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Дайджест складається з двох частин:
перша частина вміщує повнотекстові статті з досвіду роботи бібліотек
м. Одеси та області у ІІ кварталі 2021 р.,
друга – анотовані статті періодичних видань Одещини
про діяльність бібліотек.
Також дайджест містить перелік видань, які були використані у випуску.
Періодичність видання: щоквартально.
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І. ПОВНОТЕКСТОВІ СТАТТІ З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК
ОДЕЩИНИ
у ІІ кварталі 2021 р.
Квітень
Цифровізація сільських бібліотек: на Одещині, завдяки «Дія. Цифрова
освіта», передали 300 комп’ютерів бібліотекам [Текст] : [сіл. б-ки Одещини
отримали 300 одиниць комп’ют. техніки в рамках проєкту М-ва цифр.
трансформації «Дія. Цифрова освіта». Церемонія передачі відбулась в Одес.
універс. наук. б-ці ім. М. Грушевського] // Одес. вісті. – 2021. – 28 квіт. – С. 3. :
фот.
Сільські бібліотеки Одещини отримали 300 одиниць комп’ютерної техніки в
рамках проекту Міністерства цифрової трансформації «Дія. Цифрова освіта». Перша
партія вже передана представникам громад і сільських бібліотек в Одеській області.
Церемонія передачі відбулась в універсальній науковій бібліотеці імені Михайла
Грушевського. Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції
Валерія Іонан підкреслила, що бібліотеки мають стратегічне значення для навчання
цифрової грамотності українців. «Забезпечення бібліотек технікою – це реальний крок
до масштабного перетворення бібліотек по всій країні на сучасні хаби цифрової
освіти. Коли бібліотеки будуть мати комп’ютерну техніку, вони зможуть стати
популярною і корисною локацією для місцевих мешканців», – заявила Валерія Іонан.
Цей захід – частина масштабної ініціативи з передачі 5000 комп’ютерів бібліотекам
по всій країні. На реалізацію даного проекту не витрачено кошти з державного
бюджету. Це – стало можливим завдяки передачі техніки партнерами Favorit
Foundation і об’єднанню зусиль держави, приватного бізнесу та місцевої влади, за
сприяння Української бібліотечної асоціації. «Для нашої фундації велика честь, бути
партнером такого великого проекту, надзвичайно важливого проекту, що реалізується
в рамках всієї держави. Бо світ сьогодні настільки швидко розвивається, шо не
навчатися цифровій грамотності – просто неможливо», - сказала куратор проектів
Благодійного фонду Favorit Foundation Маріанна Ковеня. В Україні є понад 15 000
публічних бібліотек. Більшість з них – це сільські бібліотеки та бібліотеки громад, і
лише близько 30% з них мають комп’ютери та підключені до мережі Інтернет.
«Сьогодні ми стали свідками того, як масштабна ініціатива з передачі п’яти тисяч
комп’ютерів бібліотекам усієї нашої країни реалізується в нашій Одеській області. Це
– дуже важливий крок до цифровізації нашої держави», – зазначила заступник голови
Одеської облдержадміністрації Анастасія Бондар. У бібліотеках-хабах цифрової
освіти можна отримати безкоштовний доступ до порталу «Дія. Цифрова освіта», де
вже розміщується більше 50 освітніх серіалів із цифрової грамотності – від оплати
комуналки та отримання базових цифрових навичок до протидії домашньому
насильству та навчання держслужбовців. Загалом вже зареєструвалися на навчання
цифрової грамотності на платформі більше 520 000 українців. «Цей проект – це моя
своєрідна подяка бібліотеці – за всі ті знання, що я колись отримав. Вже сьогодні
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своєю роботою ми змогли перевершити показники фонду Білла Гейтса, який передав
в 2004 році трохи більше тисячі комп’ютерів, а ми вже дійшли до 1500. То ж це
доводить, що і український бізнес – не гірший. Надалі хотів би, щоб і комп’ютери
були в кожній бібліотеці, і ми цього будемо прагнути», – повідомив голова правління
Асоціації розвитку туризму Фазиль Аскеров. На думку генерального директора
Одеської національної наукової і бібліотеки Ірини Бірюкової, бібліотекам Одеської
області дуже пощастило: адже, наприклад, на базі бібліотеки ім. Грушевського
працює тренінговий центр, де навчалися сотні бібліотекарів. А тепер всі вони
отримають ще й таку дуже важливу технічну підтримку. «Від імені усіх бібліотекарів
Одещини дякуємо представникам соціально відповідального бізнесу, які підтримали
такі ініціативи», – звернулась до організаторів заходу Ірина Бірюкова.

Червень
Презентація
збірника
наукових
праць
«Південь
України:
етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри» [Текст] : [в Одес.
обл. універс. наук. б-ці ім. М. Грушевського відбулась презентація зб. наук.
