах висвітлюється сусп. значення медіа-центрів, 

створених на базі центр. район. б-к обл., в процесі реалізації програми 

«Розумний регіон» – багатоаспект. інноваційн. розвитку Одещини]                          

/ Юліана Амельченко // Бібл. планета. – 2019. – № 2(84). – С. 18-19. –                       

(З досвіду роботи). 

https://www.youtube.com/watch?v=9UpkYh8DOZE
http://reporter.od.ua/vyipusk-novostey-875/
https://www.youtube.com/watch?v=Y-IZd4YMRUo
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Публікації у газетах: 
 

686. КРАКАЛІЯ Р. Діти читають Стуса [Текст] : [поет. читання відбулись в 

Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського] / Роман Кракалія ; фот. Біляїв. район. 

методкаб. // Чорномор. новини. – 2019. – 5 груд. – С. 3. 
 

687. ТАРАСОВА А. Одеські міріади української платформи [Текст] : [в Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського відзначили День укр. кіно, під час якого 

вшанували 125-річчя від дня народж. всесвітньо відомого реж. 

Олександра Довженка, 100-річчя славнозвісної Одес. кіностудії та 
презентували кн. про знаного реж.-документаліста «Володимир 

Андрощук: кіно і доля»] / А. Тарасова // Буковина (м. Чернівці). – 2019. – 

20 верес. – С. 3. 
 

688. РОМАНОВА О. Язык Поднебесной в Одессе [Текст] : [студенты ОНПУ 
отметили Междунар. день родного языка в ОУНБ им. М. Грушевского]                                   

/ О. Романова // Веч. Одесса. – 2019. – 26 февр. – С. 3. 

 

Інтернет-видання: 
 

689. БЕЗПЕЧНА Одещина: «Змінюйся сам, змінюй систему!» [Електронний 

ресурс] : [проблеми безпеки в громаді обговорили в Одесі представники 

патрул. поліції, викладачі одес. вишів, громадські активісти, експерти, 

журналісти, курсанти Одес. нац. ун-ту внутріш. справ. Перший форум 

інновацій роботи поліції з громадою, ініційов. партнерами Мережі 

UPLAN, відбувся 19 груд. у від. соціокультур. діяльності Одес. обл. б-ки                                  

ім. М.С. Грушевського] // Uplan : громад. мережа публіч. права та адмін. 

– Режим доступу: https://cutt.ly/ZyC3wB2. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

20.12.2019. 
 

690. ВІДДІЛЕННЯ Українського інституту національної пам’яті відкривають 

в Одесі (відео) [Електронний ресурс] : [30 листоп. в ОУНБ                                  

ім. М. Грушевського відбулась презентація Півден. міжрегіон. від-ня Укр. 

ін-ту нац. пам’яті] // 7 телеканал. – Режим доступу: https://cutt.ly/DyC3rJt. 

– Назва з екрану. – Дата публ.: 02.12.2019. 
 

691. КОТОВА М. В Одессе заработал межрегиональный отдел Украинского 

института национальной памяти (фото) [Электронный ресурс] : 

[«Украинская история – это круто!», – таким, пожалуй, был лейтмотив 

презентации, по сути, открытия в Одессе Юж. межрегион. отд. Укр. ин-та 
нац. памяти] / Мария Котова // Одес. жизнь : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/LyC3yu5. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 01.12.2019. 
 

692. УКРАЇНСЬКИЙ інститут національної пам’яті в Одесі. Програма заходів 

[Електронний ресурс] : [в т.ч. і в ОУНБ ім. М. Грушевського] // Укр. ін-т 
нац. пам’яті : сайт. – Режим доступу: https://uinp.gov.ua/pres-

https://cutt.ly/kyC3u1Z. – Назва з екрану. – Дата публ.: 26.11.2019. 

https://cutt.ly/ZyC3wB2
https://cutt.ly/DyC3rJt
https://cutt.ly/LyC3yu5
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/ukrayinskyy-instytut-nacionalnoyi-pamyati-v-odesi-programa-zahodiv?fbclid=IwAR1FTbCKKkZ3naDikNpLp6uNdF7yotwkjBx2aPrV405IZBz9OU6bzHm0HfI
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/ukrayinskyy-instytut-nacionalnoyi-pamyati-v-odesi-programa-zahodiv?fbclid=IwAR1FTbCKKkZ3naDikNpLp6uNdF7yotwkjBx2aPrV405IZBz9OU6bzHm0HfI
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693. ИНСТИТУТ национальной памяти два дня будет представлять свой 

одесский офис [Электронный ресурс] : [Ин-т нац. памяти готовит 
презентацию собствен. филиала в г. Одесса, который состоится под 

лозунгом «Делаем историю популярной!». Презентация состоится в Одес. 

ОУНБ им. М. Грушевского] // ІЗБІРКОМ : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/HyC3ped. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.11.2019. 
 

694. ОДЕССИТЫ готовятся провести в Киеве акцию протеста против 

застройки Гагаринского плато [Электронный ресурс] : [в б-ке им.                       

М. Грушевского 17 нояб. прошли обществ. слушания по вопросу 

застройки р-на Аркадии] // УСИ. Одесса : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/FyC3ahb. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 17.11.2019. 
 

695. «НАЗВАННЫЙ историей Мудрым» [Электронный ресурс] : [15-го нояб. 

в Одес. обл. универс. б-ке им. М. Грушевского, в рамках ХХІІІ обл. фест. 

укр. книги, состоялись мероприятия, посвящ. 1000-летию с начала 

правления киевс. князя Ярослава Мудрого] // ТРК «Круг» : сайт. – Режим 

доступа: http://www.krug.com.ua/news/34502. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 15.11.2019. 
 

696. ТРЕНІНГ «Роль медіа в міжнародній політиці» (м. Одеса) [Електронний 

ресурс] : [30 жовт. молодь запрошують на захід з міжнар. тренерами для 

дослідж. питання впливу медіа на міжнар. політику. Організатори: ВМГО 

«Європ. молодь України», D66, Jonge Democraten] // Громад. простір. : 

сайт – Режим доступу: https://www.prostir.ua/event/treninh-rol-media-v-

mizhnarodnij-politytsi-odesa/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 30.10.2019. 
 

697. В ОДЕССЕ открыли современный Центр профориентации и готовят 

лагерь профессий [Электронный ресурс] : [об этом рассказала в б-ке                         

им. М. Грушевского основательница центра Ольга Назаренко]                        

// Культурометр : сайт. – Режим доступа: http://culturemeter.od.ua/v-

odesse-https://cutt.ly/6yC3fP5. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 24.10.2019. 
 

698. ЩОДЕННИК українського історика Василя Галяса [Електронний              

ресурс] : [в б-ці ім. М. Грушевського відбулась презентація кн. «Василь 

Галяс. Щоденник 1933-1946». В ньому багато деталей, за якими можна 

судити про життя та побут довоєн. Одеси. Особливу цінність становлять 

записи часів служби в армії – правда війни, яку довго ховали від 

суспільства. Кн. упорядкували діти та онуки укр. історика. Новини медіа-

групи «Глас» від 22.10.2019] // ГLAS : сайт. – Режм доступу: 
http://glasweb.com/shhodennik-ukrayinskogo-istorika-vasilya-galyasa/. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 22.10.2019. 

https://cutt.ly/HyC3ped
https://cutt.ly/FyC3ahb
http://www.krug.com.ua/news/34502
https://www.prostir.ua/event/treninh-rol-media-v-mizhnarodnij-politytsi-odesa/
https://www.prostir.ua/event/treninh-rol-media-v-mizhnarodnij-politytsi-odesa/
http://culturemeter.od.ua/v-odesse-otkryli-sovremennyj-centr-proforientacii-i-gotovjat-lager-professij-79528-2/?fbclid=IwAR1bjQ4FooYRL7wT6X9xjzC_y54V--qZZ2134zif9EHhhFm-ncZMwdKcn6Q
http://culturemeter.od.ua/v-odesse-otkryli-sovremennyj-centr-proforientacii-i-gotovjat-lager-professij-79528-2/?fbclid=IwAR1bjQ4FooYRL7wT6X9xjzC_y54V--qZZ2134zif9EHhhFm-ncZMwdKcn6Q
https://cutt.ly/6yC3fP5
http://glasweb.com/shhodennik-ukrayinskogo-istorika-vasilya-galyasa/
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699. В ОДЕССУ прибыл чрезвычайный и полномочный посол Южно-

Африканской Республики и встретился со студентами [Электронный 
ресурс] : [к 25-й годовщине Дня свободы ЮАР в Одессу прибыл 

Чрезвыч. и Полномоч. Посол ЮАР в Украине Андре Йоханнес 

Гроеневальд. Встреча состоялась в б-ке им. М. Грушевского] // Первый 

городской  Новости : сайт. – Режим доступа: http://1tv.od.ua/news/33001. 

– Назв. с экрана. – Дата публ.: 18.10.2019. 
 

700. МЕДИКИ в Одессе рассказали, что делать в случае депрессии 

[Электронный ресурс] : [10 окт. в Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 

состоялась науч.-практ. конф. по поддержке психич. здоровья населения 
и превенции суицидов. Она была приуроч. ко Всемир. дню психич. 

здоровья] // Взгляд из Одессы : сайт. – 2019. – 13 окт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/2yC3jbB. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 13.10.2019. 
 

701. ФРАНКОВІ читання: культурна спадщина України [Електронний                           

ресурс] : [Одес. б-ка ім. М. Грушевського в своїй гостинній регулярно 

проводить  читання присвяч. тим чи іншим відомим  письменникам.                   

