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Одеська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М. Грушевського 

Відділ інформації з питань культури і 

мистецтва та зв’язків з громадськістю 
 

 
 
 

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ  ООДДЕЕЩЩИИННИИ    

ННАА  ССТТООРРІІННККААХХ  ППРРЕЕССИИ  
Вип. 9 (1-30 вересня 2021 р.) 

 

Загальні питання культури 
«Моє село – найкраще місце на землі» : [у с. Єреміївка відзначили день 

села. Протягом свята лунали пісні, худож. і танцюв. номери у виконанні 

місцевих самодіяльних артистів. Також цього року єреміївці відзначали ювілей 

– 60-річчя Єреміївського Будинку культури] // Вперед. – 2021. – 27 серп. –                                   

2 верес. – С. 3, 5 : фот. – (Традиції. Звичаї. Обряди). 

25 вересня – площа Перемоги : [програма святкування 267 річниці від 

дня заснування Кодими] // Вісті Кодимщини. – 2021. – 18 верес. – С. 1 : фот.  

Акимов В. Выставка-ярмарка голубей : [22 авг. в Татарбунарах в сквере 

«Молодежный» состоялась ежегод., традиц. выст.-ярмарка голубей и декорат. 

птиц, посвящ. Дню города. Выст. организовали гор. власти совместно с 

Татарбунар. район. клубом голубеводов «Турман»] / Владимир Акимов ; фот. 

Владимира Акимова // Татарбунар. вісник. – 2021. – 26 серп. – С. 2 : фот. – 

(Активный отдых).  

Весело і з розмахом відсвяткували День Прапора та День Незалежності 

України в Захарівській та Затишанській громадах : [Затишани провели урочисті 

заходи – 20 серп.: свято розпочалося із ходи, яка стартувала від центр. площі і 

завершилася біля Буинку культури. Після урочистої частини розпочалася 

концерт. програма. В Захарівській громаді святкові заходи проводили кілька 

днів поспіль, які включали в собі: спортивні змагання; 23 серп. мітинг присвяч. 

Дню Прапора України; патріот. флешмоб; фотозони; майстрині громади 

вражали своїми витворами короваїв. Свято завершилося концерт. програмою]                              

// НовинаР. – 2021. – 28 серп. – С 4: фот.  

Вєлєв Б. Вік любові : [9 лип. на сцені Татарбунар. міськ. будинку 

культури відбулася театральна вистава п’єси Евеліни Пиженко, у виконанні 

самодіял. акторів нар. колективу «Експеримент»] / Борис Вєлєв // Татарбунар. 

вісник. – 2021. – 5 серп. – С. 4 : фот. – (Культурне життя).  
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Вєлєв Б. Різнобарвна палітра творчості дельжилерців : [новий твор. 

проєкт Татарбунар. міськ. будинку культури «Концерт вихідного дня» знайшов 

нових виконавців та нову аудиторію. Своїми творчими здібностями та 

майстерністю познайомили мешканців громади вчителі та учні                                                   

КЗ «Татарбунарська муз. школа» с. Борисівка, Глибоке, Нерушай та Білолісся.                                             

8 серп. концертну естафету прийняли учасники та колективи худож. 

самодіяльності с. Дельжилер] / Борис Вєлєв ; фот. Віталія Чебана // Татарбунар. 

вісник. – 2021. – 12-18 серп. – С. 5 : фот. – (Суспільство). – ( Культурне життя: 

концерт вихідного дня).  

Вилкове відзначило 275 років з дня існування: подарунком від голови 

Одеської ОДА стане відремонтована дорога : [місто на Дунаї – Вилкове, яке 

йменують укр. Венецією, відсвяткувало 275-й ювілейний День народж. 

Звертаючись до мешканців і гостей міста, у своєму вітальному слові, Сергій 

Гриневецький завірив що буде відремонтована дорога на Мирне] // Одес. вісті. 

– 2021. – 1 сент. – С. 3 : фот.  

Гуцулюк К. Не хлібом єдиним, а творчості дивом : Нерушайський 

будинок культури : [18 лип. татарбунарці та гості міста, завдяки концерт. 

програмі, познайомилися з творчістю учасників худож. самодіял. 

Нерушайського сіл. будинку культури] / Катерина Гуцулюк ; фот. Віталія 

Чабана // Татарбунар. вісник. – 2021. – 5 серп. – С. 4 : фот. – (Культурне                                             

життя).  

Дідух С. Роки не біда, якщо душа молода! : [на базі Прилиман. будинку 

культури та мистецтва існує твор. колектив «Сударині», який складається з                                       

9 учасниць] / Світлана Дідух // Сучасний Авангард. – 2021. – 26 серп. – С. 1, 2 : 

фот. – (Наша гордість).  

Друга молодість : [після перерви вок. колектив «Друга молодість» 

відновлює свою діяльність. Усіх охочих долучитися до цього колективу 

запрошують завітати до Авангардів. будинку культури та відпочинку]                                     

// Сучасний Авангард. – 2021. – 23 верес. – С. 3 : фот. – (Культура). 

З нагоди Дня міста відбулась урочиста церемонія нагородження 

жителів Татарбунар : [в Татарбунар. будинку культури в День міста відбувся 

урочистий захід, під час якого на сцені громадянам міста, твор. колективам за 

досягнення вручили нагороди голова Татарбунар. міськ. ради Андрій Глущенко 

та депутати Одес. обл. ради] // Татарбунар. вісник. – 2021. – 2 верес. – С. 3 : 

фот. – (Громада: день за днем). 

Муляр Г. Гуляло все село : [у Довжан. Старостин. окрузі пройшло 

свято села в Ільїн день. Урочистий захід проходив в центрі села біля оздобленої 

кринички] / Галина Муляр // Окнян. вісник. – 2021. – 20 серп. – С. 8 : фот.  

Недялкова Н. Талановита людина талановита у всьому : Колективу 

«Танцюють всі!» – 5 років! : [18 верес. молодому і твор. колективу Татарбунар. 

ОТГ «Танцюють всі!» виповнилось 5 років] / Надія Недялкова // Татарбунар. 

вісник. – 2021. – 16 верес. – С. 1, 3 : фот. – (Люди нашого краю). 

 



 3 

Незабутній подарунок : [21 серп. у Будинку культури с. Онилове 

святкували день села. Староста села Сергій Барабаш та місцеві фермери 

подарували односільчанам свято: запросили гурт «Лісапетний батальон» та 

гурт «Музикальний салон» з м. Одеса] // НовинаР. – 2021. – 28 серп. – С. 5 : 

фот.  

Прилиманському – 228 ! : [жителі с. Прилиманське відзначили 228-у 

річницю з дня заснування села та Храмове свято Успіння Пресвятої Богородиці 

цікавою концертною програмою] // Сучасний Авангард. – 2021. – 23 верес. –                                    

С. 2 : фот. – (Події, люди, факти). 

