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Дайджест складається з трьох частин: 

перша частина вміщує повнотекстові статті з досвіду роботи бібліотек  

м. Одеси та області у ІV кварталі 2020 р., 

друга – анотовані статті періодичних видань Одещини 

про діяльність бібліотек.. 

Також дайджест містить перелік видань, які були використані у випуску. 

Періодичність видання: щоквартально. 
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І.  ПОВНОТЕКСТОВІ СТАТТІ З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК 
ОДЕЩИНИ 

у  ІV кварталі  2020  р. 

 

Жовтень 
 

Андрієвський В. Через книгу у світ прекрасного : [в рамках «Днів 

відкритих дверей» центр. подією стало оголошення переможців конкурсу чит. 

відгуків «Замовте слово про книгу», який стартував у серпні і цьогоріч 

присвячувався Всеукр. дню б-к. Також пройшов бібліоквест «STEPBYSTEP» – 

інтел.-розваж. гра, в якій учасники мали відшукати у приміщенні б-ки                                          

12 стільців. Для дітей підготували програму, яка включала квест-екскурсію 

«Світ магії книги», книж. вист. «Читаємо разом» та майстер клас «Книжковий 

Айболить»] / Володимир Андрієвський // Чорномор. новини. – 2020. – 17 жовт. – 

С. 5 : фот. – (Духовність. Культура. Імена). 

 

Однією з центральних подій Днів відкритих дверей в ОННБ стало давно 

очікуване оголошення переможців конкурсу читацьких відгуків «Замовте слово про 

книгу», який стартував у серпні й цьогоріч присвячувався Всеукраїнському дню бібліотек. 

Нагадаємо, цей конкурс започаткований ще у 2012-у як складова виставки-

форуму «Українська книга на Одещині». За його умовами, учасники підготували рецензії 

на кращі новодруки, що побачили світ в Україні. Результати конкурсу оголосила 

заступник генерального директора з наукової роботи та інформатизації бібліотеки Ліна 

Арюпіна. Дипломи переможців отримали: за перше місце Олена Шпак (ПНПУ                             

ім. К.Д. Ушинського), за друге – Вікторія Каназірська (ОНУ ім. І.І. Мечникова) і Наталія 

Мандра (Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ), за третє – Олеся Олійник 

(ПНПУ ім. К.Д, Ушинського), Анна Безродна (ОДУВС) та Олеся Рябошапка (ОНУ                               

ім. І.І. Мечникова). Книголюбів привітала генеральна директорка ОННБ Ірина Бірюкова. 

Вона відзначила важливість виховання культури читання на взірцевих творах і 

можливість кожного висловити власне ставлення до сучасної української та світової 

літератури. Ну і, звісно, закликала долучатися до цих зразків красного письменства 

літератури у стінах бібліотеки. Серед книг, що привернули увагу конкурсантів, – роман 

Василя Барки «Жовтий князь», перший у світовій літературі прозовий твір про Голодомор 

1933-го; роман про складні реалії життя під час війни Гаськи Шиян "За спиною" 

(літературна премія ЄС 2019-го); книга з подібної проблематики Надії Мориквас «Винова 

гора»; роман про кохання Люко Дашвара «Галя без голови»; ілюстровані історії та казки 

Галини Вдовиченко «Котохатка»... 

Проведення конкурсу уможливила спонсорська підтримка Ротарі клубу «Одеса-

Рішельє». Самій же імпрезі був присвячений концерт за участі професорки Антоніни 

Кулієвої та її вихованців Маргарити Горковенко й Аліси Ткаченко (акомпанемент – Олена 

Удрас, Алла Мілютіна). 

Серед інших заходів, що пройшли в рамках «Днів відкритих дверей, варто 

відзначити покритий одеським флером бібліоквест «STEPBYSTEP» – інтелектуально-

розважальну гру, яка полягала в тім, що учасники, як герої славнозвісного роману І. Ільфа 



і Є. Петрова, мали відшукати у приміщеннях бібліотеки 12 стільців. До цих захоплюючих 

і пізнавальних пошуків долучилися близько 200 читачів – людей різних професій та віку. 

Особливу зацікавленість викликала програма для дітей, яка включала квест-

екскурсію «Світ магії книги», книжкову виставку «Читаємо разом» та майстер-клас 

«Книжковий Айболить» (на знімку). 

