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У бюлетені вміщено інформацію про події, що відбулися в інформаційній,
культурно-просвітницькій, науковій та інших сферах діяльності
ОУНБ ім. М. Грушевського в 2020 році.
Представлено також дані про видавничу діяльність бібліотеки у 2020 році
та інші факти життєдіяльності колективу бібліотеки.
Бюлетень адресований всім, кого цікавить досвід роботи у бібліотечній галузі.
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Січень
2
До новорічних і різдвяних свят подовжено виставки: в читальній залі –
виставку-інсталяцію «Новорічна подорож навколо світу»; у відділі виробничої
літератури – книжково-ілюстративну виставку «Окраса різдвяного столу».
* * *
Співробітники читальної зали започаткували цикл виставок до
незвичайних свят. Перша присвячена Дню вдячності кімнатним рослинам –
«Бегонія, антуріум, фіалка… 10 корисних книг».
* * *
У відділі персонального абонементу відбулась презентація постійно
діючої книжкової виставки книг-ювілярів року «У книжок також є день
народження».
* * *
До 100-річчя Української революції 1917-1921 років на другому
поверсі бібліотеки подовжено постійно діючу виставку «Українська революція
1917-1921 рр.». Відбулась презентація розділу виставки «У кільці фронтів».
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась презентація виставкидайджесту «Підсумки 2019 року: юридичні події, проблеми, закони, актуальні
публікації».
3
У відділі мистецтв відбулись презентація книжкової виставки
«Українські народні пісні в творчості Бориса Миколайовича Лятошинського»
та музична година (до 125-річчя від дня народження українського
композитора).
* * *
У відділу персонального абонементу відбулась презентація виставкипортрету «Світ який – мереживо казкове!» (до 85-річчя від дня народження
Василя Симоненка).
5
Відділ мистецтв подовжив серію віртуальних
мистецтва», присвячених ювілейним датам діячів мистецтв.

виставок

«Світ

8
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Вченийекономіст зі світовим ім’ям» (до 155-річчя від дня народження Михайла
Івановича Туган-Барановського).
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* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Письменники – ювіляри січня» (85 років від дня
народження Б.В. Янчука; 80 років від дня народження А.С. Глущака).
* * *
Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії до 80 річчя
від дня народження Анатолія Степановича Глущака – поета, публіциста,
перекладача – підготували віртуальну виставку «Висока місія поетичного
слова».
9
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
виставки-портрету «Карел Чапек – невтомний філософ, талановитий
драматург, прозаїк і поет» (до 130-річчя від дня народження чеського
письменника).
* * *
Співробітники читальної зали до Дня головного убору підготували
віртуальну виставку «Модний капелюх в історії і літературі» з циклу
«Незвичайні свята».
10
У відділі соціокультурної діяльності відбулись вечір поезії «2-ті.
Розстріляне Відродження» літературного об’єднання «Краватка і Перо» та
однойменна лекція канд. філол. наук, доцента кафедри української літератури
Ірини Нечиталюк. Інформацію про захід висвітлено на сторінках інтернетвидання «048.ua. Сайт города Одессы».
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у грудні 2019 року.
11
У відділі соціокультурної діяльності, у межах безкоштовних курсів
української мови, відбувся літературно-музичний вечір «Автор безсмертного
Щедрика. Життя та загадкова смерть Миколи Леонтовича».
У програмі:
- Життя та загадкова смерть Миколи Леонтовича: лекційна година
письменника Дмитра Щербаня;
- Коментовані літературні історії про Миколу Леонтовича (провідна
бібліотекарка Т.М. Мозгова);
- Театральні постановки «Щедрика» (театрознавиця Л.І. Федченка);
- Музична спадщина видатного композитора з фондів ОУНБ ім.
М. Грушевського (завідувачка відділу мистецтв Т.М. Шилова).
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* * *
У відділі персонального абонементу відбулись чергові безкоштовні
заняття з креативного письма у клубі Анонімних Авторів.
12
У відділі соціокультурної діяльності відбулась дискусія щодо життя
сучасної людини у віртуальному вимірі на тему: «Комеморативні практики в
віртуальному просторі». Дискусія є частиною проєкту «Минуле /Майбутнє
/Мистецтво», що здійснюється forumZFD. Керівник проєкту О. Довгополова.
13
З 13 по 23 січня фахівці науково-методичного відділу приймали звіти
бібліотек області за 2019 рік і плани на 2020 рік.
14
Для фахівців бібліотеки започаткований курс-практикум «Гарна
українська мова – шлях до успіху». Авторка та ведуча Любов Іванівна
Федченко – філологиня, журналістка, театрознавиця, котра має багаторічний
досвід роботи зі словом, активно займається практикою українського
мовлення.
17
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Єдина і
Незалежна: Що ми відзначаємо 22 січня?» доцента кафедри історії України
ОНУ ім. І.І. Мечникова Володимира Полторака. Організатор – КУ «Одеський
обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та
молоді» за підтримки Департаменту освіти і науки Одеської ОДА.
* * *
Співробітники читальної зали до 230-річчя від дня народження
відомого письменника ХІХ століття Петра Петровича Гулака-Артемовського
підготували віртуальну виставку «Автор першої романтичної балади в
українській літературі».
18
Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
підготували віртуальну виставку про надходження у ІV-му кварталі 2019 року.
19
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
Світлани Патратій (Лисенко) «Тёплые рассказы» про Одесу та одеситів.
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21
Заступниця директорки з наукової роботи Булгакова О.А. взяла участь
у вебінарі «Як працювати з платформою цифрової грамотності?» проєкту «Дія.
Цифрова освіта» для бібліотекарів за участі віце-прем’єр-міністра, міністра
цифрової трансформації України Михайла Федорова та заступниці міністра
цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан.
22
В читальній залі до Дня Соборності України відбувся цикл заходів
«Акт Злуки 22 січня 1919 року – знамена віха в історії державності України»:
- презентація книжково-документальної виставки;
- історична година;
- перегляд документального фільму.
23
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація
медіапроєкту «Поєднані» – поєднання виставки плакатів ветеранів нинішньої
російсько-української війни і борців за незалежність України ХХ століття та
показ роликів з героями, які родом з Одеси і області. Організатор – ГО
«Асоціація учасників АТО Одещини». Інформацію про захід було висвітлено в
новинах ТК «7 канал» та на сторінках інтернет-видання «УСИ. Одесса».
24
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Крути: історія,
пам’ять, рефлексії сьогодення» канд. іст. наук доцента кафедри історії
ОПУНПУ ім. К.Д. Ушинського Володимира Чумака. Організатор – КУ
«Одеський обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля
дітей та молоді» за підтримки Департаменту освіти і науки Одеської ОДА.
25
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
«Кав’ярня мертвих філософів» Вітторіо Гьосле. Організатор – Культурна
асоціація «Новий Акрополь».
* * *
В читальній залі відбулась лекція «Останній олімпієць: Діоніс» –
зустріч у межах освітнього проекту «Маховик віків».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до відділів бібліотеки у січні.
26
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
Євгенії Завалій «Це всі ми»! з популяризації екологічних питань в суспільстві,
а також сортування сміття в Одесі.
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28
У відділі соціокультурної діяльності у межах проекту «15х4 Od»
відбулись чотири міні-лекції молодих вчених і любителів науки – «Соціальна
стратифікація Новаторство Ядерні аварії Змінні зірки».
29
В читальній залі до Дня пам’яті Героїв Крут відбувся цикл заходів
«Вічний вогонь української волі»:
- презентація книжково-документальної виставки;
- перегляд та обговорення художнього фільму «Крути».
31
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. та завідувачка
відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О.А. взяли участь у ІІ
регіональному форумі «Медіаграмотність. Регіональний вимір». Організатори:
Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» та медіахолдинг «ІзбірКом».
* * *
24 січня відзначила ювілей провідний бібліотекар відділу краєзнавчої
літератури і бібліографії Т.С. Ступаченко.
Лютий
1
В читальній залі відбувся «Вікімарафон 2020 | Одеса» – інформаційна
година з написання статей до української Вікіпедії на честь її 16-річчя.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась перша лекція у межах
освітнього проекту «Актуальність майбутнього: Футурологічні студії». Спікер
– Євген Джиджора, д-р філол. наук, доцент ОНУ ім. І.І. Мечникова, автор книг
та статей з теорії та історії літератури.
* * *
У відділі юридичної літератури відбулось перше навчальне заняття з
циклу занять «Механізми моніторингу дотримання прав людини» для
представників
громадських
організацій
та
активних
громадян
(01, 08, 15 лютого) за ініціативи Представництва Уповноваженого ВРУ з прав
людини. Перше заняття провели Регіональний представник Уповноваженого в
Одеській області Яна Кузьміна та регіональний координатор Взаємодії з
громадськістю в Одеській області Людмила Ямщикова.
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* * *
У відділі юридичної літератури відбулась презентація виставки-досьє
«Когорта видатних українських правників: до ювілейних дат визначних
юристів України», в т.ч. П.Н. Даневського, Л.М. Давиденка, В.М. Корецького,
М.О. Максимейка, Є.В. Назаренка, В.В. Сташиса та ін.
2
У відділі соціокультурної діяльності відбувся музичний вечір-спомин
Кузьми Скрябіна. Організатор – КУ «Одеський обласний центр патріотичного
виховання та організації дозвілля дітей та молоді» за підтримки Департаменту
освіти і науки Одеської ОДА. Інформація про захід була висвітлена в новинах
телерадіокомпанії «Суспільне: Одеса».
4
Співробітники відділу літератури іноземними мовами підготували
віртуальну виставку «Штучний інтелект» Айзека Азімова та «антиутопія» Рея
Бредбері – провісників майбутнього (до 100-річчя від дня народження
письменників).
5
У відділі соціокультурної діяльності у виконанні юних артистів
Першого одеського репертуарного дитячого театру відбулись театралізовані
читання оповідань Світлани Патратій «Теплі оповідання».
* * *
У відділі юридичної літератури, за ініціативи Міжнародної
антинаркотичної асоціації, розпочався цикл профілактично-освітніх бесід на
тему: «Допомога нарко- та алкозалежним та їх родинам».
7
У відділі літератури іноземними мовами до 135-річчя від дня
народження американського письменника відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «Соціальний реалізм, дотепність та сатиричний блиск
американського письменника Сінклера Льюїса».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з місцевим
депутатом – «Річний звіт депутатки Одеської міської ради Лілії Леонідової» у
форматі «запит – відповідь».
* * *
У відділі персонального абонементу до 130-річчя від дня народження
Бориса Пастернака відбулась презентація виставки-посвяти «Здається мені, що
я знайду слова».
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8
У відділі юридичної літератури розпочався цикл навчальних занять для
представників партнерських громадських організацій та активних громадян
«Механізми моніторингу дотримання прав людини» (01, 08, 15.02) за участю
Представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини в Південних областях.
10
У відділі соціокультурної діяльності відбулось відкриття виставки
вишитих картин одеситки Наталії Коваленко.
11
В читальній залі до 350-річчя від дня народження Самійла Величка
відбулась презентація виставки-портрету «Літописець українського козацтва».
Також співробітники відділу підготували однойменну віртуальну виставку.
12
В читальній залі до Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Болючий слід Афганської війни».
* * *
Співробітники читальної зали до Дня святого Валентина підготували
15 віртуальних романтичних історій зі сторінок світової літератури «Так ніхто
не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання…».
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Новаторство в творчості Анатолія Галактіоновича Петрицького» (до
125-річчя від дня народження українського живописця та графіка).
14
В читальній залі відбулась відкрита лекція «Трансляційні дослідження:
scientia vincere morbum» Олександра Петренка – лікаря, співзасновника ГО
«Геноміка ЮА».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Севільський цирульник» – неперевершена комедія інтриги П'єра-Огюстена
Карона де Бомарше: до 245-річного ювілею твору».
15
У відділі соціокультурної діяльності відбулась відеолекція члена групи
аеророзвідки БФ «Aрмія SOS» Юрія Кучеренка на тему: «Дебальцевська
операція 2015 року: погляд з неба».
10

16
У відділі соціокультурної діяльності, у межах освітнього проєкту
«Intellectuarium», відбулась філософська дискусія з Андрієм Богачовим та
Вахтангом Кебуладзе. Тема зустрічі – «Мова і буття: Гусерль vs Гайдеґер».
Організатор – проєкт «Філософський факультет» – підтримка філософської освіти в
ОНУ ім. І.І. Мечникова. Філософська вистава проходила в рамках урочистого
засідання, присвяченого підбиттю підсумків Всеукраїнського конкурсу імені Неллі
Іванової-Георгієвської за 2019 рік для молодих дослідників за краще наукове
дослідження за напрямками: феноменологія, герменевтика, філософія сміху,
філософія танцю.