Сярова Т. Куда пойти в день города : [прогр. мероприятий ко Дню 

города] / Татьяна Сярова // Одес. жизнь. – 2021. – 1 – 12 сент.– С. 2 : фот. – 

(Праздник недели).  

Ульянкина М. Добрий настрій від Спаського та Баштанівки : [15 серп. 

на порозі Татарбунар. будинку культури відбулася концерт. програма вихідного 

дня «Добрий настрій». Головні учасники – самодіяльні артисти Спаського та 

Баштанівського будинків культури] / Марина Ульянкина ; фот. Марины 

Ульянкиной // Татарбунар. вісник. – 2021. – 26 серп. – С. 2 : фот. – (Концерт 

вихідного дня).  

Ульянкіна М. Улюблене наше місто щасливо усміхалося : [28 серп. 

татарбунарці з розмахом відзначили день міста] / Марина Ульянкіна                                    

// Татарбунар. вісник. – 2021. – 9 верес. – С. 3 : фот. – (Суспільство). 

Чергуца В. Село моє – дитинства джерело : [у с. Кошари відзначили 

день села. До свята готувалися усією громадою: господині організували 

ярмарок смаколиків, чоловіки варили юшку, смажили картоплю, шашлики, 

варили плов та пригощали всіх бажаючих; К. В. Домброва та К. М. Коліщак 

підготували концерт. програму, у якій взяли участь новостворений аматорський 

співочий гурт «Чарівниці» та дит. танцюв. колектив «Веселі молодиці»; фаєр-

шоу та виступ колективу із сонячної Африки] / Віталій Чергуца // Вперед. – 

2021. – 3-9 верес. – С. 6 : фот. – (Традиції. Звичаї. Обряди). 

Шайгородська Т. Білоліський будинок культури : [на площі біля 

Татарбунар. міськ. будинку культури відбулася концерт. програма «Пісня єднає 

нас» Білоліського сіл. будинку культури] / Тетяна Шайгородська // Татарбунар. 

вісник. – 2021. – 5 серп. – С. 4 : фот. – (Культурне життя).  

 

Бібліотечна справа 
«День відкритих дверей»: [Одес. нац. наук. б-ка гостинно запрошує на 

День відкритих дверей «Бібліотека – твоя точка опори». Свято Всеукр. дня 

бібліотек триватиме з 26-го по 30 верес.] // Веч. Одесса. – 2021. – 16 сент. – С. 7 : 

фот. – (Анонси). 

Акимов В. Открытие библиотеки в Белолесье : [28 сент. состоялось 

торжеств. открытие б-ки в с. Белолесье Татарбунар. объедин. территор. громады]                                    

/ Владимир Акимов ; фот. Владимира Акимова // Татарбунар. вісник. – 2021. –                                    

30 верес. – С. 3 : фот. – (Знаменательное событие). 
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Арсеньева Т. Возьмемся за руки, друзья… и книги нам в руки! : [о работе 

Центр. гор. библ. системы для детей, Одес. нац. науч. б-ки и Центр. гор. б-ки                                

им. И. Я. Франко в преддверии Всеукр. дня б-к] / Тина Арсеньева ; фот. Тины 

Арсеньевой // Веч. Одесса. – 2021. – 30 сент. – С. 1, 6 : фот. – (30 сент. – Всеукр. 

день б-к). 

Гідні Франкового слова : [27 серп. у Центр. міськ. б-ці ім. Івана Франка 

відбулося нагородження лауреатів І муніципал. щоріч. конкурсу ім. І. Я. Франка. 

Цьогоріч конкурс присвяч. 30-літтю Незалежності України і 165-літтю від дня 

народж. видат. письменника, публіциста та громад. діяча Івана Яковича Франка]                                       

// Чорномор. новини. – 2021. – 2-4 верес. – С. 5 : фот. – (Спадщина. Акценти. 

Конкурси). 

Глушенко О. Була в Петродолинському бібліотека… : [про долю 

Петродолин. сіл. б-ки] / Ольга Глушенко // Чорномор. новини. – 2021. – 30 верес. – 

2 жовт. – С.  5 : фот. – (Культура. Література. Акценти). 

Голубовский Е. Святое слово – библиотека : [в этом году Одес. нац. науч. 

б-ке им. М. Горького исполнилось 192 года. Воспоминания автора про б-ку]                                   

/ Евгений Голубовский // Окна. – 2021. – 29 сент. – С. 7 : фот. – (Общество). 

Епурь А. Идем на фестиваль украинской книги : [29-30 сент. б-ка                                      

им. М. Грушевского приглашает на XXV фестиваль укр. книги памяти Михаила 

Грушевского. В рамках фестиваля: лекции, выставки и лит.-худож. представление] 

/ Анастасия Епурь // На Пенсии. – 2021. – 28 сент. – 4 окт. – C. 2 : фот. – (Новости 

культуры). 

Епурь А. Приглашают послушать «Франкові читання» : [9 сент. в б-ке                                         

им. Грушевского состоялся лит. вечер, посвящ. 165-й годовщине со дня рождения 

Ивана Франко] / Анастасия Епурь // На Пенсии. – 2021. – 7-13 сент. – C. 2. – 

(Новости культуры). 

Єфіменко О. «Вогонь у кузні мого батька» : [27 серп. у Старостин. сіл. б-ці, 

з нагоди 165-річчя Івана Франка, учні 5-6 класів Старостин. НВК провели літ. 

читання] / Оксана Єфіменко // Вперед. – 2021. – 3-9 верес. – С. 11 : фот. – (Наша 

пошта). 

Кавун Н. Особлива територія дитинства : Сьогодні Всеукраїнський день 

бібліотек : [про роботу Централіз. міськ. бібл. системи для дітей м. Одеси] / Наталія 

Кавун // Чорномор. новини. – 2021. – 30 верес. – 2 жовт. – С.  5 : фот. – (Культура. 

Література. Акценти). 

Котова М. В Одессе открылся музей украинской книги : [к 30-й годовщине 

Независимости Украины в Одес. обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского был 

создан Музей укр. книги. В дар музею уже переданы новые факсимильные 

издания, которые стали его основой: копии уникал. образцов укр. книж. наследия 

XVI-XIX веков из фондов музея книги и книгопечатания, книги-раритеты, редкие 

фото и документы] / Мария Котова ; фот. Марии Котовой // Одес. жизнь. – 2021. – 

1-12 сент.– С. 28 : фот. – (Фотофакт). 

 

 

 



 5 

Кракалія Р. Набутки і прикрощі письменницької спільноти : [в Одес. нац. 