Гарно оформлена фотозона «ЯVбібліотеку!» дозволила гостям залишити на 

пам’ять цікаві світлини з оригінальним антуражем. 

Важливою у програмі була й музична складова. Своїм мистецтвом поділився 

бард Олексій Семеніщев, а у фінальній частині виступила відома саксофоністка, 

засновниця і президентка міжнародного конкурсу «Золотий саксофон» Анна Степанова зі 

своїми вихованцями – китайськими музикантами, студентами ПНПУ К.Д. Ушинського 

(партія фортепіано Аліни Падалки). Звучали джазові інтерпретації класики, сучасні твори, 

народні пісні. Володимир АНДРІЄВСЬКИЙ. 

Фото Сергія ГУМАНЮКА. 

 

 

Грудень 

 
«Поезія – це завжди неповторність...» : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці ім. 

М.С. Грушевського відбувся щоріч., 24-й, фестиваль укр. книги, який 

проводиться на вшанування пам’яті видат. історика, письменника і держ. діяча 

М. Грушевського. Нинішній фестиваль був присвяч. укр. поезії. 2020 р. 

означений ювілеєм – 90-літтям Ліни Костенко, а також – 150-річчям від дня 

народж. Лесі Українки, пам’ятну дату якої відзначатимуть у наступному році. 

На фестивалі відбулися: презентація кн. вист., зустріч з письменниками нашого 

краю, концерт нар. анс. «Джерела» Одес. коледжу мистецтв ім. К.Д. Данькевича. 

Другий день фестивалю запам’ятався виступом студенток вок. від-ня Одес. нац. 

муз. акад. ім. А.В. Нежданової, театр. виставою «Пригостини у Грушевських» від 

акторів Одес. акад. укр. муз.-драм. театру ім. В. Василька, та прекрасними 

віршами Ліни Костенко у виконанні нар. артистки України Діани Малої]                              

// Чорномор. новини. – 2020. – 5 груд. – С. 3. – (Мистецтво. Спадщина. 

Телебачення). 

 

В Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М.С. Грушевського 

відбувся щорічний, уже 24-й, фестиваль української книги, який проводиться на 

вшанування пам’яті видатного історика, письменника і державного діяча, чиє ім’я носить 

ця установа. 

Нинішній фестиваль був присвячений українській поезії. І це не випадковість: 

2020-й означений ювілеєм – 90-літтям Ліни Костенко, а на порозі – 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки. Тож, природно, звучали взірцеві, неперевершені рядки наших 

геніальних поетес. 

Крім літературних читань відбулися презентація тематичної книжкової виставки, 

лекція з історії української поезіі, зустріч з письменниками нашого краю та концерт, 

підготовлений народним ансамблем «Джерела» Одеського коледжу мистецтв ім. К.Д. 

Данькевича. Гостей фестивалю привітала директорка департаменту культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини облдержадміністрації 

Олена Олійник. 



Другий фестивальний день запам'ятався виступами студентів вокального 

відділення Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової, учасників 

театральної вітальні «Пригостини у Грушевських» – акторів Одеського академічного 

українського музично-драматичного театру ім. В. Василька та прекрасними віршами Ліни 

Костенко у виконанні народної артистки України Діани Малої. 

 

 

ІІ.  ПЕРІОДИЧНІ  ВИДАННЯ  ОДЕЩИНИ ПРО  ДІЯЛЬНІСТЬ  

БІБЛІОТЕК 

у  ІV  кварталі  2020  р. 
 

Жовтень 
 

Андрієвський В. Через книгу у світ прекрасного : [в рамках «Днів відкритих 

дверей» центр. подією стало оголошення переможців конкурсу читац. відгуків 

«Замовте слово про книгу», який стартував у серпні і цьогоріч присвячувався Всеукр. 

дню б-к. Також пройшов бібліоквест «STEPBYSTEP» – інтел.-розваж. гра, в якій 

учасники мали відшукати у приміщенні б-ки 12 стільців. Для дітей підготували 

прогр., яка включала квест-екскурсію «Світ магії книги», кн. вист. «Читаємо разом» 

та майстер клас «Книжковий Айболить»] / Володимир Андрієвський // Чорномор. 

новини. – 2020. – 17 жовт. – С. 5 : фот. – (Духовність. Культура. Імена). 