3 жовт. присвятили Івану Яковичу Франку] // ГLAS : сайт. – Режим 
доступу: https://cutt.ly/hyC3ld0. – Назва з екрану. – Дата публ.: 04.10.2019. 

 

702. НАГОРНЮК О. А. Сучасна бібліотека – ресурс для розвитку громади 

[Електронний ресурс] : [про роль сучас. б-к, які якісно змінюють напрями 

своєї діяльності і стають комунікатив. центрами у громаді] / Ольга 

Нагорнюк // Uplan : громад. мережа публіч. права та адмін. – Режим 

доступу: https://cutt.ly/xyC3zvd. – Назва з екрану. – Дата публ.: 
30.09.2019. 

 

*   *   * 
 

703. ОДЕССКИЕ библиотекари сняли музыкальную пародию на известный 

хит (фото, видео) [Электронный ресурс] : [Обл. науч. б-ка им.                             

М. Грушевского отметила Всеукр. день б-к очень ярко] // Культурометр : 

одес. сайт о культур.-обществ. жизни города. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/TyC3x9J. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 04.10.2019. 
 

704. В ОДЕССЕ библиотекари показали клип-пародию на известный хит 

[Электронный ресурс] : [сотрудники б-ки им. М. Грушевского приняли 
участие в создании пародии на клип «Мама, я танцую!»] // Взгляд из 

Одессы : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/tyC3vic. – Назв. с экрана. – 

Дата публ.: 03.10.2019. 
 

705. «КНИГУ хочу крутую»: в библиотеке Грушевского сняли музыкальный 

клип (видео) [Электронный ресурс] : [сотрудники Одес. обл. универс. 

науч. б-ки им. М. Грушевского сняли пародию на клип #2Маши «Мама, я 
танцую»] // Наблюдатель : сайт. – Режим доступа: 

http://nabludatel.od.ua/actual/knigy-hochy-krytyu-v-biblioteke-gryshevskogo-
sniali-myzykalnyi-klip-video/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.10.2019. 

http://1tv.od.ua/news/33001
https://cutt.ly/2yC3jbB
https://cutt.ly/hyC3ld0
https://cutt.ly/xyC3zvd
https://cutt.ly/TyC3x9J
https://cutt.ly/tyC3vic
http://nabludatel.od.ua/actual/knigy-hochy-krytyu-v-biblioteke-gryshevskogo-sniali-myzykalnyi-klip-video/
http://nabludatel.od.ua/actual/knigy-hochy-krytyu-v-biblioteke-gryshevskogo-sniali-myzykalnyi-klip-video/
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706. ЛАЗАРЕНКО И. Одесские библиотекари сделали пародию на клип 

«Мама, я танцую». ВИДЕО [Электронный ресурс] : [сотрудники Одес. 
обл. универс. науч. б-ки им. М. Грушевского сняли пародию на клип 

#2Маши «Мама, я танцую»] / Ирина Лазаренко // Метроном : информ.-

аналит. портал. – Режим доступа: 

https://metronom.news/post/view/odesskie-bibliotekari-sdelali-parodiu-na-

klip-mama-a-tancuu-video. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.10.2019. 
 

707. «МАМА я тоскую, хочу книгу крутую»: библиотекари сняли пародию на 
хит [Электронный ресурс] : [сотрудники б-ки им. М. Грушевского 

приняли участие в создании пародии на клип «Мама, я танцую!»]                       

// Думская.net : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/IyC3bXO. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 02.10.2019. 
 

708. ОДЕССКИЕ библиотекари сняли свою пародию на «Мама, я танцую» 

(ВИДЕО) [Электронный ресурс] : [сотрудники Одес. обл. универс. науч. 

б-ки им. М. Грушевского сняли пародию на клип #2Маши «Мама, я 
танцую»] // Odessa.net.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://odessa.net.ua/news/odesskie-bibliotekari-snjali-svoju-parodiju-na-

mama-ja-tantsuju-video. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.10.2019. 
 

709. СОТРУДНИЦЫ одесской библиотеки станцевали и спели о любви к 

книгам (видео) [Электронный ресурс]: [сотрудники одес. б-ки                                 

им. М. Грушевского оригинально отметили День библиотекаря] // Одес. 

жизнь : сайт. –Режим доступа: https://odessa-life.od.ua/news/odesskie-
bibliotekarshi-speli-i-stancevali-o-ljubvi-k-knigam. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 02.10.2019. 
 

710. ХИТ «Мама я тоскую» перепели одесские библиотекари [Электронный 

ресурс] : [оригинально отметили свой профессиональный праздник 

сотрудницы библиотеки имени Грушевского, они снялись в пародии на 

песню «Мама, я танцую»] // bigmir)net : сайт. – Режим доступа: 
https://news.i.ua/theme/6249784/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.10.2019. 

 

711. ХИТ «Мама я тоскую» перепели одесские библиотекари [Электронный 

ресурс] : [30 сент. в Украине отмечали Всеукр. день б-к. В Одессе 

оригинально отметили свой проф. праздник сотрудницы б-ки им.                            

М. Грушевского, они снялись в пародии на песню «Мама, я танцую»]                          

// i.ua : интернет-портал : сервис электрон. почты. – Режим доступа: 

https://news.i.ua/theme/6249784/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.10.2019. 
 

712. ХОЧУ крутую книгу: одесские библиотекари снялись в зажигательном 

клипе (видео) [Электронный ресурс] : [шуточ. видеоролик подготовили 

ко Дню б-к] // Odessa Online : сайт. – Режим доступа: 

https://odessa.online/po-sledam-belyakova-v-biblioteke-grushevskogo-snyali-

zazhigatelnyj-klip-video/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.10.2019. 

https://metronom.news/post/view/odesskie-bibliotekari-sdelali-parodiu-na-klip-mama-a-tancuu-video
https://metronom.news/post/view/odesskie-bibliotekari-sdelali-parodiu-na-klip-mama-a-tancuu-video
https://cutt.ly/IyC3bXO
https://odessa.net.ua/news/odesskie-bibliotekari-snjali-svoju-parodiju-na-mama-ja-tantsuju-video
https://odessa.net.ua/news/odesskie-bibliotekari-snjali-svoju-parodiju-na-mama-ja-tantsuju-video
https://odessa-life.od.ua/news/odesskie-bibliotekarshi-speli-i-stancevali-o-ljubvi-k-knigam
https://odessa-life.od.ua/news/odesskie-bibliotekarshi-speli-i-stancevali-o-ljubvi-k-knigam
https://news.i.ua/theme/6249784/
https://news.i.ua/theme/6249784/
https://odessa.online/po-sledam-belyakova-v-biblioteke-grushevskogo-snyali-zazhigatelnyj-klip-video/
https://odessa.online/po-sledam-belyakova-v-biblioteke-grushevskogo-snyali-zazhigatelnyj-klip-video/


 195 

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського 
 

 

713. В ОДЕССЕ отметили Всеукраинский день библиотек [Электронный 

ресурс] : [в б-ке им. М. Грушевского отпраздновали Всеукр. день б-к 
темат. мероприятиями. Например, особенностями чайной церемонии или 

истории возникновения вин. з-дов в Одессе. Также можно было пройти 

квест, прослушать лекцию или посмотреть спектакль студентов 

Политеха] // Первый городской : сайт. – Режим доступа: 

http://1tv.od.ua/news/32738. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 30.09.2019. 
 

*   *   * 
 

714. ОДЕССУ и Закарпатье соединят культурными связями. Одесситов зовут 

в команду культурных менеджеров [Электронный ресурс] : [в Одессе 
начинается подготовка к двухнед. мультикультур. форуму о Закарпатье. 

Само мероприятие состоится осенью 2020 г. В прогр. – встречи с 

писателями и режиссерами, худож. выст., литератур. чтения, дискуссии, 

кинопоказы, спектакли и театрал. воркшопы, перформансы, показы мод и 

даже дет. прогр.] // Культурометр : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/hyC3mDa. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 10.09.2019. 
 

715. ПОЛІЦІЯ ігнорує правопорушення у парку "Тузлівські лимани" (відео) 

[Електронний ресурс] : [прес-конф. щодо Національного парку 

«Тузлівські лимани» відбулась 28.08.2019 р. в Одес. ОУНБ ім.                          

М. Грушевського. У ході прес.-конф. було зокрема доведено, що поліція 

не розслідує правопорушення, скоєнні у нац. парку «Тузлівські лимани». 

Принаймні так вважає керівництво нацпарку. Браконьєрство, крадіжки, 

псування майна, погрози – усе залишається поза увагою правоохоронців] 

// 7 телеканал : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/UyC3Q4B. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 28.08.2019. 
 

716. СЕРГЕЙ ЖАДАН приглашает одесситов на презентацию своего нового 

поэтического сборника [Электронный ресурс] : [20 авг. 2019 г. в 17.00 в 

Одес. ОУНБ им. М. Грушевского (отдел социокультурной деятельности, 

1-й этаж) состоится презентация поэт. сб. «Там, где дома» –                                 

112 стихотворений от волонтеров и воинов о любви и войне]                                 
// Культурометр : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/KyC3EPh. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 16.08.2019. 
 