наук. б-ці, після тривалої карантин. перерви, провела захід обл. письм. орг. За 

період, що минув, з’явилося кілька книжок. Більшість з цих видань відзначена під 

час проведення інтелект-форуму «Українська книга на Одещині» та фестивалю 

«Зелена хвиля». Відбулася низка цікавих книж. презент.] / Роман Кракалія                                    

// Чорномор. новини. – 2021. – 2-4 верес. – С. 4. – (Література. Видання. 

Телебачення). 

Кухарук Т. Нові «Одеські зигзаги» : [в Одес. нац. наук. б-ці відбулась 

презентація альм. «Одеські зиґзаґи» та зустріч з її авторами. У літ. частині зустрічі 

звучали поетичні та прозові твори, представлені в альм.] / Тамара Кухарук                               

// Чорномор. новини. – 2021. – 2-4 верес. – С. 4 : фот. – (Література. Видання. 

Телебачення). 

Одесса: музей украинской книги приглашает прикоснуться к истории : [к 

30-й годовщине Независимости Украины в Одес. обл. универс. науч. б-ке                                        

им. М. Грушевского открыли Музей укр. книги. Первая экспозиция нового музея – 

«Украина+30: о чем молчат немые свидетели истории» представляет: копии 

уникал. образцов укр. книж. наследия XVI-XIX веков из фондов Музея книги и 

книгопечатания, книги-раритеты, редкие фото и редчайшие док.] // Одес. вісті. – 

2021. – 4 верес. – С. 6. 

Пшененко Т. Бібліотекар – це талант, творчість і мистецтво спілкування : 

[про шкіл. б-ку в КЗ «Нерушайський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»] / Тетяна Пшененко                                        

// Татарбунар. вісник. – 2021. – 30 верес. – С. 3 : фот. – (До Всеукр. дня б-к). 

Ульянкіна М. Єдність муз та творчих людей : [у Татарбунар. центр. б-ці 

відбулась літ.-муз. вітальня на тему «Єднання музики та поезії». Впродовж заходу 

лунали відеозаписи з романсами, поет. слово та музика] / Марина Ульянкіна ; фот. 

Марини Ульянкіної // Татарбунар. вісник. – 2021. – 5-11 серп. – С. 4 : фот. – 

(Культурне життя).  

 

Кіномистецтво 
Рупска И. Благотворительный фонд Виктора Баранского «За 

Одессу!»… принял участие в кинопоказе, посвященному 100-летию Одесского 

зоопарка : [27 авг. благотвор. фонд «За Одессу!» пригласили на презентацию 

фильма «Улыбка львицы». Премьера ленты положила начало многочисл. 

мероприятиям, посвящ. 100-летию Одес. зоопарка] / Инна Рупска // Правда за 

Одессу. – 2021. – 6 – 12 сент. – С. 4 : фот.  

Слободское кладбище: тайные истории, люди и судьбы : [по 

многочисл. просьбам историков-краеведов и жителей города, Одес. киностудия 

и кинокомпания «Юг-фильм» продолжили работу над мультимед. проектом 

«Пантеон Одессы» и приступили к съемкам док.-публ. фильма о Слободском 

кладбище г. Одессы] // Правда за Одессу. – 2021. – 27 сент. – 3 окт. – С. 4 : фот. 
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Німі вересневі ночі : [11-12 верес. в Одесі пройде ювілейн., десятий, 

фестиваль німого кіно та сучас. музики «Німі ночі». Цей фестиваль єдиний в 

Україні і найбільший у Європі захід з популяризації архів. кіно, організ. 

Довженко-центром. Фестиваль відкриється 11 верес. в Музеї сучас. мистецтва 

pop-up виставкою архівних матеріалів усіх років фестивалю] // Чорномор. 

новини. – 2021. – 9-11 верес. – С. 1 : фот. – (Фестивалі). 

 

Літературне життя 
30 знакових книжок часів Незалежності : [з 15 верес. кожен українець 

мав змогу взяти участь у формуванні списку «30 знакових книжок часів 

Незалежності». Для цього потрібно обрати одне чи одразу 30 видань із 100 

запропонованих на сайті проєкту. Книжки, які отримають найбільшу кількість 

голосів, складуть тридцятку найкращих] // Чорномор. новини. – 2021. –                                 

23-25 верес. – С. 3 : фот. – (Спадщина. Освіта. Проєкти). 

Арсеньева Т. Книга – лучший подарок городу : [2 сент., День города, 

был ознаменован выходом в свет различ. соц. значимых изданий: презентация 

вып. ежегод. Одес. календаря «История одной улицы: улица Базарная (2021-

2022)» с традиц. прил.-буклетом с аналог. назв.; в Лит. музее состоялась 

презентация выпуска 86-го номера лит.-краевед. альм. «Дерибасовская-

Ришельевская»; проект «Одеські хронописи: свідки історії на шпальтах 

грецькомов. періодики початку ХХ століття» был представлен в Одес. нац. 

науч. б-ке; вышел юбилейн. номер междунар. лит.-худож. ежеквартал. журн. 

«Южное сияние»] / Тина Арсеньева // Веч. Одесса. – 2021. – 7 сент. – С. 4 : фот. 

– (День города: эхо праздника). 

Арсеньева Т. Он просветит грядущие поколения : [в Золотом зале Лит. 

музея состоялась презентация двухтом. изд. – кн. Олега Губаря «Топография 

Пушкинской Одессы»] / Тина Арсеньева ; фот. Олега Владимирского // Веч. 

Одесса. – 2021. – 14 сент. – С. 4 : фот. – (Издано в Одессе). 

Епіцентр літературного життя : [в Одесі вже всьоме проходить Міжнар. 

літ. фестиваль. Цього року він присвяч. 30-річчю Незалежності України. 

Шанувальники сучас. літ. мають нагоду почути 32 авторів із 10 країн. Програма 

подій фестивалю дуже різноманітна] // Чорномор. новини. – 2021. – 23-25 верес. 

– С. 3 : фот. – (Спадщина. Освіта. Проєкти). 

Котова М. «Читай!» одесская «Книгарня кав’ярня» отметила юбилей : 

[интервью с Галиной Дольник, хозяйкой одес. «Книгарні кав’ярні», ко дню 10-

летия «Книгарні»] / Мария Котова ; фот. Марии Котовой // Одес. жизнь. – 2021. 

– 1-12 сент.– С. 27 : фот. – (Одесские традиции). 

Презентація 31-го випуску історико-краєзнавчого альманаху 

«Південний Захід. Одесика» : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці                                                

ім. М. Грушевського відбулася презентація 31-го випуску іст.-краєзнав. Альм. 

«Південний Захід. Одесика». Вересневий випуск став традиційн. подарунком 

голови Одес. облдержадмін., Почес. громадянина міста Одеси та Одес. обл. 