17
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у січні.

18
У відділі юридичної літератури до 130-річчя від дня народження
видатного вченого В.М. Корецького відбулась презентація виставки-дос’є
«Володимир Михайлович Корецький – видатний вітчизняний юристміжнародник».

* * *
У відділі виробничої літератури до 145-річчя від дня народження
видатного помолога і вченого-садівника Л.А. Симиренка відбулась презентація
виставки-портрету «Левко Платонович Симиренко – Прометей українського
садівництва».
* * *
До Міжнародного дня дарування книг бібліотека отримала подарунок –
книгу Петра Нестеренка «Шевченкіана в екслібрисі: 1917-2017 роки» від
засновниці консалтингової компанії «Успех без границ» Світлани Винограденко.
19
Користувачі бібліотеки мали змогу долучитись, за підтримки Arthouse
Traffic і Посольства Швейцарії в Україні, до четвертого фестивалю «Тиждень
швейцарського кіно», який зібрав у своїй програмі найактуальніші художні фільми
Швейцарії останніх років.

20
У відділі літератури іноземними мовами, в Міжнародний день рідної мови,
відбулась презентація книги Юзефа Крашевського «Спогади про Одесу» –
щоденника поїздки з 22 червня по 11 вересня 1843 року дійсного члена Одеського
товариства історії та старожитностей Ю.І. Крашевського; в перекладі Стелли
Михайлової – перекладача, краєзнавця, екскурсовода, організатора і режисера
аматорського польського театру, представниці Одеського ім. А. Міцкевича
відділення спілки поляків в Україні. У межах заходу відбувся перекладацький квест
«Поліглот» студентів 3-4 курсів факультету перекладу ПУНПУ ім. К.Д.
Ушинського.
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21
У відділі соціокультурної діяльності відбувся публіцистичнопоетичний диспут про українських героїв різних часів – «Герої не вмирають...»
– пам’яті Героїв Небесної Сотні та пам’яті Василя Стуса. Учасники
навчального театру «Чєловєкі» дитячої театральної школи міста Одеси
виконали виставу «Заборонений» – педагогічну рефлексію на фільм,
присвячену Василю Стусу (режисер-педагог Федір Ткач). Організатор – КУ
«Одеський обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля
дітей та молоді» за підтримки Департаменту освіти і науки Одеської ОДА.
* * *
З 3 по 21 лютого в бібліотеці, у відділі інформації з питань культури і
мистецтва та зв’язків з громадськістю, проходили переддипломну практику
студентки 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
ОНПУ Лоліта Сорока та Ельвіра Попушова.
22
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція історика Павла
Майбороди на тему: «Великий терор і долі одеської інтелігенції», присвячена
сталінському «Великому терору» – масовим репресіям, які розгорнулися в
СРСР в 1937-1938 рр.
23
У відділі соціокультурної діяльності відбувся перформанс Артмайстерні «Пульс міста» на тему: «Містки поколінь». Проект співфінансується
Forum Civil Peace Service–Ukraine і спільно здійснюється АРТ-Плейбек
Інклюзивне Театральне Об'єднання програмним офісом Forum Civil Peace
Service–Ukraine / Форум цивільної служби світу та Caritas Odesa UGCC.
25
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 88-річчя від часу
утворення Одеської області для студентів кафедри історії України ОНУ ім.
І.І. Мечникова, Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури та
учнів ЗОШ № 68 відбулись краєзнавчі читання «Одеський регіон та українське
козацтво. В програмі:
- вітальне
слово
представників
Департаменту
культури,
національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
Одеської ОДА та директора ОУНБ ім. М. Грушевського
Ю.С. Амельченко;
- доповідь «Козацтво на Одещині» д-ра іст. наук, професора, завідувача
кафедри історії України факультету історії та філософії ОНУ ім.
І.І. Мечникова Олени Бачинської;
- доповідь «Куяльницький (Сотниківський) козацький цвинтар» д-ра іст.
наук, професора кафедри історії України факультету історії та
філософії ОНУ ім. І.І. Мечникова Тараса Гончарука;
12

-

доповідь «Одеса козацька на екскурсійній мапі міста» історика,
письменника, громадського діяча Олександра Бабіча;
презентація книжкової виставки «Одеський регіон та українське
козацтво» від аспірантки кафедри історії та етнографії України
гуманітарного факультету ОНПУ Ксенії Сорокіної;
презентація книжково-ілюстративної виставки «Одеська область:
провідний приморський та прикордонний регіон України».
Інформація про захід була висвітлена в новинах ТК «7 канал».

* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставкипоради на допомогу садівникам і городникам «Вирощуй органічно: перевірено
практикою».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності до дня народження Лесі Українки
відбулись «Лесині читання», в яких прийняли участь близько 50 учнів шкіл
міста та області. Організатор – КУ «Одеський обласний центр патріотичного
виховання та організації дозвілля дітей та молоді» за підтримки Департаменту
освіти і науки Одеської ОДА.
* * *
Бібліотека долучилась до створення карти партнерських хабів «Дія.
Цифрова освіта» Міністерства цифрової трансформації України, щоб українці
дізналися про освітні можливості у своєму населеному пункті.
26
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 145-річчя від дня
народження видатного офтальмолога, академіка Володимира Петровича
Філатова відбулась презентація книжкової виставки «Очей недужих рятівник».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Самійло Величко – літописець українського козацтва: до 350-річчя від дня
народження».
* * *
У відділі юридичної літератури відбулась презентація виставки
«Запитайте в експерта. Юридичні консультації на шпальтах періодичних
видань».
27
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
одеського історика, д-ра іст. наук доцента кафедри історії України ОНУ ім.
І.І. Мечникова Тараса Вінцковського «Нариси історії футболу в Одеському
національному університеті імені І.І. Мечникова».
13

* * *
Бібліотека долучилась до флешмобу закладів культури #Одещині88 на
честь 88-ї річниці від часу утворення Одеської області, який відбувся за
ініціативи Одеської ОДА.
28
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого
столу» щодо проблем Одеської кіностудії – «Прощавай, одеське кіно?!».
Інформацію про захід було висвітлено в новинах телевізійних каналів «Первый
городской», «Южная волна», «Круг».
29
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція Євгена
Джиджори «Комп’ютер&мистецтво. Якою буде наступна революція у
мистецтві?» з циклу лекцій «Актуальність майбутнього: Футурологічні студії».
* * *
У лютому відзначили ювілейні дати завідувач відділу виробничої
літератури Г.І. Бутко (07.02) та провідний бібліотекар відділу М.В. Чайковська
(10.02).
Березень
1
У відділі соціокультурної діяльності відбулись літературні читання
«одеських» оповідань з нової збірки Євгенії Подмаркової.
4
У відділі мистецтв до 205-річчя від дня народження українського
композитора Михайла Вербицького відбулись презентація книжкової виставки
«Михайло Вербицький – творець Державного Гімну» та музична година.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
«Фізики і лірики фізико-математичного факультету Одеського університету»
члена НСЖУ, НСПУ та Всеукраїнської спілки письменників-мариністів,
публіциста, викладача фізики в ОНУ ім. І.І. Мечникова Василя Вельможка.
* * *
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Ступаченко Т.С. взяла участь у презентація 28-го випуску історикокраєзнавчого альманаху «Юго-Запад. Одессика», яка відбулась в приміщенні
ІА «Контекст-Причорномор'я». Видання, що презентувалось, було передано в
дар бібліотеці.
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5
У відділі соціокультурної діяльності відбулась авторська презентація
книги письменника, учасника АТО Романа Жахова «Аркан».
* * *
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Черненко К.Г.
взяла участь у презентації 80-го випуску літературно-художнього і громадськополітичного альманаху «Дерибасовская-Ришельевская», яка відбулась в
Одеському літературному музеї. Видання, що презентувалось, було передано в
дар бібліотеці.
6
До дня народження Т.Г. Шевченка та 180-річчя з часу виходу першої
збірки «Кобзаря» в читальній залі відбулась презентація виставки «Кобзарів» з
фонду бібліотеки та презентація книжкової виставки «Поетичними стежками
Кобзаря», а також флешмоб «Читаємо Шевченка (#листиПророка)» за участі
відомих та успішних мешканців міста.
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжкової виставки «Алессандро Мандзоні – видатний теоретик романтизму в
Італії» (до 235-річчя від дня народження італійського письменника).
11
У відділі соціокультурної діяльності у межах проєкту «Правовий
кінозал» системи безоплатної правової допомоги відбувся перегляд та
обговорення художнього фільму «За статевою ознакою».
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у лютому.
* * *
У відділі мистецтв, у межах муніципального проекту «Університет 3го віку» для осіб пенсійного віку, зареєстрованих в Територіальному центрі
соціального захисту громадян Приморського р-ну м. Одеси за програмою
«Українська платформа багатонаціональної Одещини», відбулась авторська
культурологічна лекція завідувачки сектору відділу Храмцової Т.К. про
мистецтво Північного Причорномор'я.
12
Співробітники читальної зали до Всесвітнього дня письменника
підготували віртуальну виставку «Історії знаменитих літературних
псевдонімів».
15

* * *
Кабінет Міністрів України 11 березня 2020 р. прийняв постанову
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19», яка є обов’язковою до виконання і зобов'язує призупинити
навчання у освітніх закладах та масові заходи з 12 березня до 3 квітня по всій
Україні. У зв’язку із введенням в Україні карантину бібліотека скасувала всі
масові заходи, які були заплановані на березень, з подальшим перенесенням їх
на невизначений термін, а також обслуговування користувачів.
13
Директор інформаційного агентства «Вікна Одеси», журналіст і
фотограф Євген Волокін подарував бібліотеці альбом «История парка имени
Т.Г. Шевченко и пляжа Ланжерон». Ілюстрації і зображені в альбомі артефакти
– з колекцій Анатолія Дроздовського, Євгена Волокіна і проєкту «Старая
Одесса в фотографиях».
* * *
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжкової виставки
«Птах високого польоту», присвяченої 60-річчю від дня народження «патріарха
української поезії» Юрія Андруховича.
* * *
В читальній залі відбулась презентація книжкової
«Математика – королева наук» (до Року математики в Україні).

виставки

* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до відділів бібліотеки у лютому.
18
18-19 березня співробітники бібліотеки прослухали безкоштовний
онлайн-курс освітньої платформи «Prometheus» «Коронавірусна інфекція:
факти проти паніки» та отримали сертифікати.
30
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку «Голгофа автора «Голгофи»: до 120-річчя від дня народження
українського письменника Леся Гомона».
* * *
28 лютого відзначила ювілей прибиральниця Л.Б. Грабовська.
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Квітень
13
З 13 по 24 квітня заступник директора з наукової роботи
Булгакова О.А. взяла участь у VIIІ Всеукраїнській онлайн школі бібліотечного
журналіста за темою «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Instagram:
базові навички».
14
Співробітники відділу юридичної літератури підготували віртуальну
виставку «Вікопомний документ української політичної думки: до 310-річчя
прийняття Конституції Пилипа Орлика».
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у березні.
23
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку до 100-річчя від дня народження українського письменника Григорія
Тютюнника «Пам’ять, як вишневий цвіт…».
26
Співробітники відділу соціокультурної діяльності підготували
віртуальну виставку «Живе срібло» Миколи Зерова: до 130 річчя з дня
народження».
30
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. взяла участь у
вебінарі «Від "А" до "Я": використання освітніх онлайн-інструментів як
ефективна організація навчального співробітництва», організованого НУШ.
* * *
7 квітня відзначила ювілей бібліотекар відділу літератури іноземними
мовами В.Г. Дроботенко.
Травень
7
У відділі соціокультурної діяльності відбувся коментований огляд
виставки літератури, присвяченій внеску України у наближенні Перемоги у
Другій світовій війні, д-ра іст. наук професора кафедри історії України
факультету історії та філософії ОНУ ім. І.І. Мечникова Тараса Гончарука.
17

13
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Сміх – головна зброя Альфонса Доде»: до
180-річчя від дня народження видатного французького письменника Альфонса
Доде (1840 – 1897).
14
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С., заступник директора з
наукової роботи Булгакова О.А., головний методист Усатюк Н.В. взяли участь
у вебінарі «Як призначати уповноважену особу та організувати закупівлі за
новими правилами». Організатор – електронний майданчик «Держзакупівлі.
Онлайн» системи публічних закупівель ProZorro.
* * *
У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до
Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів
України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19.09.2019 № 114-ІХ
та введенням його в дію з 19.04.2020 р., з метою забезпечення здійснення
публічних закупівель (спрощених закупівель) комунальної установи "Одеська
обласна універсальна наукова бібліотека імені М.С. Грушевського", Тимощук
Світлана Павлівна, провідний бібліотекар відділу юридичної літератури,
призначена уповноваженою особою з питань здійснення публічних закупівель.
Вона взяла участь в онлайн-навчанні членів тендерного комітету та
уповноважених осіб з питань здійснення публічних закупівель, яке проводять
фахівці ТОВ «Навчально-консалтинговий центр "Закупівлі"» (м. Харків) та
отримала відповідний сертифікат спеціаліста у сфері здійснення публічних
закупівель.
16
Співробітники відділу юридичної літератури підготували віртуальну
виставку «Забезпечення розвитку держави та права України в умовах
Європейської інтеграції: до Дня Європи в Україні».
* * *
У відділі юридичної літератури до Дня Європи в Україні відбулась
презентація книжково-документальної виставки «Європейська конвенція з прав
людини – фундамент формування захисту прав людини в Україні».
19
Провідні фахівці бібліотеки взяли участь онлайновій конференції
«Бібліотеки в умовах пандемії COVID-19». Організатор – УБА.