праць «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний
виміри», вид. за ред. проф., д-ра іст. наук, зав. каф. українознавства, іст.-прав. і
мов. дисциплін Одес. нац. мор. ун-ту Миколи Михайлуци. Вид. приурочено до 30річчя Незалежності України і присвяч. історії Півдня України та Подунав’я у
різні періоди та епохи] // Одес. вісті. – 2021. – 19 черв. – С. 5 : фот.
В Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Грушевського
відбулась презентація збірника наукових праць «Південь України: етноісторичний,
мовний, культурний та релігійний виміри», виданого за редакцією професора, доктора
історичних наук, завідувача кафедрою українознавства, історико-правових і мовних
дисциплін Одеського національного морського університету Миколи Михайлуци.
Видання приурочене до 30-річчя Незалежності України і присвячене історії Півдня
України та Подунав’я у різні періоди та епохи, українській культурі та духовності
сусідніх етнокультур, історії православ’я та інших конфесій, міжнародним і
міжрегіональним зв’язкам та мовознавству. Збірник наукових праць виданий за
підтримки голови Одеської обласної державної адміністрації, Почесного громадянина
Одеси та Одеської області Сергія Гриневецького.

Кракалія Р. Не знищена, бо незнищенна [Текст] : [в Одес. універс. наук.
б-ці ім. М. С. Грушевського відкрилася виставка «Нічого таємного, що б не стало
явним». На вист. представлено документи й фотоматеріали з фондів Галузевого
архіву СБУ, Держ. архіву Львів. обл. та Львів. музею історії релігії, архіву ін-ту
історії церкви про ліквідацію Укр. греко-католиц. церкви та про Львів. собор
1946 р.] / Роман Кракалія ; фот. Світлани Завальнюк // Чорномор. новини. – 2021.
– 17-19 черв. – С. 3 : фот. – (Духовність. Спадщина. Акценти).
Пізнаємо правду про нашу історію та відкриваємо її для себе і для світу. Про
одну з найбільш драматичних її сторінок – ліквідацію Української греко-католицької
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церкви та про Львівський собор 1946 року, властиво – псевдособор, який мав
завданням проголосити нечинною Берестейську унію 1596-го та заявити про перехід
Греко-католицької церкви на православ’я, вповідає велика виставка «Нічого таємного,
що б не стало явним». Це – документи й фотоматеріали з фондів Галузевого архіву
СБУ, Державного архіву Львівської області та Львівського музею історії релігії,
архіву Інституту історії церкви. Щойно тиждень тому виставка відкрита в Одеській
універсальній науковій бібліотеці ім. М.С. Грушевського. Разом з бібліотекою
відповідної літератури її привезли та виступили з доповідями науковці Українського
католицького університету – професор Олег Турій та заступник директора Інституту
історії церкви Роман Скакун. Вся ця інформація була суворо засекречена, і деякі
документи й фото, за словами гостей зі Львова, вони в останніх часах буквально
видобували з архівів.
«Немає нічого скритого, що б не стало явним», – повторив слова Ісуса
Христа преосвященний владика Михаїл (Бубній), екзарх Одеський, у своєму
супровідному слові на відкритті виставки. Це особлива подія в Одесі... Вона мусить
пролити світло на всі ті обставини і ті всі наміри, і ту всю режисуру того
псевдособору, щоб допомогти усвідомити всю ганебність тоталітарної системи, яка
провокувала великі жертви і страждання». Уніатська церква, як її називали, була
найбільш ненависною для окупаційної більшовицької влади. Передовсім через те, що
була українською, а всього українського та влада боялася найдужче. За цим словом
крилося найстрашніше для неї – націоналізм, самостійність, незалежність. У своїх
виступах гості зі Львова наголошували: радвлада боялась і ненавиділа грекокатолицьку церкву за її, власне, католицизм, відкритість для світу, за те, що її вірні
називали себе українцями, розмовляли рідною, українською мовою... А
найнебезпечнішим для влади було те, що церква ця виховувала, формувала,
підтримувала національну самосвідомість. У закритому суспільстві, яким був СССР, її
відкритість до світу була нестерпною для влади. УГКЦ налічувала мільйони вірних і
мала мільйони родичів за кордоном – це неабияк дратувало владу. В тих часах у всіх
без винятку анкетах обов’язковою мусила бути відповідь на дві графи: чи є родичі за
кордоном та про судимість. Держава хотіла знати про людину абсолютно все. І,
боронь Боже, приховати щось. І, нарешті, ще один дуже важливий аспект: для
радянської системи існування в її межах будь-якої інституції, яка не контрольована
державою, має глибоку довіру та підтримку людей, становило найбільшу небезпеку.