717. «ЧОРНОБИЛЬ: я бачив» та «Прапор Перемоги»: презентація книг (відео) 

[Електронний ресурс] : [спростування міфів з серіалу «Чорнобиль» від 
HBO та інші факти про атомну катастрофу. В б-ці ім. М. Грушевського 

презентували кн. ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Володимира 

Шовкошитного] // 7 телеканал : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/iyC3Y0h. – Назва з екрану. – Дата публ.: 01.08.2019. 

http://1tv.od.ua/news/32738
https://cutt.ly/hyC3mDa
https://cutt.ly/UyC3Q4B
https://cutt.ly/KyC3EPh
https://cutt.ly/iyC3Y0h
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718. В БИБЛИОТЕКЕ имени Грушевского прошли Шевченковские чтения 

[Электронный ресурс] : [около полусотни человек пришли послушать 
стихи и прозу Великого Кобзаря. Фот.] // Первый городской. : сайт. – 

Режим доступа: 

http://1tv.od.ua/news/30887?fbclid=IwAR0K2BhBrYHiO2C9FVBRuDxRI2s7

MoptjqaWQTKUIe8Kx0PVPAqJD3DHdXc. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

22.05.2019. 
 

719. КАЖИ, щоб зберегти життя [Електронний ресурс] : [в Україні з 6 по                       

12 трав. проводиться Тиждень безпеки дорож. руху у рамках 5-го Глобал. 

тижня безпеки дорож. руху. Він присвячений темі лідерства і проходить 

під гаслом #SpeakUptoSaveLives – «Кажи, щоб зберегти життя». В рамках 

цього заходу в Одес. б-ці ім. М. Грушевського була проведена темат. 

година зі школярами на тему: «Виконання правил дорожнього руху – 

запорука збереження здоров’я та життя»] // ГLAS : сайт. – Режим 

доступу: https://cutt.ly/zyC3Oge. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

10.05.2019. 
 

720. КРАКАЛІЯ Р. Історія не дає шансів, коли ними нехтують [Електронний 

ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація кн. 

«Горе переможеним. Репресовані міністри Укр. Революції»] / Р. Кракалія                  

// Одес. газеты. Социальный проект Наталии Бондарчук : сайт. – Режим 

доступу: http://newspapers.od.ua/ch_novini/424-storja-ne-daye-shansv-koli-

nimi-nehtujut.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 25.04.2019. 
 

721. БІБЛІОТЕКИ в ОТГ мають стати інформаційними майданчиками громад 

– АМУ [Електронний ресурс] : [16 квіт. 2019 р. в Одес. ОУНБ ім.                                    

М. Грушевського у межах проекту ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування»] // Сила громад. Все про децентралізацію в 
Одеській області : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/xyC3LSu. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 18.04.2019. 
 

722. ТВОРЧА зустріч з Ірмою Вітовською [Електронний ресурс] : [10 квіт. в 

ОНУБ ім. М. Грушевського відбулась творча зустріч з сучас. укр. 
актрисою театру та кіно, продюсером та громад. діячем Ірмою 

Вітовською] // Южная волна : сайт. – Режим доступу: 

https://volnatv.com/novosti/odessa/15971-tvorcha-zustrch-z-rmoyu-

vtovskoyu.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 10.04.2019. 
 

723. В БІБЛІОТЕЦІ ім. М. Грушевського згадали історію часів окупації 
[Електронний ресурс] : [з нагоди 75-ї річниці Дня визволення Одеси від 

нацист. окупантів б-ка ім. М.С. Грушевського отримала у подарунок 

книги «Одеса 1941–1944. Невідомі сторінки»] // 7 телеканал : сайт. – 

Режим доступу: https://cutt.ly/YyC3ARA. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

10.04.2019. 

http://1tv.od.ua/news/30887?fbclid=IwAR0K2BhBrYHiO2C9FVBRuDxRI2s7MoptjqaWQTKUIe8Kx0PVPAqJD3DHdXc
http://1tv.od.ua/news/30887?fbclid=IwAR0K2BhBrYHiO2C9FVBRuDxRI2s7MoptjqaWQTKUIe8Kx0PVPAqJD3DHdXc
https://cutt.ly/zyC3Oge
http://newspapers.od.ua/ch_novini/424-storja-ne-daye-shansv-koli-nimi-nehtujut.html
http://newspapers.od.ua/ch_novini/424-storja-ne-daye-shansv-koli-nimi-nehtujut.html
https://cutt.ly/xyC3LSu
https://volnatv.com/novosti/odessa/15971-tvorcha-zustrch-z-rmoyu-vtovskoyu.html
https://volnatv.com/novosti/odessa/15971-tvorcha-zustrch-z-rmoyu-vtovskoyu.html
https://cutt.ly/YyC3ARA
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724. ФЕТИСОВА М. Пенсионеры Приморского района провели час памяти 

композитора, поэта и основателя современной украинской поп-музыки 
Владимира Ивасюка [Электронный ресурс] : [пенсионеры Примор. р-на, 

которые получают соц.-пед. услугу «Университет третьего возраста», 

активно занимаются в обл. науч. универс. б-ке им. М.С. Грушевского 

изучением укр. яз. и культуры] / Мария Фетисова // Одес. обозреватель : 

сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/HyC3JnC. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 23.03.2019. 

725. ЯКУШЕВ В. Книжковий Tour de Ukraine. Подорож з побратимами по 

зброї та перу [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 

відбулась зустріч з авторами книг про війну: Олексієм Петровим, авт. 

«Кофе с прикусом пепла», Олексієм Пайкіним – «Путь домой», Martin 

Brest – «Пехота» та «Піхота-2. Збройники», а також Олександром 
Терещенком – «Життя після 16:30»] / Влад Якушев ; [фот. Olena Balaba]                           

// Zik : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/LyC3Ct2. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 05.03.2019. 

726. ОДЕСЬКА область святкує своє 87-річчя [Електронний ресурс] : [до цієї 

дати у б-ці ім. М. Грушевського відкрилась кн.-іл. вист. «Одеська область 

– симфонія південних просторів»] // Южная волна : сайт. – Режим 

доступу: https://volnatv.com/novosti/odessa/15657-odeska-oblast-svyatkuye-

svoye-87-rchchya.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 28.02.2019. 
 

727. РОМАНОВА О. Язык Поднебесной в Одессе [Электронный ресурс] : 

[студенты ОНПУ отметили Междунар. день родного яз. в ОУНБ                        

им. М. Грушевского] / Ольга Романова // Веч. Одесса  Культура : сайт. – 

Режим доступа : http://vo.od.ua/rubrics/kultura/42117.php. – Назв. с экрана. 

– Дата публ.: 26.02.2019. 

728. В ОДЕССЕ состоялась творческая встреча с Богданом Сушинским 

[Электронный ресурс] : [встреча извест. писателя, акад., проф., заслуж. 

журналиста Украины Богдана Ивановича Сушинского с пенсионерами 

Примор. р-на в Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского 

традиционно проведена накануне Междунар. дня родного яз.] // Одес. 

обозреватель : сайт. – Режим доступа: http://www.odessapost.com/v-odesse-

sostojalas-tvorcheskaja-vstrecha-s-bogdanom-sushinskim/. – Назв. с экрана. – 
Дата публ.: 21.02.2019. 

729. ІСТОРИК Богдан Сушинський провів майстер-клас для одеситів 

[Електронний ресурс] : [історик, письменник та журналіст Богдан 

Сушинський привітав одеситів з Міжнар. днем рідної мови. Зустріч, 

присвячена цьому святу, відбулася 19 лют. в Одес. обл. б-ці ім.                              

М. Грушевського. Автор понад 100 книг розважив гостей іст. анекдотами 

і поділився з ними секретами майстерності] // Еtcetera : Інтернет-газета : 

сайт. – Режим доступу : https://cutt.ly/kyC3MWe. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 20.02.2019. 

https://cutt.ly/HyC3JnC
https://cutt.ly/LyC3Ct2
https://volnatv.com/novosti/odessa/15657-odeska-oblast-svyatkuye-svoye-87-rchchya.html
https://volnatv.com/novosti/odessa/15657-odeska-oblast-svyatkuye-svoye-87-rchchya.html
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/42117.php
http://www.odessapost.com/v-odesse-sostojalas-tvorcheskaja-vstrecha-s-bogdanom-sushinskim/
http://www.odessapost.com/v-odesse-sostojalas-tvorcheskaja-vstrecha-s-bogdanom-sushinskim/
https://cutt.ly/kyC3MWe
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730. В ОДЕСІ пройде аукціон робіт випускника Морського ліцею Василя 

Канюки [Електронний ресурс] : [17 лют. 2019 р. о 15.00 в приміщенні 
Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського (відділ соціокультур. діяльності, 1-й 

поверх) відбудеться благочин. аукціон робіт Василя Канюки, вихованця 

Військ.-мор. ліцею] // Etcetera : Інтернет-газета : сайт. – Режим доступу: 

https://uk.etcetera.media/v-odesi-proyde-auktsion-robit-vipusknika-morskogo-

litseyu-vasilya-kanyuki.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.02.2019. 
 

731. СВЯТО книг і любові провели для пенсіонерів в Одесі [Електронний 

ресурс] : [в б-ці ім. М. Грушевського 14 лют. пройшов творчий вечір для 

пенсіонерів, присвяч. Міжнар. дню дарування книг і Дню Валентина. 

Організаторами цього заходу стали Одес. регіон. орг. політ. партії 

«Соціальна справедливість» та громад. орг. «Одеське товариство 

пенсіонерів»] // Etcetera : Інтернет-газета : сайт. – Режим 

доступуhttps://cutt.ly/wyC30Nq. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.02.2019. 
 

732. «ЗАКОХАНІ у книгу» – під таким гаслом відмітили у бібліотеці ім. 