18

20
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. та провідні фахівці
Булгакова О.А., Маловік Н.П., Попова О.Л., Чернявська С.О., Маказюб Л.В.
взяли участь в онлайн презентації та обговоренні проєкту Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (нова
редакція). Презентували законопроєкт: Наталія Розколупа – заступник
генерального директора Національної бібліотеки України імені Ярослава
Мудрого; спікер презентації: Оксана Бруй – директор Науково-технічної
бібліотеки Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського,
президент ВГО «Українська бібліотечна асоціація»; модератор заходу:
Вероніка Селега – генеральний директор Директорату з питань внутрішньої та
гуманітарної політики Офісу Президента України, співзасновниця ГО
«Бібліотека майбутнього». Організатор – МКІПУ.
22
Провідний бібліотекар відділу юридичної літератури Тимощук С.П.
взяла участь у вебінарі «Все про спрощену закупівлю: від планування до
укладання договору» та отримала сертифікат. Організатор – електронний
майданчик «Держзакупівлі. Онлайн» системи публічних закупівель ProZorro.
24
Завідувачка відділу літератури іноземними мовами Ліщинська С.Л. до
Дня слов’янської писемності і культури в режимі онлайн презентувала книгу
Федора Ковалевича «Одесская Беларусь. Воспоминания».
26
Бібліотека перейшла до 2-го етапу виходу з карантину і розпочала
роботу на прийом і видачу літератури для користувачів.
29
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до відділів бібліотеки у травні.
* * *
Завідувачку відділу персонального абонементу Морозову С.А. було
рекомендовано до Експертної ради УІК для участі у відборі, придбанні та
розподілі книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів.
* * *
7 травня відзначила ювілей завідувач редакційно-видавничого сектору
О.М. Ласкевич.
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Червень
2
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку з циклу
«Літературний калейдоскоп: твори-ювіляри світової літератури».
3
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку книг
щодо інклюзивного навчання.
4
Співробітники читальної зали провели онлайн-огляд літератури та
народних традицій «Зелене свято у травах іде» (до Дня Святої Трійці).
* * *
На посаду заступника директора з адміністративно-господарської
частини призначений Переверзєв Іван Васильович.
5
Відділом виробничої літератури до Дня охорони довкілля був проведений
онлайн-огляд книжково-ілюстративної виставки «Утилізація відходів – шлях
до безпечного довкілля».
* * *
Співробітниками персонального абонементу до дня народження
Олександра Сергійовича Пушкіна провели онлайн-читання творів поета «Поет
на всі часи».
* * *
Співробітниками персонального абонементу до Всесвітнього дня
океанів провели онлайн-вікторину «Таємниці блакитної країни», а також до
110-річчя від дня народження Жак-Ів Кусто – онлайн-перегляд фільму
«Одіссея».
9
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки нотних
та книжкових видань «Романтизм Роберта Шумана», присвяченої 210-річчю
від дня німецького композитора.
10
Співробітники читальної зали до 100-іччя від дня народження Івана
Кожедуба – військового льотчика, маршала авіації, тричі Героя Радянського
Союзу – провели онлайн-огляд книжково-ілюстративної виставки.
20

12
225 бібліотек Одещини отримають комп’ютери за проєктом
Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта».
* * *
З 12 червня у відділі мистецтв відкрився літній майданчик –
бібліотечна альтанка «Нота».
14
Співробітники читальної зали до Всесвітнього дня донора крові
провели інформаційну годину «Крапля крові – це крапля життя!».
15
У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година
«15 червня – Всесвітній день поширення інформації щодо зловживань стосовно
літніх людей».
16
Співробітники читальної зали до 510-річчя від дня народження Івана
Федорова підготували віртуальну виставку «Пам’ятки українського друкарства
ХVI століття».
18
В читальній залі до дня пам’яті (25.05.1926 р.) Головного отамана доби
Директорії відбулась презентація книжкової виставки «Семен Петлюра –
борець за незалежність України у ХХ сторіччі».
19
У відділі виробничої літератури до Дня Фермера відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Фермерство в Україні: сучасні вимоги і
пріоритети». Це нове для нашої країни професійне свято й відзначається воно
вперше. Лише напередодні Указом Президента України 19 червня
запроваджено День фермера.
* * *
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Друга світова – урок історії, пам'ять поколінь» (до Дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні).
21
Співробітники відділу електронної бібліотечно-бібліографічної
інформації підготували сторітеллінг «Одеські коти: «котомаршрути»
скульптурами проєкту «Місто скульптур».
21

* * *
Співробітники читальної зали до Дня медичного працівника України
підготували віртуальну виставку «Поклик серця і доля: найвідоміші
письменники-лікарі» з циклу «Незвичайні свята».
23
Бібліотека отримала у подарунок від Наталі Миколаївни Крестовської
– доц. юрид. наук, професора кафедри морського права НУ «Одеська морська
академія» – книги з історії України та світу, з правознавства, а також
українську класику та книги сучасних українських й зарубіжних авторів.
* * *
До 145-річчя від часу заснування ОУНБ ім. М. Грушевського
започатковано серію біобібліографічних покажчиків «Одеські бібліофіли».
Перше з них – «Книги з приватної бібліотеки доктора К.М. Шмідта у фондах
ООУНБ ім. М. Грушевського» – є краєзнавчим нарисом і містить найновіші
відомості про життя та діяльність одеського лікаря-отоларинголога і бібліофіла
кінця ХIХ – початку ХХ століття Карла Максиміліановича Шмідта (1857-1915),
анотований каталог усіх наявних у фонді ООУНБ книг з особистої бібліотеки
доктора, книгознавчий опис його бібліотеки і всіх власницьких книжкових
знаків (екслібрисів) на його книгах, а також іменний покажчик та покажчик
географічних назв.
* * *
Для співробітників бібліотеки завідувачка науково-методичного
відділу Маловік Н.П. провела навчальний урок-практикум з розбору типових
помилок під час внесення низки показників до таблиці ЕСМаР – онлайнового
сервісу, бази даних, що містить інформацію про показники, які відображають
діяльність бібліотеки.
24
У відділі літератури іноземними мовами до 85-річчя від дня
народження французької письменниці відбулась презентація книжкової
виставки «Талановита, азартна, популярна, незбагненна Франсуаза Саган».
25
Співробітники читальної зали до Дня медичного працівника України
підготували віртуальну виставку «Поклик серця і доля: найвідоміші
письменники-лікарі».
* * *
Для співробітників бібліотеки бібліотекар відділу електронної
бібліотечно-бібліографічної інформації Попова Д.Ю. провела навчальне
заняття-практикум «Zoom – платформа для проведення онлайн-конференцій».
22

26
Олександр Шишко, канд. іст. наук, доцент кафедри соціології,
філософії і права ОНАХТ, подарував бібліотеці свою монографію «Політичний
терор більшовицької влади в Одеській губернії (січень 1919 р. – березень
1922 р.), у якій на основі залучення широкого кола архівних джерел відтворено
не тільки прояви терору у всіх його вимірах проти всіх верств населення, а й
встановлено імена численних його жертв.
* * *
До Дня Конституції України у відділі юридичної літератури відбулись
наступні заходи:
- презентація книжково-документальної виставки «Конституція України
– могутній акорд держави-нації»;
- аналітичний огляд «Конституційний процес в Україні: нові реалії, нові
виклики, нові підходи»;
- презентація віртуальної виставки-факту «Конституції України та світу:
цікаві факти».
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у квітні та травні.
* * *
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. та завідувач
відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації Чернявська С.О.
взяли участь в презентації ювілейної виставки малюнка «Путешествие с
карандашом» члена Національної спілки художників України Віктора
Потеряйка.
29
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
виставки творів «Антуан де Сент-Екзюпері – французький письменникгуманіст з почуттям відповідальності за інших людей» (до 120-річчя від дня
народження французького письменника).
* * *
9 червня відзначила ювілей завідувач читальної зали К.В. Бондарчук.
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Липень
1
У відділі виробничої літератури до Дня працівників морського та
річкового флоту України відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Морська індустрія: проблеми і можливості».
* * *
До 100-річчя від дня заснування Одеської національної академії зв'язку
імені О.С. Попова у відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась
презентація книжково-ілюстративної виставки.
5
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Квітка-щастя – чарівний світ Івана Купала».
6
Бібліотека обрала відповідального працівника, який проводитиме
консультування бібліотек-учасників з відбору книжкової продукції ДУ «УІК»
за допомогою програмного забезпечення «Автоматизована система відбору та
розподілу книжкової продукції» – головного методиста науково-методичного
відділу Усатюк Н.В.
7
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до відділів бібліотеки у червні.
8
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С., заступник директора з
наукової роботи Булгакова О.А. та завідувач відділу електронної бібліотечнобібліографічної інформації Чернявська С.О. відвідали Маразліївську ОТГ з
метою передачі до Великомар’янівської сільської бібліотеки подарунку від
видавництва «Фоліо» – 300 книг сучасних українських письменників, світові
бестселери у перекладі на українську мову, дитячі книжки. Акція відбулась за
ініціативи Департаменту культури, національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини ОДА.
9
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
виставки «Іван Мінчев Вазов – патріарх болгарської поезії і прози, народний
класик» (до 170-річчя від дня народження болгарського письменника).

24

* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 130-річчя від дня
народження Віри Михайлівни Інбер відбулись презентація книжкової виставки
і поетична година «Овіяна чорноморським вітром».
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у червні.
10
Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
підготували віртуальну виставку нових надходжень літератури краєзнавчої
тематики за перше півріччя.
* * *
У відділі юридичної літератури відбувся інформаційний огляд видань
євроатлантичної спрямованості «Інтеграція заради миру».
* * *
Бібліотека отримала у подарунок альбом «История семьи
Крахмальниковых» (упорядник Дениз Бенсасон) від директора інформагенції
«Вікна-Одеса» Євгена Волокіна про родину, яка у 1820 році заснувала
підприємство «Конфетная фабрика братьев Крахмальниковых», згодом багато
років функціонувала під назвою «Кондитерська фабрика імені Рози
Люксембург», а потім була перетворена у акціонерне товариство «Одеса».
12
Співробітники відділу електронної бібліотечно-бібліографічної
інформації підготували інтерактивні вікторини «Як добре ви знаєте сучасну
українську літературу?» та «Чи знаєш ти українських письменників в
обличчя?».
13
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжкової
виставки з циклу «Книжковий диліжанс» – про творчість письменників Патріка
Модіано, Артуро Переса Реверте, Ю. Несбьо, Андрія Любки.
15
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжководокументальної виставки «Декларація про державний суверенітет України:
історичне значення та сьогодення документу»: до 30-річчя від дня ухвалення
документу. Також відбулась інформаційна година «Проголошує державний
суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність
влади в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх
зносинах».
25

* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Біблійні сюжети у творах світової літератури» (до Всесвітнього Року Біблії).
Також була підготовлена онлайн-вікторина та електронна презентація «Біблія –
Книга Книг».
16
Завідувач відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Андросова Т.О.
взяла участь в презентації двотомного видання «Зеленый фургон и ВЕСЬ
Козачинский», яка відбулась в Золотій залі Одеського літературного музею.
Видання, що презентувалось, було передано в дар бібліотеці.
17
Співробітники
науково-методичного
відділу
Усатюк
Н.В.,
Ковалькова Т.Г., Бойко Г.М. взяли участь онлайн-практикумі щодо роботи в
персональному кабінеті бібліотеки «Автоматизована система відбору та
розподілу книжкової продукції» для працівників бібліотек (відповідальні
особи), які в подальшому проводитимуть консультування бібліотек-учасників
програми поповнення бібліотечних фондів з питань роботи у персональному
кабінеті бібліотек. Організатор – відділ підтримки книговидання ДУ «УІК».
21
Бібліотекарі Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського долучились до
флешмобу Державного агентства розвитку туризму України «Мандруй
Україною», мета якого розповісти про унікальні місця для внутрішнього
туризму. Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. та завідувач
сектору Ласкевич О.М. відвідали Курісовську садибу в Лиманському районі, де
протягом 200 років мешкали п’ять поколінь роду Курісів, починаючи з
начальника канцелярії Суворова – Івана Куріса.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Ігоря
Стамбола «Прокляття інших».
24
В читальній залі розпочався цикл духовних читань до Всесвітнього
Року Біблії. Перша зустріч циклу «Книга Книг» присвячена 1032-річчю
Хрещення України-Русі. В програмі:
- «Святе письмо Старого та Нового Заповітів» – виступ протоієрея
Теодора Оробця, секретаря Одеської Єпархії Православної Церкви
України;
- «Біблія – Книга Книг» – огляд книжкової виставки (Ксенія Сорокіна,
аспірантка кафедри історії та етнографії Одеського національного
політехнічного університету);
26

-

«Десять фактів про Біблію» – вікторина (Світлана Чернявська;
підготувала Карина Бондарчук, завідувачка читальної зали);
«2020: Всесвітній Рік Біблії» – презентація календаря (Олена Петрова,
менеджер проєкту «Музей української книги»).