Сергія Гриневецького і авторського колективу збірки до Дня народж. міста]                                                     

// Одес. вісті. – 2021. – 8 верес. – С. 2 : фот. 
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Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк 
Воронков В. Мемориальный парк «Воскресенский»: Борьба 

продолжается! : [уже более 4 лет продолжается борьба за создание парка 

«Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные Зори». В мае 

2021 г. издана книга извест. одес. историка Виктора Голованя «Воскресенский 

скит на Среднем Фонтане», в которой собраны уникал. архив. документы, 

подтвержд. сотни захоронений на кладбище у церкви] / Вячеслав Воронков                                

// Окна. – 2021. – 15 сент. – С. 1, 11 : фот. – (Общество). 

Епурь А. Говорят в Одессе, что… …может появится новый парк : [в 

горсовете рассматривают проект создания на ул. Бернардацци парка-мемориала 

«Воскресенский». Благодаря инициативе одесситов территорию санатория 

спасли. Они предъявили документы, которые помогли признать постройки 

соседнего комплекса Воскресенского монастыря памятниками истории и 

архитектуры] / Анастасия Епурь // Одес. жизнь. – 2021. – 15-26 сент. – С. 3 : 

фот. – (Слухи). 

Повеселилися від душі : [9 лип. жителі Затишан. громади у парку 

поблизу Затишан. Будинку культури відзначили свято Івана Купала. На свято 

зібралося чимало людей з усіх навколиш. сіл. Для гостей підготували музику, 

фотозони, накриті столи, виставки майстринь та багато ін.] // НовинаР. – 2021. – 

17 лип. – С. 3 : фот.  

 

Музеї. Пам’ятники. Охорона культурної спадщини 
Анимуцкая М. Одесский худож. музей станет национальным : [в М-ве 

культуры и информ. политики Украины приняли решение до конца этого года 

Одес. худож. музей присвоить статус национального] / Марина Анимуцкая                           

// Одес. жизнь. – 2021. – 8-19 сент. – С. 2 : фот. – (Обещание недели). 

Від УРЕ до ВУЕ: боротьба за культурну незалежність України :                              

[8 верес. у Київ. літ.-меморіал. музеї-квартирі Миколи Бажана відбувся 

спільний захід держ. наук. установи «Енциклопедичне видавництво» і музею на 

тему «Українська радянська енциклопедія: проєкт культур. незалежності»]                                    

// Чорномор. новини. – 2021. – 23-25 верес. – С. 3 : фот. – (Спадщина. Освіта. 

Проєкти). 

Вы приехали в Одессу вместе с Пушкиным и Губарем… : [в Одес. лит. 

музее состоялась презентация книги историка-краеведа, Почетного гражданина 

города Олега Губаря «Топография пушкинской Одессы». Она издана по 

инициативе и при активном участии друзей Олега Губаря тиражом 500 

экземпляр благодаря пожертвованиям меценатов. Книга, которую Олег 

Иосифович писал около 20 лет, связана с пушкинским периодом развития 

Одессы] // Одес. вісті. – 2021. – 11 сент. – С. 5 : фот. – (Память). 

Китик В. Звукова скарбничка Одеси : [в будівлі Міжнар. аеропорту 

«Одеса» відкрили арт-об’єкт «Звуки міста» до Дня міста. Арт-обєкт – втілення 

одного з семи зразків столичного проекту під загальною назвою «Кардіограма 

міста»] / Владислав Китик // Одес. вісті. – 2021. – 4 верес. – С. 4 : фот. 
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Котова М. От Музея китобоев до Bandidos : [история старого павильона 

в Дюковском парке, в котором в 50-х годах находился музей китобоев. В музее 

можно было увидеть зубы кашалотов, 17-метровый скелет кита, окаменевшие 

ушные раковины морских гигантов, инструменты китобоев, фотографии 

флотилии. У входа в музей стояла гарпунная пушка, а вход украшала арка из 

челюсти синего кита] / Мария Котова ; фот. Марии Котовой // Одес. жизнь. – 

2021. – 8-19 сент. – С. 27 : фот. – (Чего мы не знаем об Одессе?). 

Марьина Г. «Удобряют землю нами…» : [с 3 марта по 12 мая проходил 

всеукр. музейн. конкурс OFAM WALL, целью которого было создание site-

specific работы в экпозицию Худож. музея. Теперь над лестницей, ведущей на 

второй этаж, находится работа – монументальное панно «Руки вечности» 

Романа Минина, победившая в конкурсе] / Галина Марьина ; фот. Олега 

Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 14 сент. – С. 3 : фот. – (В музеях 

города). 

Музей західного та східного мистецтва святкує День народження 

Мікеланджело Мерізі Да Караваджо : [29. верес. у #WEartMuseum на честь 450 

річчя від дня народж. видат. генія Мікеланджело Мерізі Да Караваджо 

відбудеться цікава освітня програма. Музей підготував дещо особливе] // Одес. 

вісті. – 2021. – 25 верес. – С. 6 : фот. – (Культура).  

Оксамитові сезони : [26. верес. у Музеї зах. та схід. мистецтва 

відбудеться автор. інтерактив. екскурсія музеєм «Мистецтво, що змінило нас». 

Серія автор. екскурсій з Анастасією Фролковою дозволяють серйозніше і 

глибше підійти до дослідження колекції #WEartMuseum] // Одес. вісті. – 2021. – 

25 верес. – С. 6 : фот. – (Культура). 

Суслов О. И Одесса зазвучала : [2 сент. в День города в зоне регистрации 

междунар. аэропорта «Одесса» появилась скульптура – двухметровый арт-объект 

«Звуки города». Эта скульптура составляет симфонию звучания Одессы: гудок 

Воронцовского маяка, шум моря и чаек, мяукающих котов, шипение жаренных 

бычков на сковороде и баттлы уличных музыкантов. Скульптура стала частью 

всеукр. проекта «Звуки города», посвящ. 30-летию Независимости Украины. 

Аналог. скульптуры, но со своими звуками, появятся в Киеве, Харькове, Днепре, 

Львове и Мариуполе] / Олег Суслов ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 

2021. – 7 сент. – С. 4 : фот. – (День города: эхо праздника). 

Сярова Т. Типографии Фесенко больше нет, а суды по ней 

продолжаются : [в Одессе застройщик уничтожил два бывших памятника 

архитектуры на ул. Ришельевской. Исторические здания были снесены 

несмотря на запреты Одес. облгосадмин. и М-ва культуры Украины] / Татьяна 

Сярова // Одес. жизнь. – 2021. – 15-26 сент. – С. 2 : фот. – (Парадокс недели). 