Грушевського незвичайне свято [Електронний ресурс] : [на День 

дарування книг б-ка отримала цікаві, рідкіс. екз. від одес. вид-цтв, 

письменників та представників місц. органів влади] // Южная волна TV  

Новини : сайт. – Режим доступу : http://volnatv.com/novosti/odessa/15546-

zakohan-u-knigu.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 14.02.2019. 
 

733. ФИЛИППОВА О. Есть у нас Надежда… [Электронный ресурс] : [12 

февр. 2019 г. в отд. социокультур. деятельности в рамках проекта ОО 

«Всеукраинский союз активного долголетия" ИТ-бабушки "» состоялось 

празднование 90-летия Надежды Гомонюк] / Ольга Филиппова // IT-

Бабушки : сайт. –Режим доступа: http://itbabushka.com.ua/?p=1386. – Назв. 

с экрана. – Дата публ.: 12.02.2019. 
 

734. РОДИТЕЛИ не привитых детей требуют пускать их на занятия и грозятся 

судом [Электронный ресурс] : [пресс-конф. о вакцинации состоялась в 

Одес. ОУНБ им. М. Грушевского 08.02.2019] // УСИ Одесса : сайт. – 

Режим доступа: https://cutt.ly/hyC33Cu. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

08.02.2019. 
 

735. В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Грушевского одесские пенсионеры изучают 

украинский язык [Электронный ресурс] : [пенсионеры Примор. р-на, 

получающие соц.-пед. услугу «Университет третьего возраста», с 

удовольствием посещают направление «Украинская платформа 

многонациональной Одещины» в ОУНБ им. М. Грушевского. Куратор 

направления отд. Социокультур. деятельности б-ки – б-рь Мозговая 

Татьяна Николаевна] // Одес. обозреватель : сайт. – Режим доступа: 

http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-odesskie-

pensionery-izuchajut-ukrainskij-jazyk/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

07.02.2019. 

https://uk.etcetera.media/v-odesi-proyde-auktsion-robit-vipusknika-morskogo-litseyu-vasilya-kanyuki.html
https://uk.etcetera.media/v-odesi-proyde-auktsion-robit-vipusknika-morskogo-litseyu-vasilya-kanyuki.html
https://cutt.ly/wyC30Nq
http://volnatv.com/novosti/odessa/15546-zakohan-u-knigu.html
http://volnatv.com/novosti/odessa/15546-zakohan-u-knigu.html
http://itbabushka.com.ua/?p=1386
https://cutt.ly/hyC33Cu
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-odesskie-pensionery-izuchajut-ukrainskij-jazyk/
http://www.odessapost.com/v-biblioteke-im-m-grushevskogo-odesskie-pensionery-izuchajut-ukrainskij-jazyk/
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736. КОВОРКІНГ як майбутнє для бібліотеки і роль в цьому настільних ігор 

[Електронний ресурс] : [про сучас. б-ки, в т.ч. й про Одеську ОУНБ                           
ім. М. Грушевського] // Блог Світу Громад. Ігрофікація та освітні ігри для 

розвитку спільнот : блог. – Режим доступу: https://cutt.ly/QyC8qKV. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 24.01.2019. 
 

737. У 2018 році Український культурний фонд підтримав реалізацію                     
297 культурно-мистецьких проектів [Електронний ресурс] : [в т.ч. виїз. 

зонал. фестиваль укр. книги пам’яті Михайла Грушевського 

«Безмежність української книги» в смт Любашівка Одес. обл.]                          

// Міністерство культури України : офіц. сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/eyC8rDs. – Назва з екрану. – Дата публ.: 09.01.2019. 

 

Телевізійні канали: 
 

738. ПЕРШИЙ форум інновації роботи поліції з громадою [Електронний 

ресурс] : [19 груд. в приміщенні ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась 

дискусія «Перший форум інновацій роботи поліції з громадою». Форум 

проводився Одес. обл. орг. Ком. виборців України спільно з орг. поліції 

та Одес. обл. б-кою Грушевського з метою привернення уваги до 

проблем безпеки в громаді та обговорення інновац. інструментів 
взаємодії поліції з громадою, які посилюють безпеку мешканців та 

підвищують довіру до поліції. На зустріч були запрошені представники 

ЗМІ] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу : 

https://cutt.ly/SyC8iiq. – Назва з екрану. – Дата публ.: 19.12.2019. 
 

739. ПРАВА дітей в Україні. Роль уповноваженого ВР в системі захисту 
[Електронний ресурс] : [11 груд. Одес. б-ка ім. М. Грушевського 

прийняла у своїх стінах Яну Кузьміну, регіонал. представника 

уповноваж. Верхов. Ради в Одес. обл. з прав людини. Вона провела для 

школярів інтерактивну гру-бесіду, в якій розповідала дітям про їх права 

та обов'язки. Захід відбувався з нагоди Міжнар. тижня прав людини]                     

/ ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу : 

https://cutt.ly/qyC8aNK. – Назва з екрану. – Дата публ.: 11.12.2019. 
 

740. ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги «А мама зрозуміє» [Електронний ресурс] : [в б-ці 

ім. М. Грушевського в День Збройних Сил України військ. журналіст 

Леонід Матюхін презентував власну кн. «А мама зрозуміє…». Про події в 

Криму 2014 року. Автор в цей час знаходиться у військ. частині і 

нашвидкуруч записує щоденні історії: правда, про яку не розкажуть по 

ТБ, правда, яка найчастіше не вигідна ні одній із сторін конфлікту. Зрада. 

Дружба. Вибір] / Телерадіостудія Бриз МО України // YouTube.ua : сайт. 

– Режим доступу : https://cutt.ly/WyC8fjG. – Назва з екрану. – Дата публ.: 
07.12.2019. 

https://cutt.ly/QyC8qKV
https://cutt.ly/eyC8rDs
https://cutt.ly/SyC8iiq
https://cutt.ly/qyC8aNK
https://cutt.ly/WyC8fjG
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741. ВІДДІЛЕННЯ Українського інституту національної пам’яті відкривають в 

Одесі (відео) [Електронний ресурс] : [30 листоп. в ОУНБ ім.                             
М. Грушевського відбулась презентація Півден. міжрегіон. від-ня Укр. ін-ту 

нац. пам’яті] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим                              
доступу : https://www.youtube.com/watch?v=qanbFO3jSt4&feature=emb_logo. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 02.12.2019. 
 

742. ФЕСТИВАЛЬ української книги стартував в Одесі [Електронний                            

ресурс] : [23-й фест. укр. книги відкрили сьогодні в б-ці ім.                                

М. Грушевського. Цьогоріч велика літ. подія присвяч. Ярославу Мудрому]                        
/ Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/QyC8g3Z. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.11.2019. 
 

743. «НАЗВАННЫЙ историей Мудрым» [Электронный ресурс] : [15 нояб. в Одес. 

обл. универс. б-ке им. М. Грушевского, в рамках ХХІІІ обл. фест. Укр. книги, 

состоялись мероприятия, посвящ. 1000-летию с начала правления киев. князя 
Ярослава Мудрого] / ТК Круг // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=lDzEvT-TWFI&feature=emb_logo. – Назв. с 
экрана. – Дата публ.: 15.11.2019. 

 

744. СКАНДАЛ в бібліотеці Грушевського [Електронний ресурс] : [в приміщенні, 

де розміщується картотека та ще кілька відділів, планують створити музей 

Укр. книги. Працівники б-ки розділилися на два табори. Одні протестують, 
тому що вважають, що для проекту можна було розшукати іншу будівлю. 

Інші – погоджуються із майбутніми змінами] / Южная волна. Новости                               
// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=bDdpAhJO_s8&feature=e
mb_logo. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.11.2019. 

 

745. INTELLECTUARIUM Odessa. Зустріч з українським філософом Тарасом 

Лютим [Електронний ресурс] : [публіч. освіт. проект «Інтеллектуаріум» вже 
не вперше запрошує вчених, літераторів, мислителів для того, щоб одесити 

могли розвиватися в різних сферах. 26 жовт. Одес. б-ка ім. М. Грушевського 
прийняла у своїх стінах Тараса Лютого, укр. філософа, письменника, 

колумніста та музиканта] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. – Режим 
доступу: https://cutt.ly/pyC8jhb. – Назва з екрану. – Дата публ.: 28.10.2019. 

 

746. ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги «Щоденник українського історика Василя Галяса» 

[Електронний ресурс] : [в б-ці ім. М. Грушевського відбулась презентація кн. 
«Василь Галяс. Щоденник 1933-1946». В ньому багато деталей, за якими 

можна судити про життя та побут довоєн. Одеси. Особливу цінність 
становлять записи часів служби в армії – правда війни, яку довго ховали від 

суспільства. Книгу упорядкували діти та онуки укр. історика. Новини медіа-
групи «Глас» від 22.10.2019] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KK592ebs1mw&fbclid=Iw

AR1qvoDxUt6IGHPVFAxNJSdstlld4AUufJjgOQYwIv-N_majxGG4e_rqN6w. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 22.10.2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=qanbFO3jSt4&feature=emb_logo
https://cutt.ly/QyC8g3Z
https://www.youtube.com/watch?v=lDzEvT-TWFI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=bDdpAhJO_s8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=bDdpAhJO_s8&feature=emb_logo
https://cutt.ly/pyC8jhb
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KK592ebs1mw&fbclid=IwAR1qvoDxUt6IGHPVFAxNJSdstlld4AUufJjgOQYwIv-N_majxGG4e_rqN6w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KK592ebs1mw&fbclid=IwAR1qvoDxUt6IGHPVFAxNJSdstlld4AUufJjgOQYwIv-N_majxGG4e_rqN6w
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747. CHALLENGE Academy в Одесі: пізнавальний проект для підлітків 

[Електронний ресурс] : [навч. проект Challenge Academy стартував у 
нашому місті. Ефективно боротись з викликами, розвивати лідерські 

якості та бути екосвідомим. Такі навички одесит Богдан Гальцев 

передаватиме інш. школярам. Всього хлопець навчився у міжнар. проекті 

Challenge Academy від Klitschko Foundation і тепер збирається проводити 

такі тренінги постійно] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=DdL0sB2JI68&fbclid=IwAR04rgvO9jx-

cTO9vMYvAYbhj_9hJ04II67pFqThmQXdHdSR-0uK2mylClc. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 14.10.2019. 
 