26
Співробітники читальної зали до 140-річчя від дня народження
Володимира Винниченка підготували віртуальну виставку «Біля витоків
українського відродження».
* * *
Співробітники відділу літератури іноземними мовами підготували
презентацію книжково-ілюстративної виставки «Андре Моруа – великий
біограф видатних літераторів» (до 135-річчя від дня народження французького
письменника).
28
До дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира –
Хрестителя Русі та Дня хрещення Київської Русі-України – співробітники
читальної зали підготували книжково-ілюстровану виставку «Володимир
Великий – духовний реформатор Київської держави».
29
Бібліотека заповнила форму для реєстрації бібліотек на участь у
книжковій премії «Еспресо. Вибір читачів 2020». Відповідальною особою
призначено завідувача персонального абонементу Морозову С.А.
* * *
В читальній залі до 155-річчя від дня народження видатного
українського церковного діяча, митрополита Андрея Шептицького відбулась
інформаційна година «Митрополит Андрей Шептицький – видатний
церковний, культурний і громадський діяч».
30
У відділі юридичної літератури до Всесвітнього дня протидії торгівлі
людьми відбулась лекція-бесіда «Нові виклики у торгівлі людьми» та перегляд
і обговорення фільму «Живий товар».
* * *
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С взяла участь у стратегічній
модераційній сесії з інтеграції ключових ланок (стратегічна група культура) в
систему громадського здоров’я та планування регіональної програми
громадського здоров’я, яка відбулась в КНП «ЦГЗ» ООР в рамках реалізації
проекту «Розбудова регіональних центрів громадського здоров’я».
27

31
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація
фотоальбому Євгена Волокіна й Олександра Паларієва «Історія Одеси в
пам’ятниках і скульптурах».
Серпень
3
Профком бібліотеки для колективу організував поїздку на устричну
ферму «Устрицы Скифии».
4
У відділі соціокультурної діяльності до Міжнародного дня пам'яті про
нацистський геноцид ромів в Україні відбулася презентація виставки світлин.
Організатори: ГО «Правозахисний ромський центр», обласна ромська
організація «РОМАНІ ЗБОРА».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась прес-конференція
«Проблеми зняття танкера Delfi з мілини біля узбережжя Одеси». Організатор
– ГО «Зелений лист».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація виставки
світлин з програм ЄС у м. Одеса.
5
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
виставки-колажу «Творчість Гі де Мопассана – зразок класики європейської
літератури» (до 170-річчя від дня народження французького письменника).
6
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки
поезій «Намисто мого життя» Лілії Гук – громадської діячки, учасниці
жіночого та гендерного руху України.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбувся перегляд та обговорення
документального фільму режисера Тамари Максимюк «Человек большой души
– академик В.П. Филатов».
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* * *
Директор Амельченко Ю.С. та співробітники бібліотеки Попова Д.,
Чернігівська Л., Терзі-Руссу І., Черненко К., Янчева А., Коцюба В. взяли участь
в презентації стенда Музею української книги під час урочистого відкриття
XXIV Міжнародного книжкового фестивалю «Зелена хвиля».
* * *
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. взяла участь в
презентації виставки живопису «Цвета лета» Володимира Наталушка, члена
Національного союзу художників України (м. Чернігів), яке відбулось в
Будинку-Музеї імені М.К. Реріха.
7
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до відділів бібліотеки у липні.
* * *
В читальній залі відбулась інформаційна година «Закон про п’ять
колосків» – злочин проти нації».
8
У рамках проведення XХІ Всеукраїнського форуму «Українська книга
на Одещині» провідні фахівці бібліотеки – Амельченко Ю.С., Булгакова О.А.,
Усатюк Н.В., Маловік Н.П., Чернявська С.О. та бібліотекарі Оровец Н.О.
(м. Чорноморськ), Кощтерек Н.В. (м. Біляївка), Могилевська І.М. (Лиманський
район), Пашора І.Ф. (Подільський район) 8 серпня 2020 року відвідали виїзне
Свято української книги у смт Доброслав Лиманського району Одеської
області з метою проведення онлайн-практикум в приміщенні медіацентру.
Під час проведення заходу в приміщенні медіацентру відбувся онлайнпрактикум у програмі ZOOM для працівників відібраних бібліотек
(відповідальних осіб) Арцизького, Біляївського, Болградського, Кодимського,
Савранського районів, які в подальшому проводитимуть відбір та поповнення
бібліотечних фондів в персональному кабінеті бібліотеки «Автоматизована
система відбору та розподілу книжкової продукції».
Навчальне заняття і консультацію провела головний методист науковометодичного відділу ОУНБ імені М.С. Грушевського Усатюк Н.В.
12
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у липні.
* * *
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжковоілюстративної виставки «9 серпня – День будівника».
29

17
З 17 по 21 серпня у відділі соціокультурної діяльності відбулись
заняття дитячої архітектурної школи, під час якої маленькі одесити працювали
над задачею відродження Оранжереї Маразлі.
18
Співробітники читальної зали до Дня Незалежності України
підготували книжково-ілюстративну виставку «Неподільна і недоторканна –
моя незалежна Україна» та віртуальну виставку «І оживе добра слава…: 15
захоплюючих книг з історії України».
Співробітники відділу юридичної літератури провели інформаційну
годину «Україна ХХІ століття: історія, культура, традиції» та презентували
бібліографічний покажчик «Видатні державні діячі і правознавці України».
* * *
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставкиінсталяції «Мить – частинка вічності» (до Всесвітнього дня фотографії).
19
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Письменники – ювіляри серпня» (85 років Василю
Вихристенку; 115 років Володимиру Івановичу).
21
До Дня Державного Прапору України у відділі соціокультурної
діяльності відбулась патріотична година та флешмоб «Знамена, обпалені
порохом». У відділі юридичної літератури відбулась історична година
«Історико-правова ґенеза державної символіки України».
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Рей Дуглас Бредбері – американський
письменник в ролі Кассандри» (до 100-річчя від дня народження).
* * *
Головний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Ходіс О.В.
була запрошена на етер ТРК «Академія», де розповіла про сучасні тенденції
читання.
* * *
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Ступаченко Т.С. взяла участь у відкритті виставки стародруків, гравюр XVIIXX cт. з фондів Музею книги і друкарства України, яка відбулась в Одеському
літературному музеї.
30

26
У відділі соціокультурної діяльності відбувся тренінг «Комунікація під
час пандемії та професійні стандарти: Як працювати з інформацією під час
кризових ситуацій». Тренер – Наталія Стеблина, аналітикиня Інституту
демократії імені Пилипа Орлика, координаторка проекту з моніторингу
регіональних ЗМІ, доцентка кафедри журналістики Донецького національного
університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).
Захід став можливим за підтримки Медійної програми в Україні, яка
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і
виконується міжнародною організацією Internews.
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Портретна творчість Олександра Мурашка» (до 145-річчя від дня
народження українського художника).
29
На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів «Про заходи з
відзначення у 2020 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України»
відбувся цикл заходів:
- презентація книжкової виставки «Увічнимо героїзм тих, що загинули
за незалежність»;
- поетичний вечір пам’яті «Стискається серце від болю…».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з
військовими письменниками Віталієм Запекою та Василем Піддубним «Ті, хто
достеменно знають про війну…».
Вересень
1
Завідувач сектору рідкісної і цінної книги Довганюк І.В. долучилась до
міжнародного фотоконкурсу об’єктів культурної спадщини «Вікі любить
пам’ятки». Метою проєкту є зібрати світлини всіх пам’яток культурної
спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії, в т.ч. показати
унікальність історико-культурних об’єктів свого краю.
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* * *
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Черненко К.Г.
взяла участь в презентації Одеського календаря, цьогоріч присвяченого історії
вулиці Старопортофранківській, а також 82-го випуску альманаху
«Дерибасовская-Ришельевская». Видання, що були презентовані, передані в
дар бібліотеці.
2
В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Шість довгих років великого протистояння: 1939-1945» (75 років з
дня закінчення Другої світової війни).
* * *
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «З днем народження, сонячне місто!» (до 226-річчя від
часу заснування міста Одеси).
4
Відділом юридичної літератури підготовлено інформаційну довідку
«Місцеві вибори 2020: що потрібно знати про виборчу кампанію в Україні?».
6
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжкоілюстративної виставки «Кращі господарства і господарі України» (до Дня
підприємця в Україні).
9
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до відділів бібліотеки у серпні-вересні.
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у серпні-вересні.
11
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Девід Герберт Лоуренс – мистець
пристрасті» (до 135-річчя від дня народження англійського письменника).
Співробітники відділу до ювілею письменника підготували віртуальну
виставку «Девід Герберт Лоуренс – борець за розкріпачення інстинктуальної
людини, прабатько рок-культури».
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У відділі юридичної
надходжень до фонду відділу.