Арсеньева Т. «Живее всех живых» : [к Всеукр. дню б-к в ОННБ подготовили 

праздник и концертную прогр.] / Тина Арсеньева // Веч. Одесса. – 2020. – 29 сент. –                             

С. 1, 3 : фот. – (30 сент. – Всеукр. день б-к).  

В Арцизі відзначили Всеукраїнський день бібліотек : [в Арциз. центр. район. 

б-ці зібралися усі працівники сіл. б-к і Арциза на відзначання свята – Всеукр. дня б-к. 

Привітав колектив і вручав Почесні грамоти облради – перший заст. голови Одес. обл. 

ради Вадим Шкарівський] // Одес. вісті. – 2020. – 3 жовт. – С. 1. : фот. 

Геник В. Хто до нас прийшов? : [до Всеукр. дня б-к в Одес. нац. наук. б-ці 

пройшла зустріч зі спорт. журналістом, письменником, філософом і відомим 

мандрівником Олександром Волощуком] / Володимир Геник // Чорномор. новини. – 

2020. – 1-3 жовт. – С. 6 : фот. – (Культура. Видання. Акценти). 

Геник В. Цікавий світ «Гендерних студій» : [рік тому у від. рідкіс. відань та 

рукописів Одес. нац. наук. б-ки відбулася презентація нового культ.-просвіт. проєкту 

«Гендерні студії», ініційованого обл. радою миру у співпраці з ОННБ. Впродовж року 

в рамках «Гендерних студій» проходили зустрічі на різні теми та свята. Цього року до 

свята завітав Олександр Волощук, привітав та поділився враженнями про свої 

подорожі пішки та автостопом. Бібліотекарі провели екскурсію залами найстарішої 

книгозбірні України, а директорка вручила Олександрові Волощуку читац. квиток]                     

/ Володимир Геник // Чорномор. новини. – 2020. – 29 жовт. – С. 3 : фот. – (Духовність. 

Культура. Освіта). 

Герасимова С. М’яка, але потужна сила книжки : [інтерв'ю з Миколою 

Сенченком, дир. держ. наук. установи «Книжкова палата України ім. Івана 



Федорова», до Всеукр. дня б-к] / Світлана Герасимова // Чорномор. новини. – 2020. – 

1-3 жовт. – С. 4 : фот. – (Культура. Видання. Акценти). 

Котова М. Не зарастает ли народная тропа в библиотеку? : [интервью с 

Ириной Серебрянниковой – зав. сектором менеджмента и маркетинга Одес. центр. 

библ. системы для взрослых и Ольгой Стемберской – зав. дет. б-кой № 40 ] / Мария 

Котова // Одес. жизнь. – 2020. – 30 сент. - 11 окт. – С. 6, 23. – (30 сент. – Всеукр. день 

б-к). 

Решетникова А. «Когда берем мы в руки книгу, то с нами Вечность                                    

говорит» : [в 2020 г. ВУЗ отмечает два юбилея – 90-летие создания Одес. гос. акад. 

стр-ва и архитектуры и 90-летие науч.-техн. б-ки академии. На сегодняшний день б-ка 

выполняет высокую гуманист. миссию – способствует воспитанию гармоничной 

личности] / Алла Решетникова // Веч. Одесса. – 2020. – 27 окт. – С. 3 : фот. – (К 90-

летию Одес. гос. акад. стр-ва и архитектуры). 

 

Листопад 
 

Бржестовская Н. Пульс города : [2 дек. Одес. нац. науч. б-ка приглашает на 

презентацию книг известного одес. музыканта, реж., основателя междунар. конкурсов 

Александра Степанова] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2020. – 26 нояб. – С. 7 : 

фот. – (Мозаика). 

Бржестовская Н. Пульс города : [26 нояб. в Одес. Обл. универс. науч. б-ке 

им. М. Грушевского торжественно открывается XXIV обл. фестиваль укр. книги 

памяти Михаила Грушевского. Гостей фестиваля ожидает: открытие кн. выст.; 

презентации новых книг и поэт. сб. В фестивале примут участие анс. «Джерело» 

Одес. колледжа искусств им. К.Ф. Данькевича; сотрудники Одес. худож. музея. 27 

нояб. фестиваль продолжится муз. мозаикой произведений укр. композиторов в 

исполнении студ. Одес. нац. муз. акад. им. А.В. Неждановой и выступлением артистов 

Одес. акад. муз.-драм. театра им. В. Василько «В гостях у Грушевских». Фестиваль 

завершится прогр. «Поэтический микрофон», в которой прозвучат автор. 