748. ЯК розпізнати психічні розлади та запобігти суїциду [Електронний 

ресурс] : [про ознаки психіч. розладів та як запобігти суїциду розповіли                          
10 жовт. на брифінгу до Всесвіт. дня психіч. здоров’я в ОУНБ ім.                             

М. Грушевського] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу: https://cutt.ly/oyC8zEd. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

14.10.2019. 
 

749. ФРАНКОВІ читання: культурна спадщина України [Електронний                                

ресурс] : [Одес. б-ка ім. М. Грушевського в своїй гостинній регулярно 

проводить  читання  присвяч. тим чи іншим відомим письменникам.                                       

3 жовт. присвятили Івану Яковичу Франку] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua 

: сайт. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=VFM0MmqJoiU. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 04.10.2019. 
 

750. ВЕЧЕР на Думской. Юлиана Амельченко, 03.10.2019 [Электронный 

ресурс] : [одес. б-ри сняли пародию на извест. муз. хит] // Думская : сайт. 

– Режим доступа: https://dumskaya.net/news/vecher-na-dumskoy-yyliana-

amelchenko-03-103744/. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 03.10.2019. 
 
 

751. ПРЕЗЕНТАЦІЯ книги Ярослава Поліщука [Електронний ресурс] : [у б-ці 

ім. М. Грушевського відбулась презентація кн. Ярослава Поліщука 

«Фронтирна ідентичність: Одеса 20 століття». Автор – д-р філолог. наук, 

проф. ін-ту рос. та укр. філології в Познан. ун-ті ім. А. Міцкевича. 
Перегортали сторінки нового видання і наші кореспонденти] / ГЛАС 

(Одеса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/HyC8chA. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 13.09.2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=DdL0sB2JI68&fbclid=IwAR04rgvO9jx-cTO9vMYvAYbhj_9hJ04II67pFqThmQXdHdSR-0uK2mylClc
https://www.youtube.com/watch?v=DdL0sB2JI68&fbclid=IwAR04rgvO9jx-cTO9vMYvAYbhj_9hJ04II67pFqThmQXdHdSR-0uK2mylClc
https://cutt.ly/oyC8zEd
https://www.youtube.com/watch?v=VFM0MmqJoiU
https://dumskaya.net/news/vecher-na-dumskoy-yyliana-amelchenko-03-103744/
https://dumskaya.net/news/vecher-na-dumskoy-yyliana-amelchenko-03-103744/
https://cutt.ly/HyC8chA
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752. «ЧОРНОБИЛЬ: я бачив» та «Прапор Перемоги»: презентація книг 

[Електронний ресурс] : [спростування міфів з серіалу «Чорнобиль» від 
HBO та інші факти про атомну катастрофу. В б-ці ім. М. Грушевського 

презентували кн. ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Володимира 

Шовкошитного] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=LmyZhS2mA0w. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 01.08.2019. 
 

753. В ОДЕСІ відкрили виставку «Це зробила вона» [Електронний ресурс] : 

[представлені картини – ілюстрації одноймен. кн. В ній та другому томі – 

«Це теж зробила вона» – розказуються історії укр. жінок різних професій. 

Загалом – 103 героїні. Над кожною історією працював окремий автор та 

ілюстратор. Презентація відбулась в б-ці ім. М. Грушевського] // UA: 

Одеса : сайт. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/OdesaSuspilne/videos/384435985759321/. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 12.07.2019. 
 

754. «ЦЕ зробила вона»: в Одесі показують історії успішних жінок 

[Електронний ресурс] : [вист. іл. до кн. «Це зробила вона» відкрилась в 

бібліотеці імені Грушевського] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=X5W75OP8rV0. 

– Назва з екрану. – Дата публ.: 12.07.2019. 
 

755. ПИТАННЯ до патрульної поліції [Електронний ресурс] : [9 лип.                           

2019 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся брифінг «Питання до 

патрульної поліції» щодо конфлікту між патрульним Зоєю Мельник та 
керівництвом патрул. поліції. Організатори: ГО «Pitbull Odessa», Одес. 

осередок ВО «Автомайдан»] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                           

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/J0N5G-ngsSs. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 10.07.2019. 
 

756. «ШАНА КОБЗАРЕВІ» [Електронний ресурс] : [в 60-70-і роки минулого 

ст. в Україні біля пам’ятника Шевченку саме 22 трав., в день 

перепоховання Кобзаря, патріот. молодь читала вірші та виголошувала 

свої промови. Наразі така традиція повернулася в Одесу. В нашому місті 

Шевченківські читання проходять вже п’ятий рік. Цього разу в ОУНБ ім. 

М. Грушевського. Уривок з новин ТК «Глас» від 23.05.2019] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://youtu.be/dJYHA84SCoE. – Назва з екрану. – Дата публ.: 28.05.2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmyZhS2mA0w
https://www.facebook.com/OdesaSuspilne/videos/384435985759321/
https://www.youtube.com/watch?v=X5W75OP8rV0
https://youtu.be/J0N5G-ngsSs
https://youtu.be/dJYHA84SCoE
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757. «ДОЛГОЕ ЭХО ЛЮБВИ» Галини Невара [Електронний ресурс] :                         

[14 трав. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась зустріч з відомою 
естрад. співачкою, засл. артисткою Казахстану і України Галиною Іванівною 

Неварою та авт. презентація кн. спогадів «Долгое эхо любви». Новини ТК 
«Южная волна» від 15.05.2019 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                             

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/HOR-txjFty0. – Назва з 
екрану. – Дата публ.: 16.05.2019. 

 

758. КАЖИ, щоб зберегти життя [Електронний ресурс] : [в Україні з 6 по                    

12 трав. проводиться Тиждень безпеки дорож. руху у рамках 5-го 
Глобального тижня безпеки дорожнього руху. Він присвячений темі 

лідерства і проходить під гаслом #SpeakUptoSaveLives – «Кажи, щоб 
зберегти життя». В рамках цього заходу в Одес. б-ці ім. М. Грушевського 

була проведена темат. година зі школярами на тему: «Виконання правил 
дорожнього руху — запорука збереження здоров’я та життя»] / ГЛАС 

(Одеса) // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=OQ6b__i8S0Q. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 10.05.2019. 
 

759. В ОДЕСІ презентували книгу про Іловайський котел [Електронний                          

ресурс] : [«Хроніка Іловайської трагедії. Війна, якої не було». Кн. про 

Іловайськ. котел презентували сьогодні в б-ці ім. М. Грушевського]                                 
/ Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/lyC8bbf. – Назва з екрану. – Дата публ.: 19.04.2019. 
 

760. В ОДЕССЕ прошел конкурс памяти Нелли Ивановой-Георгиевской 

[Электронный ресурс] : [феноменология, герменевтика, философия смеха и 

философия танца – работы  в этих четырёх направлениях представили 
молодые исследователи. принявшие участие во всеукр. конкурсе философов, 

посвящ. памяти Нелли Ивановой-Георгиевской. Церемония  награждения 
победителей конкурса и подведение итогов состоялись в б-ке им.                            

М. Грушевского. Этот конкурс посвящен памяти преподавателя философии 
Одес. Нац. Ун-та им. И.И. Мечникова] / Телерадиокомпания «Град»                      

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/uyC8nLn. – Назв. с 
экрана. – Дата публ.: 11.04.2019. 

 

761. ДО 75-річчя від дня визволення Одеси від нацистських окупантів 
[Електронний ресурс] : [10 квіт. 2019 р. в Одес. ОУНБ ім.                                

М. Грушевського відбулось літ.-муз. свято, присвяч. 75-річчю від дня 

визволення Одеси від нацист. окупантів. З презентацією кн.-альбому 
Михайла Пойзнера «Одесса 1941-1944: неизвестные страницы» перед 

молоддю виступив Етнарович Олег Володимирович – депутат міськ. ради, 
голова депутат. комісії з освіти, культури, спорту і взаємодії з громад. орг. 

Уривок з новин ТК "Медіа інформ" від10.04.2019] / Одес. ОУНБ ім.                                
М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=_nDQNvH5XRg. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 10.04.2019. 

https://youtu.be/HOR-txjFty0
https://www.youtube.com/watch?v=OQ6b__i8S0Q
https://cutt.ly/lyC8bbf
https://cutt.ly/uyC8nLn
https://www.youtube.com/watch?v=_nDQNvH5XRg
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762. ТВОРЧА зустріч з Ірмою Вітовською [Електронний ресурс] : [10 квіт. в 

ОНУБ ім. М. Грушевського відбулась творча зустріч з сучас. укр. 
актрисою театру та кіно, продюсером та громад. діячем Ірмою 

Вітовською] / Юж. волна // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=GAKo0bGAENU. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 10.04.2019. 
 

763. В БІБЛІОТЕЦІ ім. М. Грушевського згадали історію часів окупації 

[Електронний ресурс] : [з нагоди 75-ї річниці Дня визволення Одеси від 

нацист. окупантів б-ка ім. М.С. Грушевського отримала у подарунок кн. 