* * *
літератури

відбулась

презентація

нових

* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Європейська культура – надбання
людства» (до Загальноєвропейських днів європейської спадщини).
12
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки
«Провідні українські кінорежисери» (до Дня українського кіно).
15
У відділах персонального абонементу та літератури іноземними
мовами відбулись презентації виставок детективних романів англійської
письменниці Агати Крісті – «Перша леді детективу» та «Неперевершені
романи від Королеви детективу».
16
Відділом підтримки книговидання державної установи «Український
інститут книги» була проведена онлайн-консультація щодо роботи в
персональному кабінеті бібліотеки «Автоматизована бібліотечно-інформаційна
система “УФД/Бібліотека”» для відповідальних осіб області, які в подальшому
проводитимуть консультування відповідальних осіб відібраних бібліотек
програми поповнення бібліотечних фондів з питань роботи у персональному
кабінеті бібліотек. У консультації взяли участь завідувачка науковометодичного відділу Маловік Н.П., головний методист – відповідальна особа
бібліотеки – Усатюк Н.В., головний та провідний методисти Бойко Г.М. і
Ковалькова Т.Г.
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку
«Літературний калейдоскоп: твори-ювіляри французького письменника
Проспера Меріме», присвяченої 195-річчю збірки п'єс «Театр Клари Газуль»;
190-річчю новелам «Етруська ваза», «Партія в триктрак»; 180-річчю повістіновелі «Коломба»; 175-річчю новелі «Кармен».
18
У відділі виробничої літератури до Дня винахідника і раціоналізатора
відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Від винахідницької
ідеї-до реальної моделі».
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19
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Нескорені: партизанський рух і підпілля на теренах України» (до
Дня партизанської слави).
25
У відділі юридичної літератури відбувся інформаційний огляд видань
євроатлантичної спрямованості «Інтеграція заради миру».
29
У відділі мистецтв відбулась презентація книжкової виставки до 175річчя від дня народження Івана Карпенка-Карого (справжнє прізвище –
Тобілевич) (1845-1907), письменника, драматурга, актора, режисера.
В читальній залі відбулась презентація книжкової виставки «Трагедія
Бабиного Яру: 29-30 вересня 1941 року». Огляд виставки був представлений
студентам ОДУВС.
30
На честь Всеукраїнського дня бібліотек (30.09) та Міжнародного дня
кави (01.10) в бібліотеці відбулось свято – ЛІТЕРАТУРНІ ІСТОРІЇ З
АРОМАТОМ КАВИ. Серед заходів – презентації книжкових виставок
«Чашечку кави? Історія кавових традицій», «Старовинні рецепти кави в книгах
рідкісного і цінного фонду бібліотеки», «Жіночий роман з присмаком кави»,
«Пий каву, читай детективи, будь щасливим»; коментована виставка наукового
співробітника Одеського музею Західного та Східного мистецтва Дзерик Ольги
Петрівни «Кава в образотворчому мистецтві» та подорож разом з одеським
гідом Катериною Курлап «Історія одеських кав’ярень» та ін.
* * *
В бібліотеці розпочалось голосування у межах 4-го сезону книжкової
премії «Еспресо. Вибір читачів 2020» в номінації «Література для дорослих».
До трійки фіналістів книжкової премії «Еспресо. Вибір читачів 2020» у
номінації «Література для дорослих» увійшли наступні твори: «Амадока»
Андрухович Софія («Видавництво Старого Лева»); «Планета Полин» Оксана
Забужко (Видавничий дім «Комора»); Поетична книжка «Список кораблів»
Сергій Жадан (Видавництво «Меридіан Черновіц»). Віддати свій голос за
улюблену книжку можна до 30 листопада 2020 року включно.
* * *
12 вересня відзначили ювілейні дати заступник директора з наукової
роботи О.А. Булгакова та провідний бібліотекар відділу юридичної літератури
Т.І. Грищенко.
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Жовтень
2
У відділі соціокультурної діяльності відбувся творчий вечір окопнобліндажної лірики та презентація книги «Другий фронт» Юлії Майбороди.
* * *
В бібліотеці відбувся День відкритих дверей для студентів першого
курсу філософського факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова.
* * *
У відділі персонального абонементу відбулось засідання дискусійного
клубу «Студентська революція на граніті: погляд через 30 років».
3
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація
фотовиставки «Бути голосом бідних. Від безпритульності до гідного життя».
Організатор – БФ «Деполь Україна».
5
Був підписаний меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між
ГО «Одеська фотографічна асоціація» та Музеєм української книги КУ
«Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського» з
метою встановлення партнерських відносин та об’єднування зусиль в реалізації
спільних заходів та проектів.
* * *
Бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Черненко К.Г.
взяла участь у презентації історичного журналу «Старожитності Лукомор’я»,
яка відбулась у Будинку вчених. Організатор – Національна спілка краєзнавців
України. Видання, що презентувалось, було передано в дар бібліотеці.
6
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Письменники – ювіляри жовтня» (140 років від дня
народження В.Є. Жаботинського; 140 років від дня народження Саши Чорного;
105 років від дня народження М.І. Алігер; 75 років від дня народження
В.П. Сагайдака).
* * *
У межах проведення Тижня права (до Дня юриста України) з 6 по
9 жовтня у відділі юридичної літератури відбувся цикл заходів:
- «Закони – основа держави, юристи – її вартові» (презентація книжкової
виставки);
35

-

«Непорушні заповіді в роботі юриста» (тематична зустріч з
представниками юридичних професій);
«У правові поринь світи» (презентація відділу юридичної літератури).

8
У відділі соціокультурної діяльності відбулись презентація альбому та
виставки-експозиції
«Заручники
окупації»,
присвяченої
долям
кримськотатарських сімей, які стали заручниками окупації Криму. В заході
взяв участь голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член
Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Баріев.
9
З метою удосконалення професійної кваліфікації бібліотечних
працівників області та згідно з планом роботи КУ «Одеська обласна
універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського» був проведений
дистанційний семінар за темою «Бібліотечні фонди, довідково-бібліографічний
апарат публічних бібліотек: стан, сучасні вимоги, проблеми».
10
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання круглого
столу «Одеса: від мови до язика». Організатор – «Одеса україномовна».
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація
інтегрованого театру «Рівні». Організатори: ГО «Наші діти» у партнерстві із
Surdo schoool Odesa, БФ «Молода громада», ГО «Територія участі» та Театром
на Чайній в рамках програми мінігрантів, яку реалізує БФ «Територія
Можливостей».
11
У відділі соціокультурної діяльності до Дня Захисника України
відбулась презентація військової прози «Низький уклін та тричі слава».

-

* * *
До Дня українського козацтва відбулась низка заходів:
«Лицарі вольності духу» (презентація книжково-ілюстративної
виставки; історична вікторина);
«Про старину, про те диво, що було, минуло…»: 10 історичних романів
до Дня українського козацтва (віртуальна виставка);
«Козаки на Одещині» (онлайн-огляд наукових праць одеських
істориків – дослідників козацтва).
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* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Юрія
Котляревського «ERGO SUM».
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Букет сімейних романів» Франсуа Моріака
(до 135-річчя від дня народження французького письменника).
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до відділів бібліотеки у жовтні.
13
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до відділів бібліотеки у жовтні.
15
У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Пейзажний живопис Ісаака Левітана» (до 160-річчя від дня
народження художника).
16
У відділі соціокультурної діяльності відбувся тренінг «Цифрова
медіаграмотність: Як створити сайт в інтернеті та якими мають бути якісні
тексти». Захід відбувся за підтримки Медійної програми в Україні, яка
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і
виконується міжнародною організацією Internews. Висновки й точки зору, що
висловлені під час заходу, є виключно експертними судженнями Інституту
демократії імені Пилипа Орлика і можуть не збігатися з точкою зору USAID чи
Internews. Тренери: Наталія Стеблина, аналітикиня Інституту демократії імені
Пилипа Орлика, координаторка проекту з моніторингу регіональних ЗМІ,
доцентка кафедри журналістики Донецького національного університету імені
Василя Стуса (м. Вінниця); Михайло Штекель, кореспондент Радіо Свобода
(Україна), експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика.
17
У
відділі
соціокультурної
діяльності
відбулась
прем'єра
документального фільму «Трагедія Аркадійської балки», присвячену 79-й
річниці з початку німецько-фашистської окупації Одеси.

37

* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Артур Міллер про інший бік американської
мрії» (до 105-річчя від дня народження американського драматурга).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація-практикум
книги «Под лоскутным одеялом» художниці, арт-терапевта, психологаконсультанта Оллі Скординої. Організатор – журнал «Колесо жизни».
18
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація діяльності
Ліги студентів Асоціації Правників України для молоді.
20
В циклі заходів «Назустріч виборам в органи місцевого
самоврядування» у відділі юридичної літератури відбулась інформаційна
година «Місцеві вибори: оновлене законодавство» за участю фахівців Другого
бюро Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги. В рамках зустрічі відбулась презентація книжково-документальної
виставки «Місцеві вибори 2020: хроніка подій».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку з циклу
«Літературний калейдоскоп» – «І кави аромат чарівний: історії від
письменників світової літератури».
22
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставкипосвяти «Невичерпний Бунін» (до 150-річчя від дня народження Івана Буніна).
23
У відділі виробничої літератури до Дня автомобіліста і дорожника
відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Дорожньотранспортна галузь: сучасні аспекти».
24
В читальній залі до Дня вигнання нацистських окупантів із України
відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки-хроніки «Невмируща
й непоборна сила українського народу».
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* * *
У відділі персонального абонементу до 70-річчя від дня народження
українського письменника Володимира Лиса відбулась презентація книжкової
виставки «Життя як один день».
* * *
3 жовтня відзначила ювілей провідний бібліотекар відділу періодичних
видань Є.Ю. Булгакова.
Листопад
1
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжково-ілюстративної виставки «Будинки Одеси та їх зодчі» (205 років від
дня народження Ф.В. Гонсіоровського; 150 років від дня народження
А.Б. Мінкуса).
3
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги
«Євангеліє від Іоанна» ромською мовою Дмитра та Золушки Вакаренків.
Організатор – ГО «Перекладачі Біблії України».
4
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книжкової
виставки «Розстріляний ренесанс», присвяченої річниці Сандармохської
трагедії, та відеопрезентацію «Червоний ренесанс: творчість та доля».
6
Провідний бібліотекар відділу інформації з питань культури,
мистецтва та зв’язків з громадськістю Терзі-Руссу І.А. та бібліотекар
1-ї категорії відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Черненко К.Г. взяли
участь в урочистостях з приводу 90-річчя з часу заснування Одеської обласної
наукової медичної бібліотеки.
* * *
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Дмитро
Яворницький – дослідник запорізького козацтва» (до 165-річчя від дня
народження).
8
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до відділів бібліотеки у листопаді.
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* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до відділів бібліотеки у листопаді.
9
Разом з усією Україною співробітники бібліотеки писали ювілейний
диктант національної єдності! 20 років поспіль українці гуртуються навколо
цієї традиції і підтримують свою мову. Автор цьогорічного тексту –
письменник та видавець Іван Малкович. Читала акторка Римма Зюбіна.
* * *
До Дня української писемності та мови в читальній залі відбулись
презентації книжкових виставок «Дивосвіт українського слова» та
«Преподобний Нестор-святий, письменник, літописець» (до 965-річчя від дня
народження).
13
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжкової виставки «Пригодницький світ в житті і в творах легендарного
Р.Л. Стівенсона: до 170-річчя від дня народження англійського письменника».
Співробітниками відділу була підготовлена віртуальна виставка «…життя його
душі було набагато яскравішим ніж зовнішні враження».
* * *
У відділі виробничої літератури до Дня працівників сільського
господарства відбулась презентація книжкової виставки «Аграрний сектор: від
планів до дій».
14
З 14 листопада бібліотека тимчасово перейшла на режим «карантину
вихідного дня»; бібліотека працюватиме з понеділка по п’ятницю з 9.00 до
19.00 з вихідними у суботу та неділю.
16
У відділі юридичної літератури до Міжнародного дня толерантності
відбулась презентація книжкової виставки «Толерантність як принцип
взаємодії в сучасному світі».
17
У відділі мистецтв до 180-річчя від дня народження французького
художника Клода Моне відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Імпресіонізм Клода Моне».
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* * *
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжкової
виставки «Цю вежу зроблено з зірок», присвяченій 50-річчю від дня
народження українського письменника Андрія Кокотюхи.
20
Співробітники бібліотеки відвідали допрем’єрний показ фільму Зази
Буадзе «Мати апостолів», який відбувся в кінотеатрі «Родина». Показ відбувся
за сприяння ОДА, Одеської міської ради, Спілки жінок України, Асоціації
жіночих організацій одеської області, Фонду ООН в галузі народонаселення,
Громадського Руху «Віра, Надія, Любов». Фільм представили продюсер
Дмитро Овечкін та актриса Світлана Осипенко.
* * *
На виконання Державної соціальної програми запобігання та протидії
домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року
«Насильству – НІ!» з 20 по 25 листопада у відділі юридичної літератури
відбувся цикл заходів:
- тематична зустріч «Поширення насильства та булінгу серед
неповнолітніх: роль електронних засобів комунікації» (до Всесвітнього
дня дитини);
- вебінформація «Насильство вдома і що з цим робити»;
- презентація виставки, присвяченої Постанові Генеральної Асамблеї
ООН про Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо
жінок «Жінка як жертва: боротьба за права людини»;
- поетичний вечір «Війна та жінка: коли впала завіса мовчання»;
- інформаційна година «Гендерна політика України».
21
До Дня Гідності та Свободи в бібліотеці відбувся цикл заходів «Вільні
творити майбутнє»:
- історична година «Гідності хай промінь не згасає!» та перегляд
тематичних документальних фільмів (читальна зала);
- презентація книжково-ілюстративної виставки «Країна нескорених»
(відділ соціокультурної діяльності).
* * *
У відділі виробничої літератури до Дня працівників сільського
господарства відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки
«Аграрний сектор: від планів до дій».
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25
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 210-річчя від дня
народження М.І. Пирогова відбулась презентація книжкової виставки «Хірург,
вчений, патріот».
26
26-27 листопада відбувся XXIV обласний фестиваль української книги
пам’яті Михайла Грушевського «ПОЕЗІЯ – ЦЕ ЗАВЖДИ НЕПОВТОРНІСТЬ,
ЯКИЙСЬ БЕЗСМЕРТНИЙ ДОТИК ДО ДУШІ». В програмі:
-