 

Образотворче мистецтво. Фотовиставки 
Арсеньева Т. Акварельная радуга в Литературном музее : [в одном из 

выст. залов Одес. лит. музея открылась камерная персон. выст. одес. 

сценографа и акварелиста Натальи Рябовой] / Тина Арсеньева ; фот. Тины 

Арсеньевой // Веч. Одесса. – 2021. – 21 сент. – С. 3 : фот. – (Выставки). 



 9 

Гудыма М. Из-за кого грустит фотограф? : [до 26 сент. в клубе-

фотогалерее «Взгляд» можно посетить персонал. выст. Александра Шевчука . 

Экспозиция приурочена ко дню рождения мастера и состоит из аналог. 

фотографий, снятых и напечат. в конце 80-х – начале 90-х. Выст. носит 

название «ИЗ………ЗА…»] / Мария Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. 

Одесса. – 2021. – 14 сент. – С. 3 : фот. – (Выставка). 

Дроздов О. Знайомтесь – Ірина Терьошкіна : [у Одес. б-ці-галереї № 32 

відбулось відкриття першої персонал. вист. акварельних робіт «Двері в 

акварелі» художниці, дизайнерки і архітекторки Ірини Терьошкіної]                                     

/ Олександр Дроздов // Веч. Одесса. – 2021. – 23 сент. – С. 5 : фот. – (Выставки). 

Епурь А. Души моей краски : [в г. Черноморск открылась выст. 

художника и Почет. гражданина города Валерия Прудникова «Души моей 

краски…». На выст. представлены уже знакомые, знаковые и новые работы 

мастера] / Анастасия Епурь // На Пенсии. – 2021. – 21-27 сент. – C. 2 : фот. – 

(Новости культуры). 

Епурь А. Знакомимся с уникальными гобеленами : [во Всемир. клубе 

одесситов открылась уник. выст. гобеленов художницы Эсфири Серпионовой 

«Над горизонтом»] / Анастасия Епурь // На Пенсии. – 2021. – 7-13 сент. – C. 2. – 

(Новости культуры). 

Епурь А. Идем на выставку из частных коллекций : [в «Квартире № 6» 

пройдет выставка легенды одес. школы живописи – Ивана Логвина] / Анастасия 

Епурь // На Пенсии. – 2021. – 7-13 сент. – C. 2. – (Новости культуры). 

Котова М. Знакомые все лица: из окон выглянули известные одесситы : 

[в Квартире № 6 Одес. муниципал. музея лич. коллекций им. А. Блещунова, 

проектом «Бархатный сезон», открылась персон. выст. кукольника Александра 

Бессарабова] / Мария Котова ; фот. Марии Котовой // Одес. жизнь. – 2021. –                                        

20 сент. – 10 окт. – С. 28 : фот. – (Приглашаем на выставку). 

Крещук В. Эсфирь Серпионова: «Заниматься любимым делом – это 

счастье» : [о насельнице одес. Свято-Архангело-Михайловского женского 

монастыря, художнице, члене союза художников Украины, канд. пед. наук, доц. 

Южноукр. нац. пед. ун-та им. К. Ушинского, скульпторе, графике, живописце, 

сценографе, мастере декорат.-приклад. искусства и поэте Эсфири Серпионовой] 

/ Владимир Крещук // Окна. – 2021. – 15 сент. – С. 12 : фот. – (Духовность). 

Кудлач В. «Космос Емми Андієвської» : [з 10 верес. по 10 жовт. в залі 

Музею сучас. мистецтва Одеси буде відкрита вист. Емми Андієвської – 

модерністки ХХ ст., художниці, прозаїка і поетеси, члена ПЕН-клубу, Спілки 

художників Баварії Усі твори є власністю Музею сучас. укр. мистецтва 

Корсаків (Луцьк)] / Володимир Кудлач ; фот. Володимира Кудлача // Чорномор. 

новини. – 2021. – 16-18 верес. – С. 6 : фот. – (Мистецтво. Освіта. Імена). 

Левкович С. «Абстрактный свет» : [до 23 окт. в галерее NT-Art будет 

представлена выст. «Абстрактный свет» харьк. худож. Артема Волокитина]                                     

/ София Левкович ; фот. Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2021. – 9 сент. –                                   

С. 6 : фот. – (Выставка). 
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Левкович С. «Свобода» : [11 сент. твор. пространство «Диалоги» 

представило выст. Екатерины Кушнеровой «Свобода»] / София Левкович ; фот. 

Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 2 сент. – С. 4 : фот. – (Выставка). 

Левкович С. По принципу гобелена : [в твор. пространстве «Диалоги» 

начала свою работу выст. графики и живописи Татьяны Вдовиченко 

«Гармония»] / София Левкович ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 

2021. – 28 сент. – С. 4 : фот. – (Фестиваль). 

Левкович С. Сказочный край, удивительный мир… : [в музее соврем. 

искусства состоялось открытие выст. «Космос Эммы Андиевской» из 

коллекции Музея соврем. укр. искусства Корсаков (МСУИК) в рамках культур.-

худож. проекта «Диффузия»] / София Левкович ; фот. Снежаны Павловой                                   

// Веч. Одесса. – 2021. – 21 сент. – С. 3 : фот. – (Выставки). 

Марьина Г. «Открой окно, прислушайся…» : [до 17 окт. Одес. 

муниципал. музей лич. коллекций им. А. В. Блещунова в выст. пространстве 

«Квартира № 6» представляется проект «Бархатный сезон». Основа проекта – 

авт. куклы Александра Бессарабова, серия работ «Мамины жители», которые 

представляют персонажей из одес. фольклора] / Галина Марьина ; фот. 

Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2021. – 28 сент. – С. 4 : фот. – (Фестиваль). 

Марьина Г. «Три мировоззрения» : [в зале Одес. организации Нац. 

Союза художников Украины открылась выст. Натальи Андрущенко, Натальи 

Бережной и Татьяны Масловой] / Галина Марьина ; фот. Снежаны Павловой                               

// Веч. Одесса. – 2021. – 28 сент. – С. 3 : фот. – (Вернисаж). 

Марьина Г. Ай да Африка, вот так Африка! : [Одес. музей. зап. и вост. 

искусства открыл выст. «Африканский калейдоскоп». Работы одес. худож. 

посвящ. чернокожим красоткам, экзотич. животным и цветам, пейзажам 

«черного» континента. Выст. организовала Одес. худож. галерея к 20-летию 

начала работы в Одессе и обл. Почет. консульства ЮАР] / Галина Марьина ; 

фот. Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2021. – 23 сент. – С. 5 : фот. – 

(Выставки). 

Федоров А. Гармония музыки и кисти : [в галерее Art Odessa в рамках 

фестиваля Odessa Jazzfest открылась выст. картин из коллекции известного 

музыканта и композитора Юрия Кузнецова] / Александр Федоров // Окна. – 

2021. – 29 сент. – С. 12 : фот. – (Искусство). 