«Одеса 1941–1944. Невідомі сторінки»] / Новости 7 канал Одесса                      

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=zdPSbb6YbeA. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 10.04.2019. 
 

764. ОПАЛЬНИЙ гетьман і його правда [Електронний ресурс] : [цього року 

Україна відзначає 380-річницю від дня народж. славет. політ. діяча – 

гетьмана Івана Мазепи. До цієї дати в б-ці ім. М. Грушевського відбулась 

лекція «Опальний гетьман і його правда» історика, проф. ОНУ ім.                         

І.І. Мечникова Тараса Гончарука. Присутні дізналися про аспекти 

біографії укр. політика козац. доби] / ГЛАС (Одеса) // YouTube.ua : сайт. 

– Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=5tGGXyeRsnk. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 29.03.2019. 
 

765. СПЕЦРЕПОРТАЖ. Отчёт библиотеки Грушевского_20.03.19 

[Електронний ресурс] : [5 берез. в б-ці ім. М. Грушевського розповіли 

про досягнення минулого року. Працівникам закладу вдалося провести 

безліч цікавих заходів, знайти нових друзів та партнерів і зацікавити ще 

більше читачів] / Kozyr Digital // Facebook : соц. мережа. – Режим 
доступу: https://www.facebook.com/kozyrdigital/videos/2069176696471512/. 

– Назва з екрану. – Дата публ.: 20.03.2019. 
 

766. БІБЛІОТЕКА звітує про свою діяльність у 2018 році [Електронний 

ресурс] : [5 берез. 2019 р. Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського звітувала про 
свою діяльність у 2018 р. перед читачами, партнерами, колегами та 

друзями б-ки. Новини ТК «Южная волна» від 06.03.2019] / Одес. ОУНБ 

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/55SBfBapbjo. – Назва з екрану. – Дата публ.: 08.03.2019. 
 

767. ОДЕСЬКА область святкує своє 87-річчя [Електронний ресурс] : [до цієї 
дати у б-ці ім. М. Грушевського відкрилась кн.-іл. вист. «Одеська область 

– симфонія південних просторів»] / Южная волна. Новости                                    

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=iUVuOtpF5rU. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 28.02.2019. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=GAKo0bGAENU
https://www.youtube.com/watch?v=zdPSbb6YbeA
https://www.youtube.com/watch?v=5tGGXyeRsnk
https://www.facebook.com/kozyrdigital/videos/2069176696471512/
https://youtu.be/55SBfBapbjo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=iUVuOtpF5rU
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768. ДЕНЬ рідної мови СПЕЦРЕПОРТАЖ 280219 [Електронний ресурс] : [до 

Дня рідної мови в ОУНБ ім. М. Грушевського влаштували літ.-муз. вечір 
«Мова Піднебесної в Одесі». Новини медіа холдингу «KozyrDigital» від 

28.02.2019] / KozyrDigital // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=gSSDsFTmo-E. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 28.02.2019. 
 

769. НОВОСТИ Одессы 23.02.2019 [на скількох мовах розмовляють на 

Одещині?] [Електронний ресурс] : [22 лют. 2019 р. в ОУНБ                                       

ім. М. Грушевського до Міжнар. дня рідної мови за ініціативою Ради 

представників нац.-культур. т-в Одес. обл. відбувся святк. вечір]                          

/ Телерадиокомпания «Град» // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=OwrUiSQgMQY. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 24.02.2019. 
 

770. В ОДЕСІ обговорили методи боротьби із «лото-маркетами» 

[Електронний ресурс] : [22 лют. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся 

«круглий стіл» за темою «Боротьба з лото-маркетами та нелегальними 

казіно»] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9auscBs3hs&feature=youtu.be. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 22.02.2019. 
 

771. У БІБЛІОТЕЦІ ім. Грушевського провели захід до Року Китаю в Україні 

[Електронний ресурс] : [більш ніж сотня одес. студентів стала на крок 

ближча до культури Піднебесної. У б-ці ім. М. Грушевського провели 

захід до року Китаю в Україні та Міжнар. дня рідної мови. Новини ТК «7 

канал» від 20.02.2019] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Lnk6PG03fH8. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 20.02.2019. 
 

772. В ОДЕСІ пройшов аукціон робіт випускника Морського ліцею Василя 

Канюки [Електронний ресурс] : [17 лют. 2019 р. в приміщенні Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся благочин. аукціон робіт Василя 

Канюки, вихованця Військ.-мор. ліцею. Новини UA: Одеса від 
17.02.2019] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=dd10-7-QtIY. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 19.02.2019. 
 

773. «ЗАКОХАНІ у книгу» – під таким гаслом відмітили у бібліотеці ім. 

Грушевського незвичайне свято [Електронний ресурс] : [на День 
дарування книг б-ка отримала цікаві, рідкіс. екз. від одес. вид-в, 

письменників та представників місц. орг. влади. Новини ТК «Южная 

волна» від 14.02.2019] / Южная волна. Новости // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=T2x9WPxf1Nk. – Назва 

з екрану. – Дата публ.: 14.02.2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=gSSDsFTmo-E
https://www.youtube.com/watch?v=OwrUiSQgMQY
https://www.youtube.com/watch?v=U9auscBs3hs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Lnk6PG03fH8
https://www.youtube.com/watch?v=dd10-7-QtIY
https://www.youtube.com/watch?v=T2x9WPxf1Nk
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774. МІЖНАРОДНИЙ день дарування книг відсвяткували в бібліотеці 

Грушевського [Електронний ресурс] : [14 лют. 2019 р. в Одес. ОУНБ 
відбулись урочистості за участю любителів книг. Після офіц. привітань 

гості подарували б-ці з півсотні нових видань] / Новости 7 канал Одесса                                          

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=mWZv-VLP_bM. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 14.02.2019. 
 

775. ДО Міжнародного дня дарування книг [Електронний ресурс] : [Ольга 

Нагорнюк, зав. від. соціокультур. діяльності, в студії «Ранок»                                  

12.02.2019 р. розповіла про традиції свята, про нові книжки, які надійшли 

до б-ки, про полицю бук кросингу з книжками для обміну] / Одес. ОУНБ                                  

ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/5DHV8jZBG2Y. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

14.02.2019. 
 

776. «КУЛЬТУРА как основа успешного города» [Электронный ресурс] : [в 

ОУНБ им. М. Грушевского обсудили общую стратегию развития гор. 

креативности и освоения обществ. пространства. О том, насколько важно 

нашему городу сохранить имеющееся ист. наследие, в чем особенности 

Одессы как культур. центра Украины] / ТК Круг // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ns-il53rS0U. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 08.02.2019. 
 

777. «ТВОРЕЦ периодической системы химических элементов» [Електронний 

ресурс] : [до 150-річчя з дня відкриття періодич. закону і 185-річчя від 

дня народж. Дмитра Івановича Менделєєва в Одес. ОУНБ ім.                       

М. Грушевського відбулась презентація монографії «Творец 

периодической системы химических элементов» Миколи Олексійовича 
Шалімова, проф., д-ра с.-х. наук Одес. нац. політехн. ун-ту. Уривок з 

новин ТК «Град» від 07.02.2019] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                               

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/QTIbBUtRpyI. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 08.02.2019. 
 

778. ВІКІМАРАФОН | 2019 [Електронний ресурс] : [до 15-річчя української 

Вікіпедії 30 січ. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась вікізустріч в 

рамках Вікімарафону – щоріч. Всеукр. акції з написання статей до 

Вікіпедії. Організатор – ГО «Вікімедіа Україна» – регіон. від-ня 

«Wikimedia Foundation Inc.» в Україні. Матеріали інформац. проекту 

«Редакція» від 30.01.2019] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського                             

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://youtu.be/bYSv8yXaoW0. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 02.02.2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=mWZv-VLP_bM
https://youtu.be/5DHV8jZBG2Y
https://www.youtube.com/watch?v=ns-il53rS0U
https://youtu.be/QTIbBUtRpyI
https://youtu.be/bYSv8yXaoW0
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779. ВІКІМАРАФОН до 15-річчя української Вікіпедії [Електронний ресурс] : 

[Анатолій Луцюк – адміністратор укр. Вікіпедії – розповів в програмі 
«Ранок» про вікімарафон, який відбудеться 30 січ. в б-ці, та як власне 

долучитися до нього, а ще навчилися редагувати статті у Вікіпедії. 

Новини ТРК «UA: ОДЕСА» від 25.01.2019] / Одес. ОУНБ ім.                         

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/cWCteTTcreE. – Назва з екрану. – Дата публ.: 26.01.2019. 
 

780. ДО 180-річчя Павла Чубинського [Електронний ресурс] : [до дня народж. 
видат. вченого-етнографа, фольклориста, правознавця, журналіста, 

громад. і просвітн. діяча, поета, автора тексту Держав. Гімну України 

Павла Платоновича Чубинського в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась 

муз. година «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці…» і презентація 

кн.-іл. вист. «Павло Чубинський – співець національного відродження 

України». Уривок з новин ТК «Круг» від 25.01.2019] / Одес. ОУНБ ім.                             

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/QuyP5Vrzeyo. – Назва з екрану. – Дата публ.: 26.01.2019. 
 

781. НАГОРОДЖЕННЯ директора бібліотеки Амельченко Ю.С. орденом княгині 

Ольги ІІІ ступеню [Електронний ресурс] : [22 січ. 2019 р., до Дня Соборності 

України та ювілею проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР, держ. 
нагородами відзначили понад 50 мешканців Одес. обл. Серед них й директор 

Одес. ОУНБ] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=XellavK7sro. – Назва з 
екрану. – Дата публ.: 24.01.2019. 