-

-

-

-

26 листопада:
Урочисте відкриття. Онлайн-зустріч бібліотекарів області;
Музична година «Українська поезія в музиці» (ансамбль «Джерело» КЗ
«Одеський фаховий коледж мистецтв імені К.Ф. Данькевича»);
«страшні слова, коли вони мовчать»: еволюція української поезії у
віршах (Сподарець Володимир Іванович, канд. філол. наук, доцент
кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін
ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського);
«Одеський словограй»: поетичні твори авторів Одещини (Дмитрієв
Сергій Вікторович, доцент кафедри загального та слов’янського
мовознавства ОНУ імені І.І. Мечникова; голова Одеської обласної
організації Національної спілки письменників України);
«Поезія – слово! Поезія – пісня! Поезія – вільна душа!» (презентація
книжкової виставки);
«І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт»
(презентація книжкової виставки та буклету до 90-річчя Ліни
Костенко);
«Подорож до моря»: одеські вірші Лесі Українки: до 150-річчя Лесі
Українки (Дем’янишина Лариса, художник-оформлювач);
презентація книги Петра Нестеренка «Шевченкіана в екслібрисі: 19172017»: до 180-річчя виходу першої поетичної збірки Т.Г. Шевченка
«Кобзар». Мистецький огляд (Токарчук Тетяна, старший науковий
співробітник Одеського художнього музею).
27 листопада:
«А пісня – це душа. З усіх потреб – потреба». Музична мозаїка творів
українських композиторів (студенти вокального відділення Одеської
національної музичної академії ім. А.В. Нежданової (клас професора,
заслуженої артистки України Надії Федорівни Міліченкової): Дар’я
Харченко (2 курс), Олена Кравченко (2 курс), Жіветова Тетяна
(4 курс). Концертмейстер Ольга Зозуля);
«Пригостини у Грушевських». Театральна вітальня (артисти Одеського
академічного музично-драматичного театру імені В. Василька);
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-

-

«Пісні Чураївни»: до 90-річчя Ліни Костенко. Поетична година (Діана
Мала, народна артистка України, акторка Одеського академічного
музично-драматичного театру імені В. Василька);
«Поетичний мікрофон». Авторські твори студентів і викладачів
поетичного клубу «Літературний сад» (Бірюкова Тетяна Іванівна, канд.
наук із соціальних комунікацій, доцент ОНПУ);
«Філософія мови та свободи: поетична біографія»: до 70-річчя Бориса
Херсонського. Огляд видань письменника.
28
До Дня пам’яті жертв голодоморів в бібліотеці відбувся цикл заходів:
презентація книжково-документальної виставки «Чорна Іліада
українського народу» (читальна зала);
презентація документальної виставки «В ім'я правди й історичної
справедливості» (відділ соціокультурної діяльності).

30
Завідувач науково-методичного відділу Маловік Н.П. та головний
бібліотекар відділу Усатюк Н.В. взяли участь у семінарі в режимі онлайн на
платформі Zoom «Сучасна бібліотека – середовище для розвитку нового
покоління». Організатори – БФ «Бібліотечна країна» та ОЮБ ім.
В.В. Маяковського.
* * *
У відділі літератури іноземними мовами до 185-річчя від дня
народження американського письменника відбулась презентація книжкової
виставки «Уроки доброти і щирості від Марка Твена».
* * *
У листопаді ювілейні дати відзначили провідний бібліотекар відділу
літератури іноземними мовами В.Л. Гіпська (15.11) та провідний бібліотекар
відділу юридичної літератури С.П. Тимощук (16.11).
Грудень
1
В читальній залі до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом відбулась
презентація інформаційно-просвітницької виставки «Суспільство – людина –
ВІЛ».
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2
Директор бібліотеки Амельченко Ю.С. взяла участь в обговоренні
освітньої професійної програми «Інформаційна діяльність» спеціальності 029
«Інформаційна бібліотечна та архівна справа» 2-го магістерського рівня,
організованого кафедрою інформаційної діяльності та медіа-комунікацій
гуманітарного факультету ОНПУ.
3
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація
книжкової виставки «Письменники – ювіляри грудня» (125 років від дня
народження Е.Г. Багрицького; 100 років від дня народження Л.Я. Селютіної;
70 років від дня народження І.Й. Потоцького).
* * *
До Міжнародного дня людей з особливими потребами в бібліотеці
відбулись заходи:
- інформаційна година «Бібліотека – територія рівних» (читальна зала);
- презентація книжкової виставки «Зарубіжна практика соціального
захисту інвалідів: досвід для України» (відділ юридичної літератури).
4
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
виставки поетичних творів «Райнер Марія Рільке – «поетичний еталон»
початку ХХ ст.» (до 145-річчя від дня народження австрійського поета).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книг
«військової полиці» «Збройні сили – міць і гордість України!» (до Дня
Збройних Сил України).
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги Інни
Шипілової «Народні ляльки Одеської області».
5
У відділі соціокультурної діяльності до Міжнародного дня волонтера
відбулись патріотичні читання «В єдності наша сила».
7
У відділі юридичної літератури до Дня місцевого самоврядування
відбулась
презентація
книжково-документальної
виставки
«Місцеве
самоврядування в системі цінностей правової держави» та інформаційна
година «Територіальні громади в системі місцевого самоврядування України».
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* * *
У відділі мистецтв до Всесвітнього дня української хустки відбулись
презентація книжково-ілюстративної виставки «Хустка – давній оберіг та
символ української жіночості» та патріотичний флешмоб.
* * *
У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Зачарована квітами: творчий шлях Катерини Білокур» (до 120-річчя
від дня народження української художниці).
* * *
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну
виставку про нові журнали, які надійшли до бібліотеки у грудні.
8
У відділі персонального абонементу до 50-річчя французької
письменниці Анни Говальди відбулась презентація виставки-посвяти «Її
героїні – кожна третя з нас…».
* * *
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація
книжкової виставки «Райнер Марія Рільке – поетичний еталон початку ХХ ст.»
(до 145-річчя від дня народження австрійського митця).
9
У відділі виробничої літератури відбулась презентація виставкипортрету «Андрій Опанасович Сапєгін – видатний генетик-селекціонер» (до
140-річчя від дня народження).
* * *
Бібліотекар 1 категорії відділу краєзнавчої літератури і бібліографії
Черненко К.Г. взяла участь в презентації колективної монографії «Нариси з
історії освоєння Південної України XV-XVIII ст.», проведену в ОННБ спільно
з Південним міжрегіональним відділом Українського інституту національної
пам’яті. Видання, що презентувалось, було передано в дар бібліотеці.
10
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Богдан
Хмельницький – фундатор української державності» (до 425-річчя від дня
народження), а також віртуальної виставки «І про Жовті Води, І містечко
Берестечко…».
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* * *
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. та завідувач
науково-методичного відділу Маловік Н.П. взяли участь у вебінарі «Розбудова
мережі хабів цифрової освіти». Організатор – УБА.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась відкрита дискусія
«Відверто про корупцію», присвячена Дню боротьби з корупцією.
Організатори: «Українські Студенти за Свободу. Одеса»; Одеське ТУ НАБУ.
11
У відділі виробничої літератури відбулась презентація книжководокументальної виставки «Герої Чорнобиля: як це було» (до Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС).
* * *
До Дня прав людини у відділі юридичної літератури відбулась лекція
«Загальна декларація прав людини – універсальний канон людських прав»
головного спеціаліста Другого бюро Одеського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Володимира Наумчака. В рамках
заходу
відбулась
презентація
документально-книжкової
виставки
«Верховенство права як омріяний результат здійснення прав людини».
* * *
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку про
нові книги, які надійшли до відділів бібліотеки у листопаді.
14
У відділі соціокультурної діяльності відбулася презентація конкурсної
програми «Від відродження до майбутнього» Асауленко С.В. на посаду
ректора ОНУ ім. І.І. Мечникова.
17
В Музеї української книги відбулось відкриття виставки факсимільних
видань «Back home to Ukraine».
В рамках виставки буде представлено 6 унікальних видань:
1) Реймське Євангеліє. Конволют XI ст., XIV ст. (оригінал у Реймсі,
Франція);
2) Віденський Октоїх XIII ст. (оригінал у Відні, Австрія);
3) Лавришівське Євангеліє XIV ст. (оригінал у Кракові, Польща);
4) Луцьке Євангеліє XIV ст. (оригінал у Москві, Росія);
5) Луцький Псалтир 1384 р. (оригінал у Флоренції, Італія);
6) Холмське Євангеліє XIII ст. (оригінал у Москві, Росія).
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Представила видання особисто авторка проєкту «Повертаємо в
Україну культурну спадщину» Ганна Горобець.
* * *
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація мобільного
додатку «Цифрові культурні маршрути. Інструменти з розвитку туристичного
сектору». Організатор – КУ «Грантовий офіс «Одеса 5Т».
18
У відділі соціокультурної діяльності відбувся цикл заходів «Добрі
справи у переддень Святого Миколая». В програмі:
- презентація книжково-ілюстративної виставки «Святий Миколай –
Мирлікійський чудотворець»;
- старт доброчинної акції «Зігрій ближнього» – збір зимового одягу для
безхатьків й соціально незахищених містян міста разом з
Всеукраїнським благодійним фондом «Деполь. Україна» (директор
одеської філії «Деполь. Україна» Світлана Люшненко);
- година духовності «Із неба в український край іде зимовий Миколай»
(протоієрей Теодор Оробець, секретар Одеської єпархії ПЦУ);
- тематична вікторина «Зустрічайте Миколая!»;
- виступ музичного колективу «Козацьке коло» під керівництвом
Лариси Козловської.
19
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація збірки
оповідань «Десять историй» одеського музиканта Олексія Семенищева.
20
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація журналу з
історії одягу «Стрій» та виступ Сергія Шаменкова «Образи козаків та
мешканців Гетьманщини 1780‐х років – історія циклу малюнків із рукопису
О. Шафонського».
22
У відділі виробничої літератури до Дня енергетика відбулась
презентація
книжкової
виставки
«Нетрадиційні
технології
та
енергоефективність».
23
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Богдан
Хмельницький – фундатор української державності» (до 425-річчя від дня
народження) та презентація віртуальної виставки «І про Жовті Води, І містечко
Берестечко…».
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24
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної
виставки «Та ніч свята, та ніч Різдва».
28
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О.А. та завідувач
науково-методичного відділу Маловік Н.П. взяли участь у відкритому діалозі
«Публічні бібліотеки: вплив адміністративно-територіальної реформи на
прийняття управлінських рішень». Організатор – УБА.
* * *
31 грудня відзначила ювілей завідувач
бібліографії М.В. Меліховська (Філіпчук).

сектору

електронної

ПРОТЯГОМ РОКУ:
* * *
Щовівторка засідання Ради при директорі.
* * *
День інформації про нові надходження до відділів бібліотеки
(щоквартально).
* * *
Інформаційний список «Інтеграція заради миру» (10.07; 25.09; 30.12).
* * *
Надання
безоплатної
первинної
правової
допомоги
малозабезпеченим громадянам фахівцями Головного управління юстиції в
Одеській області в Пункті безоплатної правової допомоги.
* * *
Скайп-консультації фахівців одеських місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної допомоги (щоденно в робочі дні).
* * *
За ініціативи Міжнародної антинаркотичної асоціації щосуботи
відбувались
профілактично-освітні
бесіди
«Допомога
наркота
алкозалежним та їх родинам».
* * *
У межах безкоштовних курсів української мови щосуботи лекції,
літературні години, розмовний клуб.
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* * *
Щосереди для співробітників бібліотеки навчальні заняття Любові
Федченко «Гарна українська мова – шлях до успіху».
* * *
Щовівторка зустрічі у межах муніципального проекту «Університету
3-го віку» для осіб пенсійного віку, зареєстрованих в Територіальному центрі
соціального захисту громадян Приморського р-ну м. Одеси, за програмою
«Українська платформа багатонаціональної Одещини».
* * *
На постійній основі проводились навчальні заняття з цифрової
грамотності проекту Міністерства цифрової трансформації України «Дія.
Цифрова освіта».
* * *
Зустрічі у межах проекту ГО «Всеукраїнський союз активного
довголіття "ІТ-бабушки"»:
10.03 – святкування 8 березня в бібліотеці.
* * *
Постійно діючі курси з основ користування ПК та Інтернетом для
користувачів пенсійного віку у межах бібліотечної програми «Университет
3-го возраста». Навчальні заняття проводили Чернявська С.О., завідувачка
відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації; Булгакова Є.Ю.,
провідний бібліотекар відділу періодичних видань; Попова Д.Ю., бібліотекар
відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації.
* * *
Щонеділі засідання розмовного клубу «Speaking Club» з викладачем
школи «Green Forest».
* * *
Серія віртуальних виставок «Літературний калейдоскоп» (02, 09.01;
04.02; 12.03; 02.06; 18.08; 20.10).
* * *
Серія віртуальних виставок «Світ мистецтва» (05.01; 04.02; 04.03;
04.04; 04.05; 04.06; 02.07; 07.08, 01.09; 10.10; 05.11; 05.12)
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* * *
Популяризація книги і читання на сторінці Інстаграм – «Нові
надходження до фондів бібліотеки (книги, журнали)» (10, 25.01; 17.02; 11,
17.03; 14.04; 29.05; 03, 26.06; 07, 09.07; 07, 12.08; 09.09(2); 11, 13.10; 8.11(2); 07,
11.12); «Незвичайні свята» (01, 09.01; 04.02; 12.03; 21.06; 11, 20.07); «Що
читати про край?» (08, 18.01; 27.02; 10.07); «Я по солнечному городу шагаю…»
(15, 21, 29.06; 01, 03,11, 23.07; 09, 29.08).
* * *
Два рази на місяць (перша та третя неділя місяця) зустрічі з Іллею
Рейдерманом у «Вільній школі філософії і літератури» у межах ініціативи
ГО «Маніфест Миру»:
09.02 – Ліон Фейхтвангер «Брати Лаутензак» Ч. 2;
22.02 – Роман «Цитадель» Сент Екзюпері.