Шарникова Т. Жизнь Бессарабии глазами Натальи Реу : [в рамках 

празднования 205-летия г. Арциза в гор. Арт-галерее состоялось открытие 

первой персон. выставки фоторабот Натальи Реу «Світ, в якому ми живемо».                                  

В сюжетах любимій город, его природа, люди, праздники, обычаи и традиции]                                       

/ Т. Шарникова // Одес. вісті. – 2021. – 11 сент. – С. 5 : фот. – (Выставка). 
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Національні культури 
Болградский стрит-арт попал в Книгу рекордов : [в Нац. реестре 

рекордов Украины впервые зарегистрировано достижение, установленное в 

Болграде. В категорию «Размеры, искусство» внесли запись об аутентичном 

стрит-арте в виде нарисованного, самого длинного, традиционного ковра. 

Ковры ведут к главной площади Болграда] // Веч. Одесса. – 2021. – 21 сент. –                               

С. 4 : фот. – (Что нового?). 

Гайдаржі А. Недільна школа для петрівських болгар : [18 верес. у                           

с. Петрівка Березів. р-ну урочисто відкрили недільну школу з вивчення болгар. 

мови, літ., історії та культури. З нагоди такої події до них завітали учні 

недільних шкіл з Кремидівки та Курісового та продемонстрували чому вони 

вже навчилися] / Афанасій Гайдаржі // Чорномор. новини. – 2021. – 23-25 верес. 

– С. 2 : фот. – (Родовід). 

Село Каракурт відсвяткувало 210 років з дня існування : [у будигку 

культури с. Каракурт Болградського району пройшов святковий концерт на 

день 210-річчя села. Заступники голови обл. ради та депутати відвідали село 

Саф’яни Ізмаїл. р-ну, де проходив традиц. щоріч. фестиваль «Ярмарок щедрості 

і таланту». На ярмарку була представлена продукція с.-г. виробників та нар. 

умільців] // Одес. вісті. – 2021. – 8 верес. – С. 2 : фот. 

 

Театрально-концертне життя. Цирк 
Кудлач В. «Скорик. Посткриптум»: одеська прем’єра : [в рамках 

Всеукр. фестивалю «Скорик. Постсриптум» відбувся грантовий проєкт Укр. 

культур. фонду – унікальна програма «Скорик – Мусоргський». Світова 

прем’єра відбулася у концерт. залі Нац. муз. акад. 1 черв. 2021-го. Протягом 

двох місяців заплановане проведення ще 10 концертів у містах України. Одеса 

стала четвертою у здійсненні нац. турне, після Запоріжжя Дніпра і Харкова]                                

/ Володимир Кудлач // Чорномор. новини. – 2021. – 30 верес. - 2 жовт. – С. 1, 5 : 

фот. – (Спадщина). 

Гудыма М. Надежда Бабич: «Одесская опера идет в ногу со временем» : 

[интервью с Надеждой Бабич , директор Одес. нац. акад. театра оперы и балета 

о фестивале искусств «Бархатный сезон в Одесской опере», который стартовал 

22 авг. и завершится 15 сент.] / Мария Гудыма // Веч. Одесса. – 2021. – 2 сент. – 

С. 1, 8 : фот. – (Интервью). 

Гудыма М. Продлевать будем! : [в июле состоялся 27-й фестиваль 

соврем. искусства «Два дня и две ночи новой музыки». Укр. культур. фонд 

поддержал проект «Концерты-постлюдии». Проект посвящ. 30-й годовщине 

Независимости Украины и организаторы в течение трех дней устраивали 

концерты укр. музыки в филармонии и Лит. музее, а в отеле «Айвазовский» 

проходила науч.-творч. конференция «Украинское современное музыкальное 

искусство за 30 лет независимости Украины: итоги, достижения, перспективы»] 

/ Мария Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 16 сент. – 

С. 8 : фот. – (Фестиваль). 
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Епурь А. «Осенние мелодии» в старинном соборе : [18 сент. в Рим.-

катол. кафедрал. соборе состоится концерт «Осенние мелодии». Гости услышат 

бархат. тембр саксофона, звуки органа и фортепиано. Музыканты исполнят 

композиции эпохи барокко, романтич. и соврем. муз., сочинения одес. 

композиторов и джаз] / Анастасия Епурь // На Пенсии. – 2021. – 14-20 сент. –                                           

C. 4 : фот. – (Новости культуры). 

Котова М. Где раскроют тайну «Двенадцати стульев» : [Одес. театр 

музкомедии приглашает на премьеру на мистич. трагифарс в двух действиях по 

Ильфу и Петрову «Двенадцать стульев»] / Мария Котова  // На Пенсии. – 2021. 

– 28 сент. - 4 окт. – C. 2 : фот. – (Новости культуры). 

Кракалія Р. Лиш любов і віра виживають у жорнах часу : [в Одес. укр. 

акад. муз.-драм. театрі ім. В. Василька відбулась прем’єра вистави за новелами 

сучас. укр. письменниці Марії Матіос – «Сердце навпіл»] / Роман Кракалія ; 

фот. Світлани Бондар // Чорномор. новини. – 2021. – 2-4 верес. – С. 3: фот. – 

(Духовність. Мова. Передплата). 

Кудлач В. На крилах музики : НОФО відкрив 84-й концертний сезон : 

[1 та 2 верес. у Великому залі Одес. обл. філармонії розпочався 84-й концерт. 

сезон Нац. одес. філармон. оркестру. Звучали відомі і рідко виконувані симф. 

твори класич. та сучас. муз.] / Володимир Кудлач // Чорномор. новини. – 2021. – 

9-11 верес. – С. 1, 4 : фот. – (Фестивалі). 

Левкович С. Вечера «Бархатного сезона» : [в Одес. нац. акад. театре 

оперы и балета продолжается фестиваль «Бархатный сезон». Два фестивал. 

вечера прошли под упр. глав. Дирижёра театра Вячеслава Чернухо-Волича]                               

/ София Левкович ; фот. Олега Владимирского; Юрия Литвиненко // Веч. 

Одесса. – 2021. – 2 сент. – С. 8 : фот. – (Фестиваль). 

Одещина: програма Президента України «Велике Будівництво» – в дії : 

[в Одесі відреставровано Одес. акад. укр. муз.-драм. театр ім. В. Василька. 

Реставраційні роботи проводилися в рамках програми Президента України 

«Велике Будівництво»] // Одес. вісті. – 2021. – 29 верес. – С. 2 : фот.  