 

782. АКТ злуки УНР та ЗУНР: погляд через століття [Електронний ресурс] : [ГО 

«Вуличний Фронт» та за благод. ініціативи відомого одес. історика 
Володимира Михайловича Чумака в б-ці ім. М. Грушевського 20 січ. 

відбувалася відкрита лекція за темою «Акт злуки УНР та ЗУНР: погляд через 
століття». Новини ТК «Глас» від 20.01.2019] / ГЛАС (Одесса) // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/CyC8Q39. – Назва з екрану. – Дата 
публ.: 21.01.2019. 

 

783. ДО 110-річчя від дня народження Марії Примаченко [Електронний ресурс] : 

[в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського підготували кн.-іл. вист. «Дивосвіт Марії 
Примаченко», присвяч. творчості майстрині] // GLAS : сайт. – Режим 

доступу: http://glasweb.com/divosvit-mariyi-primachenko-110-richchya-
hudozhnitsi/. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.01.2019. 

 

784. «ДИВОСВІТ МАРІЇ ПРИМАЧЕНКО» [Електронний ресурс] : [в прямому 

ефірі програми «Ранок» ТРК «UA: Одеса» – філії сусп. мовлення України – 
про вист., присвяч. творчості відомої укр. художниці Марії Примаченко, 

розповіла зав. від. мистецтв Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського Тетяна 
Шилова. Новини «UA: Одеса» від 14.01.2019] / Одес. ОУНБ ім.                                 

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 
https://youtu.be/_hbuXnQQqx8. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.01.2019. 

https://youtu.be/cWCteTTcreE
https://youtu.be/QuyP5Vrzeyo
https://www.youtube.com/watch?v=XellavK7sro
https://cutt.ly/CyC8Q39
Admin/Application%20Data/Microsoft/Users/Vladimir/AppData/Roaming/Microsoft/Word/24%20листопада/НЕ%20ТРОГАТЬ/НЕ%20ТРОГАТЬ/4%20жовтня/:%20http:/glasweb.com/divosvit-mariyi-primachenko-110-richchya-hudozhnitsi/
Admin/Application%20Data/Microsoft/Users/Vladimir/AppData/Roaming/Microsoft/Word/24%20листопада/НЕ%20ТРОГАТЬ/НЕ%20ТРОГАТЬ/4%20жовтня/:%20http:/glasweb.com/divosvit-mariyi-primachenko-110-richchya-hudozhnitsi/
https://youtu.be/_hbuXnQQqx8
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785. БРИФІНГ волонтерів з питань Літнього театру [Електронний ресурс] :                        

[10 січ. 2019 р. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся брифінг 
волонтерів з питань Літнього театру Одес. міськ. саду. Новини ТК «Град» 

від 12.01.2019 р.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. 

– Режим доступу: https://youtu.be/ogu2u6Cd12o. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 15.01.2019. 
 

 

2020 
 

Фахові видання: 
 

786. АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: вплив трансформації 

фондів на формування позитивного іміджу бібліотек місцевих громад 

[Текст] / Юліана Амельченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 

2020. – № 1(19). – С. 2. – (Децентралізація і бібліотеки). 
 

Публікації у газетах: 
 

787. СОРОКІНА К. У бібліотеці Грушевського відбувся перший, після 

ослаблення карантинних обмежень, публічний захід – презентація 

книжки Ігоря Стамбола [Текст] / Ксенія Сорокіна // Чорномор. новини. – 

2020. – 30 лип., (№ 59). – С. 3. 
 

Інтернет-видання: 
 

788. В ДЕНЬ памяти защитников Украины ветераны АТО представили в 

Одессе свои книги [Электронный ресурс] : [военные писатели Василий 

Поддубный из Житомира и Виталий Запека из Полтавы рассказали о 

жизни на войне и после нее в б-ке им. М. Грушевского] // Думская : сайт. 

Режим доступа : https://cutt.ly/IgRZiTi. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

30.08.2020. 
 

789. МАЛЕНЬКИЕ одесситы строят макеты будущего Оранжереи Маразли 

[Электронный ресурс] : [занятия проходят в б-ке им. М. Грушевского с 

выездными экспедициями к самой оранжерее] // Культурометр : сайт. – 

Режим доступа : https://cutt.ly/ngRZbjh. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 
19.08.2020. 

 

790. ЧИТАННЯ до Всесвітнього Року Біблії [Електронний ресурс] : [24 лип. в 
Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського розпочинається цикл духовних читань 

до Всесвіт. Року Біблії. Програма] // LITCENTR : сайт. – Режим доступу : 

https://litcentr.in.ua/news/2020-07-24-12588. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

23.07.2020. 

https://youtu.be/ogu2u6Cd12o
https://cutt.ly/IgRZiTi
https://cutt.ly/ngRZbjh
https://litcentr.in.ua/news/2020-07-24-12588
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791. ОДЕССКИЕ кинематографисты опасаются, что территорию киностудии 

готовят под застройку [Электронный ресурс] : [в б-ке им.                                                     
М. Грушевского прошла пресс-конф. о проблемах киностудии] // Первый 

городской : сайт. –Режим доступа: http://1tv.od.ua/news/34928. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 28.02.2020. 
 

792. ОДЕССКУЮ киностудию нужно спасать [Электронный ресурс] : 
[призывает Гильдия кинематографистов Одессы. Проблемные вопр. 

поднимались во время пресс-конф. в б-ке им. М. Грушевского                     

28.02.2020 г.] // ТРК "Круг" : сайт. – Режим доступа: 

http://www.krug.com.ua/news/35242. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 

28.02.2020. 
 

793. ОДЕССКОЙ области 88 лет: театры и библиотеки записали трогательные 

видеопоздравления [Электронный ресурс] : [в т.ч. и ОУНБ им.                         

М. Грушевского] // Одес. жизнь : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/1tH37sD. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 27.02.2020. 
 

794. ОДЕССА теряет уникальное казацкое кладбище на Шкодовой горе 

[Электронный ресурс] : [виртуал. экскурсия казац. Одессой и жаркая 

дискуссия: в б-ке им. М. Грушевского. Школьники, студенты и 

преподаватели обсудили с историками прошлое нашей области]                                 

// 7 телеканал : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/wtH8osn. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 25.02.2020. 
 

795. КИПОРЕНКО І. Річниця боїв за Дебальцеве: в Одесі показали кадри 

аерозйомки битви [Електронний ресурс] : [до 5 річниці боїв за 

Дебальцеве волонтер аеророзвідки благодійн. фонду "Армія Сос" Юрій 

Кучеренко провів лекцію та продемонстрував відеозаписи бойових дій на 

Сході України. Захід провели у б-ці ім. М. Грушевського] / Ірина 

Кипоренко // Суспільне UA  Новини : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/OtH8cgL. – Назва з екрану. – Дата публ.: 15.02.2020. 
 

796. В ОДЕССЕ почтили память погибшего 5 лет назад Кузьмы Скрябина 

[Электронный ресурс] : [вечер памяти в Одессе в этом году состоялся в б-

ке им. М. Грушевского] // Взгляд из Одессы : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/WtH8ngf. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 03.02.2020. 
 

797. КИПОРЕНКО І. В Одесі вшанували пам’ять лідера гурту «Скрябін» 

Андрія Кузьменка [Електронний ресурс] : [в Одесі у б-ці ім.                             

М. Грушевського пройшов вечір пам’яті музиканта Андрія Кузьменка.                       

2 лют. виповнилось 5 років з моменту загибелі лідера гурту «Скрябін»]                            

/ Ірина Кипоренко // Суспільне UA  Новини : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/rtH8WFk. – Назва з екрану. – Дата публ.: 03.02.2020. 

http://1tv.od.ua/news/34928
http://www.krug.com.ua/news/35242
https://cutt.ly/1tH37sD
https://cutt.ly/wtH8osn
https://cutt.ly/OtH8cgL
https://cutt.ly/WtH8ngf
https://cutt.ly/rtH8WFk
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798. У ПРЕДСТАВНИЦТВІ Уповноваженого в південних областях 

розпочався перший цикл навчання «Механізми моніторингу дотримання 
прав людини» для представників партнерських громадських організацій 

та активних громадян [Електронний ресурс] : [правопросвіт. захід 

проводиться у співпраці представництва Уповнов. в півден. областях з 

обл. б-кою ім. М. Грушевського] // Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/rtH31vq. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 03.02.2020. 
 

799. В ОДЕССЕ почтили память Кузьмы Скрябина [Электронный ресурс] : [в 

пятую годовщину со дня смерти солиста группы «Скрябин» Андрея 

Кузьменко (Кузьмы) в б-ке им. М. Грушевского прошел вечер памяти 

музыканта] / фот. Андрея Колисниченко // Думская : сайт. – Режим 

доступа: https://cutt.ly/GtH8TlE. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.02.2020. 
 

800. В ОДЕССЕ прошёл Викимарафон [Электронный ресурс] : [Викимарафон 

проводится в память о википедисте Игоре Костенко, который был 

инициатором его проведения. Он погиб во время событий на Майдане и 

был удостоен звания «Герой Украины». Марафон проводится по всей 

Украине уже в седьмой раз] // Первый городской : сайт. – Режим доступа: 

http://1tv.od.ua/news/34533. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.02.2020. 
 