* * *
Щосуботи засідання Клубу Анонімних Авторів. Одеса.
* * *
«Кіноклуб в бібліотеці». Перегляд фестивальних фільмів організовано
компанією «Arthouse Traffic» за підтримки Державного агентства України з
питань кіно:
«Сучасне українське кіно 2020»:
16.09 – «Дике поле»;
23.09 – «Додому»;
07.10 – «Мої думки тихі»;
21.10 – «Міф»;
28.10 – «Крути. 1918»;
29.10 – «Місто, в якому не ходять гроші».
* * *
У межах проєкту «Правовий кінозал» системи безоплатної правової
допомоги перегляди та обговорення художніх фільмів:
11.03 – «За статевою ознакою».
* * *
Фестиваль «Мандрівний Docudays UA» – фестиваль документального
кіно про права людини:
* * *
Лекції молодих вчених і любителів науки у форматі «15х4 Od»:
28.01 – «Соціальна стратифікація Новаторство Ядерні аварії Змінні зірки».
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* * *
Лекції у межах освітнього проекту «Intellectuarium»:
16.02 – філософська дискусія з Андрієм Богачовим та Вахтангом Кебуладзе
«Мова і буття: Гусерль vs Гайдеґер».

* * *
Лекції Євгена Джиджори у межах освітнього проекту «Актуальність
майбутнього: Футурологічні студії»:
01.02 – «Як інформація пов’язана з релігією?»;
29.02 – «Комп’ютер&мистецтво. Якою буде наступна революція у мистецтві?».
* * *
Лекції історичної студії «Маховик віків»:
26.01 – «Останній олімпієць: Діоніс».

51

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Методичні матеріали:
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.
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. наб. Ю. С. Амельченко ; заг. редагування
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – 16 с. – 15х21,5.
– 40 прим. : б. ц.
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)).
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. наб. 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 матеріали:
ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати Одещини. 2021 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 К. Г. Черненко ; худож. оформ. та заг. редагування
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – 40 с. ; 15х21. –
10 прим.: б.ц.
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КНИГИ з приватної бібліотеки доктора К.М. Шмідта у фондах ООУНБ
ім. М. Грушевського [Текст] : біобібліогр. покажч. / Департамент культури,
національностей, релігій та охорони об’єктів культур. спадщини Одес.
облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від.
зберігання основ. фонду ; сектор рідкіс. та цін. кн. ; [уклад. І. В. Довганюк ;
комп’ют. набір І. В. Довганюк ; ред. О. М. Ласкевич ; верстка, худож. оформ.
О. М. Ласкевич ; фот. І. В. Довганюк ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса,
2020. – 88 с. ; 15×21. – 40 прим. : б. ц. – Тит. арк., анот. парал. рос., укр. – Текст
рос. – (Одеські бібліофіли; вип. 1).
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.
НОВІ книги про Одещину за 2019-2020 роки [Текст] : бібліогр. покажч.
/ Департамент 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 К. Г. Черненко ; верстка, худож. оформ. та редагування
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – 15 с. ; 15×21. –
(Що читати про край ; вип. 16-17). – 40 прим.: б. ц.
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. оформл. та редагування О. М. Ласкевич ;
відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – 20 с.; 15х21. – 45 прим. : б.ц.
Я ВИБРАЛА долю собі сама [Текст] : до 90-річчя Ліни Костенко :
[буклет] / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культур. спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім.
М. Грушевського ; [авт.-упоряд. Л. І. Федченко ; ред. О. М. Ласкевич ; худож.
оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – 20 с. ;
15×21. – 10 экз. : б. ц. – (Письменники України).
ЯСКРАВА зірка на театральному небосхилі : до 100-річчя від дня
народж. легендар. актриси Одес. укр. сцени заслуж. артистки України
С. М. Шиманської [Текст] : [буклет] / Департамент культури, національностей
релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес.
обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. мистецтв ; [авт. та упоряд.
Л. Федченко ; бібліогр. Т. М. Шилової ; дизайн С. Амоскіної ; ред.
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – 20 с. : фот. Бібліогр.: 15 назв. – 14,5х21. – 5 прим. : б. ц.
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Інформаційні матеріали:
БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси : дайджест / Одес. обл.
універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. інформації з питань культури,
мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. 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 (64) : [IV кв. 2018 р.]. – 2020. – 5 с. ; 15×21. –
бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц.
Вип. 1(65) : [I кв. 2019 р.]. – 2020. – 6 с. ; 15×21. –
бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц.
Вип. 2(66) : [ІI кв. 2019 р.]. – 2020. – 6 с. ; 15×21. –
бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц.
Вип. 3(67) : [ІІI кв. 2019 р.]. – 2020. – 6 с. ; 15×21. –
бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц.
Вип. 4(68) : [ІV кв. 2019 р.]. – 2020. – 7 с. ; 15×21. –
бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц.
Вип. 1(69) : [I кв. 2020 р.]. – 2020. – 6 с. ; 15×21. –
бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц.
Вип. 2(70) : [ІI кв. 2020 р.]. – 2020. – 8 с. ; 15×21. –
бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц.
Вип. 3(71) : [ІIІ кв. 2020 р.]. – 2020. – 8 с. ; 15×21. –
бібліотекарям). – 40 прим.: б.ц.

(На допомогу
(На допомогу
(На допомогу
(На допомогу
(На допомогу
(На допомогу
(На допомогу
(На допомогу

КУЛЬТУРНЕ життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр.
список / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформ. 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 грудня 2019 р.). – 2020. – 12 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 1-2 (1-31 січня 2020 р.). – 2020. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 2 (1-29 лютого 2020 р.). – 2020. – 16 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 3 (1-31 березня 2020 р.). – 2020. – 7 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 4 (1-30 квітня 2020 р.). – 2020. – 4 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 5 (1-31 травня 2020 р.). – 2020. – 4 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 6 (1-30 червня 2020 р.). – 2020. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 7 (1-31липня 2020 р.). – 2020. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 8 (1-31 серпня 2020 р.). – 2020. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 9 (1-30 вересня 2020 р.). – 2020. – 8 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 10 (1-31 жовтня 2020 р.). – 2020. – 12 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 11 (1-30 листоп. 2020 р.). – 2020. – 11 с.; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
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ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проекти, прем'єри, рецензії
на вистави, глядацькі відгуки : бібліогр. інформ. / 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 жовтня – 31 грудня 2019 р.). – 2020. – 12 с. ; 15х21. –
10 прим. : б.ц.
Вип. 1(29) (1 січня – 31 березня 2020 р.). – 2020. – 8 с. ; 15х21. –
10 прим. : б.ц.
Вип. 2(30) : Карантинні місяці (квітень – вересень 2020 р.). – 2020. –
12 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
ХРОНІКА культурного життя Одещини. Інформаційний огляд за
матеріалами преси : грудень 2019 [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 (грудень 2019). – 12 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 1 (січень 2020). – 11 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 2 (лютий 2020). – 12 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 3 (березень 2020). – 8 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 4 (квітень 2020). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 5 (травень 2020). – 4 с. ; 15х21. – 10 прим. : б.ц.
Вип. 6 (червень 2020 р.). – 2020. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 7 (липень 2020 р.). – 2020. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 8 (серпень 2020 р.). – 2020. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 9 (вересень 2020 р.). – 2020. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 10 (жовтень 2020 р.). – 2020. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
Вип. 11 (листопад 2020 р.). – 2020. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б.ц.
ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
М. Грушевського. 2019 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. наук. бка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.-бібліогр. інф. ; [підгот.
О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; худож. оформ.
О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2020. – Вип. 1-4 (16). –
2020. – 98 с. ; 15х21. – 45 прим. : б. ц.
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ПРО НАС У ПРЕСІ1
Фахові видання:
АМЕЛЬЧЕНКО Ю. Бібліотеки ОТГ Одещини: вплив трансформації
фондів на формування позитивного іміджу бібліотек місцевих громад [Текст]
/ Децентралізація і бібліотеки // Бібліотечний форум. – 2020. – № 1(19). –
С. 2-4.
Газети:
СОРОКІНА К. «Прокляття інших» [Текст] : [у б-ці ім.
М. Грушевського відбувся перший, після ослаблення карантин. обмежень,
публ. захід — презентація кн. Ігоря Стамбола «Прокляття інших»] [Текст]
// Чорномор. новини. – 2020. – 30 лип (№ 59). – С. 3.
Інтернет-видання:
В ОДЕССЕ представили книги Киевской Руси (фото) [Электронный
ресурс] : [в Одес. б-ке им. М. Грушевского проходит выст. уник. изд. –
рукопис. книг времен Киевской Руси, которые сегодня вернули в Украину в
виде факсимильных копий. Выст. открылась 17 дек. и проходит в рамках
проекта «Back home to Ukraine», который был инициирован в 2009 г. изд-вом
«Горобец»] // УСИ online : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/ZkJuXR3. –
Назв. с экрана. – Дата публ.: 17.12.2020.
BACK home to Ukraine: выставка рукописей в библиотеке Грушевского
[Электронный ресурс] : [рукописи, создан. на территории Киевской Руси и
рассеян. по всему миру, теперь смогут увидеть и одесситы] // 7 телеканал :
сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/5kJuPem. – Назв. с экрана. – Дата публ.:
17.12.2020.
«ЕСЛИ хоть один день о вас не вспоминают в СМИ – вы пропали»:
интервью с директором одесской научной библиотеки [Электронный ресурс] :
[о том, зачем оно – соврем. библ. пространство в Одессе, и возрождает ли
такой шаг интерес к чтению книг, журналисты УСИ узнавали у директора
Одес. ОУНБ им. М. Грушевского Юлианы Амельченко] // УСИ Оnline : сайт. –
Режим доступа: https://cutt.ly/ukJuQUH. – Назв. с экрана. – Дата публ.:
10.12.2020.