Ромм А. «Ланжеронъ» приехал к Ланжерону : в Одессе гастролировал 

театр двух городов и одного чемодана : [о создателе театра «Ланжеронъ» 

заслуж. артисте Украины Виталии Бондареве и реж. Галине Панибратец и об их 

спектаклях] / Аркадий Ромм // Окна. – 2021. – 15 сент. – С. 4 : фот. – 

(Культура). 

Філіппова О. Оксамитовий вечір на Театральній : [11 верес. на Театрал. 

майдані біля фонтану відбувся святк. балет. гала-концерт Classic s Modern 

«Одеса. Україна. Європа». Так завершився «Оксамитовий сезон» в Одес. опері] 

/ Ольга Філіппова // Чорномор. новини. – 2021. – 16-18 верес. – С. 5 : фот. – 

(Культура. Фестивалі. Анонс). 
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Школи мистецтв, музичні школи, училища 
«Біла акація»: все зроблено для дітей : [під час візиту до Одеси Міністр 

освіти і науки України Сергій Шкарлет відвідав палац дит. та юнац. творчості 

«Біла акація». У великій будівлі – приміщення для занять дітей театрал. та 

образотвор. мистецтвом. Є зали для наук.-техн. творчості, створення модел. 

одягу, занять юних шахістів, спорт. майданчики та багато ін.] // Одес. вісті. – 

2021. – 15 верес. – С. 3 : фот. 
 

Фестивалі. Конкурси. Свята 
«Книголюб-2021»: конкурс читацьких відгуків набирає обертів! :                               

[27 квіт. в Одес. нац. наук. б-ці експонується вист. «Краща книга України 2020 

– 2021», під час якої традиційно проводиться конкурс читац. відгуків 

«Книголюб». Б-ка запрошує всіх: книголюбів, книгоманів, поціновувачів сучас. 

укр. літ. та читання – прийняти участь у конкурсі «Книголюб – 2021». Відгуки 

приймаються до 20 верес.] // Веч. Одесса. – 2021. – 16 сент. – С. 7 : фот. –                             

(В бібліотеках міста). 

Open – аir «Вишня – Fest» – 2021 : [25 черв. біля будинку культури                            

с. Гонората Куяльниц. територ. громади відбувся фестиваль «Open – аir «Вишня 

– Fest», присвяч. 25-річчю Конституції України та Дню молоді] // Окнян. 

вісник. – 2021. – 2 лип. – С. 8 : фот. – (Вчимося у сусідів).  

Броварська Н. Додому – з перемогою : [в рамках фестивалю «Веселкове 

рандеву», який проходив в Доброславі 10-11 верес., відбулися два конкурси: 

«Добробачення» (вокальний) та «Танцювальний марафон». Перше місце на 

співоч. конкурсі зайняв Максим Чапельський] / Наталія Броварська // Вперед. – 

2021. – 17-23 верес. – С. 7 : фот. – (Таланти твої, Роздільнянщино!). 

В гости приглашает джаз : [с 24 по 26 сент. в Одессе пройдет фестиваль 

«XXI Odessa JazzFest». Основная прогр. будет представлена на сцене Летнего 

театра Горсада. В рамках образоват. прогр. пройдут два мастер-класса от 

извест. джазменов – нем. пианиста Себастиана Шунке и амер. саксофониста 

Чико Фримана] // Веч. Одесса. – 2021. – 21 сент. – С. 4 : фот. – (Анонс). 

В Одессе пройдет ежегодный фестиваль «Планета долгожителей» :                     

[26-30 сент. на площадке «Ракушка» в парке Шевченко в восьмой раз пройдет 

фестиваль «Планета долгожителей», организ. ОО «Всеукр. союз активного 

долголетия «IT-бабушки»] // Одес. жизнь. – 2021. – 15-26 сент. – С. 27 : фот. – 

(IT-бабушки приглашают). 

Василенко В. Друзі – це Доброслав! : Фестиваль «Веселкове рандеву»!: 

Доброслав сміється (вірніше веселиться)! [10-11 верес. в Доброславі проходив 

п’ятий Міжнар. фестиваль «Веселкове рандеву». Офіційна частина пройшла у 

Конференцзалі Доброслав. адмін. До фестивалю підготували: різноманітні 

локації, фотозони, смаколики, танці та пісні] / Володимир Василенко // Вперед. 

– 2021. – 17-23 верес. – С. 7 : фот. – (Таланти твої, Роздільнянщино!). 
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Голова Одеської ОДА відвідав виставку-ярмарок «Виноградний 

калейдоскоп-2021» : [голова Одес. облдержадмін. Сергій Гриневецький взяв 

участь в церемонії відкриття виставки-конкурсу «Виноградний калейдоскоп 

2021», яка традиційно відбулася на території центру «Інститут виноградарства 

та виноробства ім. Таїрова» Нац. акад. аграр. наук. Цього року у вист.-ярмарку 

взяли участь 19 виробників винограду і вина, меду та виробів нар. худож. 

промислів] // Одес. вісті. – 2021. – 1 сент. – С. 3 : фот. 

Гудыма М. «Бархатный сезон» отправил слушателей в «Украинскую 

Одиссею» : [Одес. нац. акад. театр оперы и балета в рамках фестиваля 

«Бархатный сезон» провел концерт популяр. муз. «Украинская Одиссея»]                                   

/ Мария Гудыма ; фот. Юрия Литвиненко // Веч. Одесса. – 2021. – 9 сент. –                                  

С. 5 : фот. – (Фестивали). 

Гудыма М. «Болеро» у фонтана : [в рамках фестиваля «Бархатный 

сезон в Одесской опере», на открытой сцене на Театрал. площади, перед 

фонтаном, состоялся балет. опен-эйр. В этом году концерт получил назв. Classic 

s Modern «Одесса. Украина. Европа». Завершился концерт эффектным 3D 

mapping show, преобразившим фасад здания оперы сказочным образом] / Мария 

Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 14 сент. – С. 4 : 

фот. – (Фестиваль). 

Гудыма М. «Ковчег. Украина» примет всех : [в Одес. нац. акад. театре 

оперы и балета завершился 6-й фестиваль искусств «Бархатный сезон». Для 

участия в этом концерте были приглашены 164 музыканта во главе со всемир. 

извест. дирижером Оксаной Лынив] / Мария Гудыма ; фот. Олега 

Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 23 сент. – С. 6 : фот. – (Фестивали). 

Гудыма М. «Комедиада» вернулась : [10-й междунар. фестиваль 

пантомимы и клоунады «Комедиада» собрал лучших комиков со всего мира. В 

день открытия они прошлись по красной клоунской дорожке и так провели                      

4 дня веселья, радости и смеха в театре «Маски», в летнем театре «Gorsad» и на 

улицах города] / Мария Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 

2021. – 9 сент. – С. 5 : фот. – (Фестивали). 