произведения участников поэт. клуба «Литературный сад»] / Наталья Бржестовская                                            

// Слово. – 2020. – 26 нояб. – С. 7 : фот. – (Мозаика). 

Бржестовская Н. Пульс города : [ко Дню памяти жертв голодомора в 

Украине в Одес. нац. науч. б-ке открылась кн. выст. «Эхо лихолетья: несмолкающая 

боль Голодомора»] / Наталья Бржестовская // Слово. – 2020. – 26 нояб. – С. 7 : фот. – 

(Мозаика). 

Герасимова С. «Літопис» Самійла Величка: без пропусків і цензури : [Одес. 

нац. наук. б-ка поповнилася цікавим і цінним акад. виданням – легендар. «Літописом» 

Самійла Величка, який нещодавно вийшов друком у вид-ві «Кліо»] / Світлана 

Герасимова // Чорномор. новини. – 2020. – 19 листоп. – С. 3 : фот. 

«Народе мій, до тебе я ще верну...» : [5 листоп. два примір. книжки «Справа 

Василя Стуса» отримала Одес. нац. наук. б-ка у подарунок від міністра культури і 

інформ. політики України Олександра Ткаченка. ОННБ запрошує усіх охочих 

ознайомитися з унікал. книгою] // Чорномор. новини. – 2020. – 7 листоп. – С. 1 : фот. – 

(Людина і час). 

 



Грудень 
 

Бржестовская Н. 19 декабря Областная универсальная научная библиотека 

им. М. Грушевского приглашает на презентацию сборника произведений Алексея 

Семенищева «Десять историй» / Наталья Бржестовская // Слово. – 2020. – 17 дек. –                          

С. 5 : фот. – (Пульс города 17-23 дек.). – (События). 

Бржестовская Н. 22 декабря в Одесской универсальной научной библиотеке 

им. М.С. Грушевского пройдет презентация книги Сергея Бакуменко «Ребятам про 

медвежат» / Наталья Бржестовская // Слово. – 2020. – 17 дек. – С. 5 : фот. – (Пульс 

города 17-23 дек.). – (События). 

«Поезія – це завжди неповторність...» : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці                         

ім. М.С. Грушевського відбувся щоріч., 24-й, фестиваль укр. книги, який проводиться 

на вшанування пам’яті видат. історика, письменника і держ. діяча М. Грушевського. 

Нинішній фестиваль був присвяч. укр. поезії. 2020 р. означений ювілеєм – 90-літтям 

Ліни Костенко, а також – 150-річчям від дня народж. Лесі Українки, пам’ятну дату 

якої відзначатимуть у наступному році. На фестивалі відбулися: презентація книж. 

вист., зустріч з письменниками нашого краю, концерт нар. анс. «Джерела» Одес. 

коледжу мистецтв ім. К.Д. Данькевича. Другий день фестивалю запам’ятався 

виступом студенток вок. від-ня Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової, театрал. 

виставою «Пригостини у Грушевських» від акторів Одес. акад. укр. муз.-драм. театру 

ім. В. Василька, та прекрасними віршами Ліни Костенко у виконанні нар. артистки 

України Діани Малої] // Чорномор. новини. – 2020. – 5 груд. – С. 3. – (Мистецтво. 

Спадщина. Телебачення). 

Шаповалова Т. От сердца к сердцу проложим дорожку : [к Междунар. дню 

людей с огранич. возможностями, дет. б-ка № 48 собрала в своих стенах маленьких 

читателей. 25 малышей с огранич. возможностями посещают шк. искусств, 

гимнастику, рисование, играют на муз. инструментах. К этому дню они подготовили 

мини-концерт, на котором проявили свои таланты] / Татьяна Шаповалова // Веч. 

Одесса. – 2020. – 8 дек. – С. 4 : фот. – (В библиотеках города). 

20 книжок за тиждень: в якому населеному пункті Біляївської громади 

мешканці читають найбільше : [у б-ці Широкої Балки вирішили віддячити 

найвідданішим читачам та запросили їх на урочистості, нагородили подяками міськ. 

ради, а в якості подарунку вручили книги] // Вісті Біляївки. – 2020. – 19 груд. – С. 2 : 

фот. – (Культура). 
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