1Інформація

надана в зворотній хронології
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XXIV ФЕСТИВАЛЬ української книги пам’яті Михайла Грушевського
[Електронний ресурс] : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці ім. М. Грушевського
триває XXIV обласний фестиваль української книги пам’яті Михайла
Грушевського «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик
до душі». Випуск новин за 30.11.2020 р.] // Южная волна : сайт. – Режим
доступу: https://cutt.ly/YkB7sd1. – Назва з екрану. – Дата публ.: 30.11.2020.
XXIV ФЕСТИВАЛЬ української книги пам’яті Михайла Грушевського
[Електронний ресурс] : [26-27 листопада 2020р.в Одеській обласній
універсальній науковій бібліотеці ім. М. Грушевського відбудеться XXIV
обласний фестиваль української книги пам’яті Михайла Грушевського «Поезія
– це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі». Програма
фестивалю] // Litcentr : сайт. – Режим доступу: https://litcentr.in.ua/news/202011-27-12900. – Назва з екрану. – Дата публ.: 25.11.2020.
«ТРАГЕДИЯ Аркадийской балки»: в Одессе представили
документальный фильм, посвященный истории оккупации нашего города
[Электронный ресурс] : [премьера прошла 17 окт. в ОУНБ им.
М. Грушевского] // Думская : сайт. – Режим доступа : https://cutt.ly/XgzHnRk. –
Назв. с экрана. – Дата публ.: 20.10.2020.
ТРЕНІНГ з цифрової медіаграмотності в Одесі відбудеться 16 жовтня –
анонс [Електронний ресурс] : [16 жовт. 2020 р. о 10:00 в Одес. обл. універс. б-ці
ім. М. Грушевського, (вул. Троїцька 11) відбудеться тренінг «Цифрова
медіаграмотність: Як створити сайт в інтернеті та якими мають бути якісні
тексти». Програма заходу] // Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика. – Режим
доступу : https://cutt.ly/1gaugUU. – Назва з екрану. – Дата публ.: 09.10.2020.
КУРСАНТИ університету відвідали захід, присвячений Презентації
альбому та виставці-експозиції «Заручники окупації» [Електронний ресурс] :
[08 жовт. курсанти 2-го курсу ф-ту підготовки фахівців для підрозділів кримін.
поліції Одес. держ. ун-ту внутріш. справ відвідали захід] // ОДУВС : сайт. –
Режим доступу: https://cutt.ly/YkJu3Yu. – Назва з екрану. – Дата публ.:
09.10.2020.
«ЗАЛОЖНИКИ оккупации»: выставка-экспозиция о судьбах
крымскотатарских семей открылась в Одессе [Электронный ресурс] :
[8 окт. в Одессе открылась выст.-экспозиция «Заложники оккупации», которая
ознакомила жителей и гостей города с историями 20 семей крымских татар,
ставших заложниками оккупации Крыма] // Крымскотатарский ресурсный
центр : сайт. – Режим доступа : https://cutt.ly/JkJiqLu. – Назв. с экрана. – Дата
публ.: 09.10.2020.
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«ЗАЛОЖНИКИ оккупации»: в библиотеке Грушевского открылась
выставка о судьбах крымских татар в захваченном Крыму и вне его
(фоторепортаж) [Электронный ресурс] // УСИ Оnline : сайт. – Режим доступа:
https://cutt.ly/qkJigC0. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 08.10.2020.
«ЗАЛОЖНИКИ оккупации»: Крымскотатарский народ мешает планам
оккупационных властей [Электронный ресурс] : [8 окт. в Одес. обл. универс. бке им. М. Грушевского открылась выст.-экспозиция «Заложники оккупации»,
которая ознакомила жителей и гостей города с историями 20 семей крым.
татар, ставших заложниками оккупации Крыма] // Информац. навигатор : сайт.
– Режим доступа: https://cutt.ly/FkJixWn. – Назв. с экрана. – Дата публ.:
08.10.2020.
В
ОДЕССЕ
открылась
выставка
«Заложники
оккупации»
[Электронный ресурс] : [в б-ке им. М. Грушевского открылась выст. о судьбах
крым. татар в захваченном Крыму и вне его] // Радар 24 : сайт. –Режим доступа:
https://cutt.ly/NkJiEvt. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 08.10.2020.
В
ОДЕССЕ
открылась
выставка
«Заложники
оккупации»
[Электронный ресурс] : [в экспозиции – 20 историй крым. татар, 10 из которых
живут в Украине, а 10 в Крыму]’ // Odessa Оnline. – Режим доступа:
https://odessa.online/v-odesse-otkrylas-vystavka-zalozhniki-okkupatsii/. – Назв. с
экрана. – Дата публ.: 08.10.2020.
«ЗАЛОЖНИКИ оккупации»: Крымскотатарский народ мешает планам
оккупационных властей [Электронный ресурс] [в Одес. обл. универс. б-ке им.
М. Грушевского открылась выст. «заложники оккупации». В экспозиции –
20 историй крымских татар, 10 из которых живут в Украине, а 10 в Крыму]
//
Ассоц.
реинтеграции
Крыма
:
сайт.
–
Режим
доступа:
https://arc.construction/4405?lang=ru. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 08.10.2020.
В ОДЕССЕ состоится презентация альбома и выставки-экспозиции
«Заложники оккупации» [Электронный ресурс] : [анонс о презентации альбома
и выст.-экспозиции «Заложники оккупации», посвящ. судьбам крымскотатар.
семей, которые стали заложниками оккупации Крыма в Одес. ОУНБ им.
М. Грушевского (ул. Троицкая, 49/51)] // Іслам в Україні : сайт. – Режим
доступа: https://cutt.ly/QkJiAek. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 07.10.2020.
ГУЖВА А. «Литература с ароматом кофе» и пародия на Монатика: как
в одесской библиотеке отпраздновали профессиональный праздник / Анастасия
Гужва [Электронный ресурс] : [30 сент. в Одес. обл. универс. науч. б-ке им.
М.С. Грушевского отметили Всеукр. день б-к, объединив его с Междунар. днем
кофе, который отмечают 1 окт.] // Общественный прибой. Новости Одессы:
быстро, достоверно, надежно : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/Ef6qEJr. –
Назв. с экрана. – Дата публ.: 30.09.2020.
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В ОДЕССЕ отметят День кофе в библиотеке [Электронный ресурс] :
[1 окт. в мире отмечается Междунар. день кофе. Этот день в Одес. б-ке им.
М. Грушевского на углу Преображенской и Троицкой решили объединить с
Всеукр. днем б-к и посвятить книгам и кофе – здесь 30 сент. развернется лит.
история с ароматом кофе. Прогр.] // Культурометр : сайт. – Режим доступа:
https://cutt.ly/Rf6q5uM. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 30.09.2020.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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«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.
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.
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.
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:
BACK home to Ukraine: выставка рукописей в библиотеке Грушевского
[Электронный ресурс] : [рукописи, создан. на территории Киевской Руси и
рассеян. по всему миру, теперь смогут увидеть и одесситы] / Новости 7 канал
Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/VkJiCle. – Назв. с
экрана. – Дата публ.: 17.12.2020.
ПРОФЕСІЯ бібліотекар [Електронний ресурс] : [про професію
бібліотекара, про сучасну літературу та про читання розповідає ТК «Первый
городской» завідувач відділу абонементу Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського
Морозова С.А.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. –
Режим доступу: https://cutt.ly/LkJi3ZT. – Назва з екрану. – Дата публ.:
18.12.2020.
XXIV ФЕСТИВАЛЬ української книги пам’яті Грушевського
[Електронний ресурс] : [про XXIV обл. фестиваль укр. книги пам’яті Михайла
Грушевського «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик
до душі», який відбувся 26-27 листоп. 2020 р. в Одес. обл. універс. наук. б-ці
ім. М. Грушевського в новинах ТК «Южная волна» від 27.11.2020 р.] / Одес.
ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://youtu.be/O1R9O0OtYfI. – Назва з екрану. – Дата публ.: 30.11.2020.
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9 ЛИСТОПАДА відзначають День української мови та писемності
[Електронний ресурс] : [за традицією, з нагоди знакової дати нагороджують
найкращих літераторів та укр. вид-ва, а також організовують низку вистав,
присвяч. укр. правопису. Чому датою святкування в Україні обрали саме
9 число, як нашу мову сприймають іноземці та що українці думають про новий
правопис – знає Ксенія Козак] / Первый Городской. Одесса // YouTube.ua :
сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/bgMh0ih. – Назва з екрану. – Дата публ.:
09.11.2020.
«ЗАЛОЖНИКИ оккупации» [Электронный ресурс] : [об открытии
выст. «Заложники оккупации» в Одес. б-ке им. М. Грушевского в Новостях ТК
«Думская» от 08.10.2020 г.] / Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua :
сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/kkJox43. – Назв. с экрана. – Дата публ.:
12.10.2020.
СПЕЦІАЛЬНЫЙ репортаж. Заручники окупації [Електронний ресурс] :
[окупація Криму – це не тільки великий злочин росіян перед нашою країною, а
й щоденне порушення прав людини. Про виставку світлин «Заручники
окупації», яка проходить в б-ці ім. М. Грушевського, та про життєві драми, які
переживають кримськотатарські родини, з перших вуст – у сюжеті] / МедіаІнформ // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/7kJoEJc. – Назва з
екрану. – Дата публ.: 09.10.2020.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ день библиотек [Электронный ресурс] : [укр.
книговеды и читатели отметили День б-к. Ежегод. встреча читателей и
хранителей книги прошла в Одес. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского]
// ТРК «Круг». – Режим доступа: http://www.krug.com.ua/news/36549. – Назв. с
экрана. – Дата публ.: 01.10.2020.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ день бібліотек [Електронний ресурс] : [зустріч в
студії 7 каналу з Юліаною Амельченко, директором Одес. ОУНБ ім.
М. Грушевського 30.09.2020 р.] / 7 канал // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://cutt.ly/If7Qre1. – Назва з екрану. – Дата публ.: 30.09.2020.
ЧАС Одеси за 30 вересня 2020 [Електронний ресурс] : [в Одес. б-ці ім.
М. Грушевського відзначили Всеукр. день б-к та Міжнар. день кави] / Первый
городской. Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/af8c0e0.
– Назв. с экрана. – Дата публ.: 30.09.2020.
ДЕНЬ на Думской. Юлиана Амельченко, 30.09.2020 [Электронный
ресурс] : [Всеукр. день б-к: проблемы и перспективы] / Думская // YouTube.ua :
сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/Mf8vtVR. – Назв. с экрана. – Дата публ.:
30.09.2020.
ГВОЗДЬ дня. Книжки та кава [Електронний ресурс] : [до Всеукр. дня
б-к в б-ці ім. М. Грушевського відбувся захід «Літературні історії зі смаком
кави»] / Медіа-Інформ // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу:
https://cutt.ly/If8vmWG. – Назва з екрану. – Дата публ.: 30.09.2020.
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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.
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.
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.
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.
ОДЕСИТІВ навчають методикам для уникання конфліктів [Електронний
ресурс] : [23 лют. 2020 р. в б-ці ім.. М. Грушевського відбувся перформанс Артмайстерні «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. – Режим
доступу: https://cutt.ly/2tH8LDj. – Назва з екрану. – Дата публ.: 24.02.2020.
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.
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.
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.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ У 2019
РОЦІ

Кількість користувачів:
- за єдиною реєстраційною картотекою – 10000;
- обслугованих відділами – 31511.
Число відвідувань та звернень на веб-сайт бібліотеки – 111511; всього звернень
– 236000.
Видача друкованих документів та інформвидань – 650215.
* * *
До електронного каталогу внесено записів – 8450; всього записів – 200817.
* * *
Відвідання бібліотечних сайтів та блогів:
- сайт бібліотеки – 26383;
- "Одеський «бібліомісток»" – 8896;
- "Одеський краєзнавець" – 18613;
- "Бібліотечному фахівцю" – 30998;
- "Світ через культуру" – 29997;
- "Юридичний світ в бібліотеці" – 2481.
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ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ
АПУ – Асоціація правників України
АТО – Антитерористична операція
ВРУ – Верховна Рада України
ВСАД – Всеукраїнський союз активного довголіття
ГО – громадська організація
д-р іст. наук – доктор історичних наук
д-р філол. наук – доктор філологічних наук
д-р юрид. наук – доктор юридичних наук
ДУ – державна установа
ЗМІ – засоби масової інформації
ЗОШ – загальноосвітня школа
ІА – інформаційне агентство
канд. іст. наук – кандидат історичних наук
канд. філол. наук – кандидат філологічних наук
КЗ – комунальний заклад
КНП – комунальне некомерційне підприємство
КУ – комунальна установа
МАУП – Міжнародна академія управління персоналом
МКІПУ – Міністерство культури та інформаційної політики України
НДІ – науково-дослідний інститут
НСЖУ – Національна спілка журналістів України
НСПУ – Національна спілка письменників України
НУ «ОЮА» – Національний університет «Одеська юридична академія»
НУШ – Нова Українська Школа
ОДА – обласна державна адміністрація
ОНАХТ – Одеська національна академія харчових технологій
ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет
ОНУ – Одеський національний університет
ООР – Одеська обласна рада
ОТГ – об’єднана територіальна громада
ОДУВС Одеський державний університет внутрішніх справ
ОУНБ – обласна універсальна наукова бібліотека
ПНПУ – Південноукраїнський національний педагогічний університет
ПЦУ – Православна Церква України
ТК – телевізійний канал
ТРК – телерадіокомпанія
УБА – Українська бібліотечна асоціація
УІК – Український інститут книги
УСИ – Украинская служба информации
ЦГЗ – Центр громадського здоров’я
USAID – United States Agency for International Development (Агентство США з
міжнародного розвитку)
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