Гудыма М. Картины и джаз : [в рамках XXI Междунар. фестиваля 

Odessa JazzFest в галерее ArtOdessa открылась выст. картин из лич. коллекции 

Юрия Кузнецова] / Мария Гудыма ; фот. Александра Синельникова и Олега 

Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 28 сент. – С. 4 : фот. – (Фестиваль). 

Епурь А. А Тарутино весело и вкусно : [25 сент. в тарутин. степи 

пройдет этноэкофестиваль «Tarutino steppe». Гостей познакомят с традициями и 

культур. особенностями народов Бессарабии. В прогр. мероприятия: открытие 

фестиваля; концерт местных коллективов; концерт приглаш. группы «Lume»; 

закрытие фестиваля] / Анастасия Епурь // На Пенсии. – 2021. – 21-27 сент. –                                  

C. 2 : фот. – (Новости культуры). 

Епурь А. Приглашают на праздничную ярмарку : [18 сент. г. Белгород-

Днестровский отпразднует свой день рождения. Одним из ярких событий 

станет ярмарка, на которой организуют фестиваль уличной еды, праздник нац. 

культур и концерт] / Анастасия Епурь // На Пенсии. – 2021. – 14-20 сент. – C. 4 : 

фот. – (Новости культуры). 
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Епурь А. Приглашают послушать джаз : [24 сент. в 21-й раз 

открывается традиционный Междунар. фестиваль «Odessa Jazz Fest». В этом 

году приедут музыканты из разных уголков Украины, США, Германии, Литвы, 

Швеции и других стран. Джазовый форум будет проходить с 24 по 26 сент. Все 

мероприятия будут проходить в Горсаду и Летнем театре] / Анастасия Епурь                              

// На Пенсии. – 2021. – 21-27 сент. – C. 2 : фот. – (Новости культуры). 

Котова М. От патефона до смартфона: в Одессе пройдет ежегодный 

фестиваль «Планета долгожителей» : [26-30 сент. на площадке «Ракушка» в 

парке Шевченко, в восьмой раз пройдет фестиваль «Планета долгожителей». 

Цель фестиваля – собрать вместе тех, кто поддерживает идеи актив., радост., 

твор. проживания для людей пенсион. возраста] / Мария Котова // На Пенсии. – 

2021. – 14-20 сент. – C. 2 : фот. – (Идем на фестиваль активного долголетия). 

Кракалія Р. При світлі нового дня : [в Одес. нац. акад. театрі опери та 

балету мультимедійним проєктом «Ковчег Україна: музика» завершився                                

VI фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері»] / Роман 

Кракалія // Чорномор. новини. – 2021. – 23-25 верес. – С. 1 : фот. – (Фестиваль). 

Левкович С. Новые идеи от литовских музыкантов : [в Большом зале 

филармонии состоялись концерты осен. сезона фестиваля Odessa Classics]                              

/ София Левкович ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2021. – 23 сент. 

– С. 6 : фот. – (Фестивали). 

На півдні Одещини пройшов фестиваль Bessarsbia Folk : [Міжнар. 

фольклор. фестиваль Bessarsbia Folk 2021 пройшов у с. Городнє Болград. 

району. Участь у заході брали понад 50 нар. колективів і талантів зі всієї 

Бессарабії. Проєкт реалізується в межах партнерської програми «Культура. 

Туризм. Регіони] // Одес. вісті. – 2021. – 15 верес. – С. 3 : фот. 

Німі вересневі ночі : [11-12 верес. в Одесі пройде ювілейн., 10-й, 

фестиваль німого кіно та сучас. муз. «Німі ночі». Фестиваль – єдиний в Україні 

і найбільший в Європі захід популяризації архів. кіно, організ. Довженко-

центром] // Чорномор. новини. – 2021. – 9-11 верес. – С. 1 : фот. 

Одеський міжнародний літературний фестиваль – в сьомий раз : [з 22-

го по 26 верес. відбудеться Одес. міжнар. літ. фестиваль. В місто завітають                             

43 учасника з 8 країн. Фестивальні зустрічі будуть проходити в Акад. укр. муз.-

драм. театрі ім. В. Василька, Будинку вчених, ОНУ ім. І. І. Мечникова] // Веч. 

Одесса. – 2021. – 16 сент. – С. 7 : фот. – (Анонси). 

Рупска И. Благотворительный фонд Виктора Баранского «За 

Одессу!»… поддерживает людей с инвалидностью : [30 авг. состоялся 5-й, 

юбилейн. междунар. фестиваль с инвалидностью «Рандеву у мамы». В 

фестивале приняли участие 120 участников возрастом от 7 до 50 лет] / Инна 

Рупска // Правда за Одессу. – 2021. – 6-12 сент. – С. 4 : фот. 

Такі різні й такі однакові : [у рамках святкування 200-річчя Болграда, за 

підтримки Держкіно, відбудеться Міжнар. етногр. кінофестиваль «ОКО», який 

зібрав у свою програму док. фільми зі всього світу. Цьогоріч фестиваль 

проходить із закликом «Єднаймося, не уніфікуймося!». Фестиваль відбудеться 

у комбінованому форматі: онлайн та офлайн версіях] // Чорномор. новини. – 

2021. – 16-18 верес. – С. 5 : фот. – (Культура. Фестивалі. Анонс). 
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У селищі Тарутине пройшов Бессарабський ярмарок : [28 серп. в 

селищі Тарутине Болградського району відкрився XV Бессарабський ярмарок. 

Міжнар. фестиваль-вист. тривав два дні. У перший день захід відвідав заст. 

голови Одес. обл. ради Вадим Шкарівський. Цього року у ярмарку взяли участь 

торгові підприємства] // Одес. вісті. – 2021. – 1 сент. – С. 3 : фот. 

Філіппова О. Одеса. Опера. Ковчег : [фестиваль «Оксамитовий сезон в 

Одеській опері» відкрився концертом «Україна – світу». Під час відкриття 

«Оксамитового сезону» відбулася світова прем’єра творів укр. композиторів 

«Дзвонів» Михайла Шведа та уривків з опери «Катерина» Олександра Родіна за 

мотивами поеми Тараса Шевченка. Гала-концерт завершився «Молитвою за 

Україну» Миколи Лисенка у виконанні хору та солістів театру] / Ольга 

Філіппова // Чорномор. новини. – 2021. – 9-11 верес. – С. 1 : фот. – (Фестиваль). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Культурне життя Одещини на сторінках преси [Текст] : бібліогр. список                     

/ Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського; від. інформації з питань 
культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. та комп’ют. набір                           
І. А. Терзі-Руссу ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2021. – 

Вип. 9 (1-30 вересня 2021 р.). – 2021. – 16 с.; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 
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