801. ГУЦАЛЮК С. Б. Дебальцевська операція 2015 року – погляд з неба 

[Електронний ресурс] : [незвична лекція-відеоподорож відбудеться                     

15 лют. о 15:00 в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського] / Сергій Борисович 

Гуцалюк // УСИ. Одесса : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/gtH8Ulg. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 24.01.2020. 
 

802. «ПОЄДНАНІ»: ветераны войны на Донбассе рассказали одесской 

молодежи свои истории (фото) [Электронный ресурс] : [в Одес. б-ке им.                    

М. Грушевского вечером в четверг, 23 янв., прошло мероприятие под 

назв. «Поєднані» – встреча ветеранов войны на Донбассе с одес. 

молодежью. Фронтовики рассказали, что их привело на войну и как она 

изменила их. Также о каждом спикере показали небольшой док. фильм]                                    
// УСИ. Одесса : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/WtH8OaH. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 23.01.2020. 
 

803. В ОДЕССЕ устроят чтения-презентацию легендарной философской 

книги для детей [Электронный ресурс] : [25 янв. в 16:00 в обл. б-ке им.                

М. Грушевского на ул. Троицкая, 49/51 устроят презентацию кн. 
«Кофейня мертвых философов». Вход – свободный] // Культурометр : 

сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/etH8Asz. – Назв. с экрана. – Дата 

публ.: 20.01.2020. 

https://cutt.ly/rtH31vq
https://cutt.ly/GtH8TlE
http://1tv.od.ua/news/34533
https://cutt.ly/gtH8Ulg
https://cutt.ly/WtH8OaH
https://cutt.ly/etH8Asz
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804. ПРЕЗЕНТАЦІЯ книжки Євгенії Завалій «Це всі ми» в Одесі 

[Електронний ресурс] : [пройде в Одесі 26 січ. о 15.00 в б-ці ім.                         
М. Грушевського] // LITCENTR : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/vtH8DEx. – Назва з екрану. – Дата публ.: 17.01.2020. 
 

805. БАЛАБА А. Юные одесситы возобновляют литературные чтения в стиле 

20-х [Электронный ресурс] : [10 янв. в обл. б-ке им. М. Грушевского 

проходили лит. чтения в стиле 20-х годов ХХ в.] / Алёна Балаба                             

// 048.ua. : сайт г. Одессы. – Режим доступа: https://cutt.ly/UtH8G6x. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 11.01.2020. 
 

Телевізійні канали: 
 

806. ЩО читають одесити? [Електронний ресурс] : [про сучас. б-ки, про 

книги, про читання та заохочення до нього в рубриці «Модерн Токінг» на 

ТК «Академія» розповіла голов. бібліотекар від. соціокульт. діяльності 

Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського Ольга Ходіс 23.08.2020 р.] / Одес. 

ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу : 

https://cutt.ly/Bf4Ir3D. – Назва з екрану. – Дата публ.: 24.08.2020. 
 

807. ВИКЛАДАЧКА жестової мови Альона Синявська [Електронний ресурс] : 

[ТК «Первый городской. Одесса» не вперше у стінах б-ки ім.                          

М. Грушевського розповідає про незвичайні професії] / Одес. ОУНБ ім. 

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу : 
https://cutt.ly/uuiV3Wg. – Назва з екрану. – Дата публ.: 08.06.2020. 

 

808. ОДЕССКУЮ киностудию нужно спасать [Электронный ресурс] : [к 
этому призывает Гильдия кинематографистов Одессы. Проблем. вопр. 

поднимались во время пресс-конф. в б-ке им. М. Грушевского 28 февр.]                          

/ ТК Круг // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/ztH81Zw. – 

Назв. с экрана. – Дата публ.: 28.02.2020. 
 

809. ОДЕССА теряет уникальное казацкое кладбище на Шкодовой горе 

[Электронный ресурс] : [виртуал. экскурсия казац. Одессой и жаркая 

дискуссия: в б-ке им. М. Грушевского. Школьники, студенты и 

преподаватели обсудили с историками прошлое нашей области]                            

/ Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/RtH8J8C. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 25.02.2020. 
 

810. ОДЕСИТІВ навчають методикам для уникання конфліктів [Електронний 

ресурс] : [23 лют. 2020 р. в б-ці ім.. М. Грушевського відбувся 

перформанс Арт-майстерні «Пульс міста» на тему: «Містки поколінь». 

Одесити й гості міста різного віку навчались театр. методик для того, 

щоб краще розуміти одне одного та уникати конфліктів / Новости 7 канал 
Одесса // YouTube.ua : сайт. – Ррежим доступу: https://cutt.ly/2tH8LDj. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 24.02.2020. 

https://cutt.ly/vtH8DEx
https://cutt.ly/UtH8G6x
https://cutt.ly/Bf4Ir3D
https://cutt.ly/uuiV3Wg
https://cutt.ly/ztH81Zw
https://cutt.ly/RtH8J8C
https://cutt.ly/2tH8LDj
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811. КУЗЬМА СКРЯБІН: вечір пам’яті [Електронний ресурс] : [вечір пам’яті 

Кузьми Скрябіна відбувся в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського. Новини 
ТРК «Суспільне: Одеса» від 03.02.2020 р.] / Одес. ОУНБ ім.                                

М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://youtu.be/7k9gJIO7cfs. – Назва з екрану. – Дата публ.: 22.02.2020. 

 

812. ВЕЧЕР памяти Скрябина «Шампанські очі» [Электронный ресурс] : [в 

пятую годовщину со дня смерти солиста группы «Скрябин» Андрея 

Кузьменко (Кузьмы) в б-ке им. М. Грушевского прошел вечер памяти 

музыканта] / Думская Нет // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/TtH8NfX. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 02.02.2020. 

 

813. НОВУЮ серию проекта «Поєднані» презентовали в Одессе 
[Электронный ресурс] : [20 историй укр. военных, которые служили на 

востоке нашей страны, презентовали в б-ке им. М. Грушевского]                           

/ Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/JtH8hEv. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 23.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/7k9gJIO7cfs
https://cutt.ly/TtH8NfX
https://cutt.ly/JtH8hEv
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VI.  АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ ДО ЮВІЛЕЇВ БІБЛІОТЕКИ 
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ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ 
 

АМУ – Асоціація міст України 

АПУ – Асоціація правників України 
БО – Благодійна організація 

БФ – Благодійний фонд 

ВГО – Всеукраїнська громадська організація 
ВМГО – Всеукраїнська молодіжна громадська організація 

ВНКЗ – вищий навчальний комунальний заклад 
ВО – Всеукраїнська організація 

ВРУ – Верховна Рада України 
ВСАД – Всеукраїнський союз активного довголіття 

вул. – вулиця  
ГДА – Головний Державний Архів 

ГО – громадська організація 
ГоСТ – Гимн Сточных Труб 

ГУС – Головне управління статистики 
д-р іст. наук – доктор історичних наук 

д-р с.-г. наук – доктор сільськогосподарських наук 
д-р філос. наук – доктор філософських наук 

ДЕК – державна екзаменаційна комісія 
ДП – державне підприємство  

ЄКЦ – Єврейський культурний центр 
ЄС – Європейський Союз 

ЗМІ – засоби масової інформації 
ЗОШ – загальноосвітня школа 

ЗСУ – Збройні Сили України 
канд. іст. наук – кандидат історичних наук 

канд. фіз.-мат. наук – кандидат фізико-математичних наук 
канд. філол. наук – кандидат філологічних наук 

канд. філос. наук – кандидат філософських наук 
КВУ – Комітет виборців України 

КМДА – Київська міська державна адміністрація 
КМЦ – культурно-мистецький центр 

КНУ – Київський національний університет 

КУ – комунальна установа 
МЗС – Міністерство Закордонних Справ 

МКУ – Міністерство культури України 
МФВ – Міжнародний фонд «Відродження» 

НаУКМА – Національний університет «Києво-Могилянська Академія» 
НВК – науково-виробничий комбінат  

НДІ – науково-дослідний інститут 
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НІБУ – Національна історична бібліотека України 

НМР – науково-методична рада 
ННЦ – Національний науковий центр 

НСПУ – Національна спілка письменників України 
НУ «ОЮА» – Національний університет «Одеська юридична академія» 

ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі 
ОДА – обласна державна адміністрація 

ОДБ – обласна бібліотека для дітей 
ОКЦ – освітньо-культурний центр 

ОМР – Одеська міська рада 
ОНЕУ – Одеський національний економічний університет  

ОННБ – Одеська національна наукова бібліотека 
ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет 

ОНУ – Одеський національний університет 
ОТГ – об’єднана територіальна громада 

ПАР – Південно-Африканська Республіка 
ПНПУ – Південноукраїнський національний педагогічний університет  

РВ –  Регіональне відділення  

РЦ БВПД – Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
СБУ – Служба Безпеки України 

СУА – Союз українок Америки 
ТК – телевізійний канал  

ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю 
ТРК – телерадіокомпанія  

ТЦ СО – територіальний центр соціального обслуговування 
УБА – Українська бібліотечна асоціація  

УІК – Український інститут книги 
УКУ – Український католицький університет 

УКФ – Український культурний фонд 
УНІА – Українське національне інформаційне агентство 

УНР – Українська Народна Республіка 
УНСО – Українська націоналістична самооборона 

ЦБС – централізована бібліотечна система 
ЦМБ – центральна міська бібліотека 

ЦРБ – центральна районна бібліотека 
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція 
 

IREX – Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів 
UPLAN – Ukrainian Public Law and Administration Network (Українська громадська 

мережа публічного права та адміністрації) 
USAID – United States Agency for International Development (Агентство США з 

міжнародного розвитку) 
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