Тому режим мусив її знищити. Перші переслідування Української греко-католицької
церкви на Галичині, де вона була найбільш розповсюдженою, почалися одночасно із
введенням радянських військ до Львова. Нова влада закрила всі семінарії, парафії
УГКЦ, припинила будь-яку її релігійну діяльність. Найтяжчим звинуваченням був
«український буржуазний націоналізм»: участь у діяльності «Просвіти», національний
дух, українські настрої... Про масові репресії, незчислимі жертви, катівні НКВД ми
вже знаємо багато. Тисячі розстріляних, закатованих, виселених у віддалені райони
СССР... Нацисти, прийшовши на західноукраїнські терени, показали населенню ті
катівні та місця знищення патріотів – зрозуміло, що з метою німецької пропаганди. І
люди вжахнулись... Після звільнення Галичини від нацистів було розпочато нищення
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Греко-католицької церкви вже як інституції, взято курс на її цілковиту ліквідацію.
Відповідний план прописали в Москві. Все робилося таємно. Сигналом до арештів
стала опублікована у всіх центральних газетах України стаття письменника Ярослава
Галана, члена комуністичної партії Західної України (пізніше знищеної) про
співпрацю ієрархів з нацистськими окупантами. За одну ніч одночасно заарештували
58 осіб. Все, мовлене вище, засвідчують архівні документи на виставці. Кожен з них
пронизаний ненавистю, нетерпимістю. Та передовсім у кожному захований страх
окупаційної влади перед вірними УГКЦ, котрі свідомо йшли на муки й навіть на
смерть, не зраджували своєї віри, глибоко переконані, що жертвенний шлях Церкви
лише зміцнить її, укріпить людей у їхній вірі. За кожним з цих документів - людські
долі. Багато їх загинуло в таборах, на засланні, а тим, хто відбув термін ув'язнення,
вижив, заборонили І повертатися в рідні краї... По війні греко-католики ще мали якісь
надії на замирення з радвладою. А попри те – як це завше буває за логікою життя –
були й такі, що сподівалися знайти форми співіснування із системою. Гадали, що
вдасться створити таку собі автономію в рамках радвлади. А були й такі, що тісно
співпрацювали з органами держбезпеки, служили православ’ю, ще й зробили собі
непогану кар'єру. Не можемо сьогодні засуджувати нікого, бо добре відомо, що
робили з людьми і на що була здатна система. В тих часах спорядили навіть делегацію
до Сталіна. У Москві їх прийняли. Обіцяли не чіпати. Натомість треба було засудити
українське підпілля, націоналізм, відмовитися від фундаментальних засад Грекокатолицькоі церкви. Влада хотіла беззастережної лояльності. Та чи можна було вірити
їй? Наприкінці травня 1945-го виникла ініціативна група з приєднання до православ’я.
Очолив її О. Костельник. Що то був за чоловік – достеменно й досі не відомо.
Постать, назагал, трохи загадкова, нібито був ображений на римський апостольський
престол і тому пішов на співпрацю. Начебто мав якийсь хитрий план, як обдурити
владу. Не відомо, чи був агентом, хоч працював на органи безпеки. Відомі його
антикомуністичні погляди, про що знали органи, цим, вочевидь, тримаючи його на
гачку. Всі інші члени групи були завербовані. Назагал, органи з допомогою своєї
агентури добре знали, хто як поводиться у своєму колі, хто підтримує підпілля, як
мовиться, хто чим дише... Збирали компромат на всіх священників, кожного
намагалися завербувати. На місцях скликалися збори - такі собі «соборчики», на яких
Костельних закликав переходити на православ’я. Хто відкидав ці пропозиції підлягав арешту. Собор, у якому взяли участь 142 агенти, відкрився 8 березня 1946-го
і тривав три дні. Він ухвалив рішення про нечинність Берестейської унії та ліквідацію
Української греко-католицької церкви. То був театр, постановка. Якщо говорити з
позицій нинішнього дня - щось на кшталт кримського «референдуму». Собор не був
правочинним уже хоча б тому, що не мав дозволу Папи Римського, а в президії сиділи
екзархи іншої конфесії... Українська греко-католицька церква змушена була піти в
підпілля, з вірою в те, що лихоліття минуще, та продовжувала кріпити віру в душах
людських. Про все це в широкому обсязі вповідає виставка «Нічого таємного, що б не
стало явним», яка триватиме до 22 червня.
Роман КРАКАЛІЯ.
Фото Світлани ЗАВАЛЬНЮК
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ІІ. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ОДЕЩИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
БІБЛІОТЕК
у ІІ кварталі 2021 р.
Квітень
Арсеньева Т. Буковка и ее друзья : [о работе фил. № 23 Центр. гор. библ. системы
для детей в условиях карантина] / Тина Арсеньева // Веч. Одесса. – 2021. – 15 апр. – С. 4 :
фот. – (В библиотеках города).
Арсеньева Т. Девчонки, поговорим начистоту… по-украински! : [центр. гор. библ.
система (ЦГБС) для детей пополнилась лит. Лит. перевод.: с англ. и других европ. языков на
укр. Все книги поступили согласно гос. прогр. по изд. книг для массовых б-к, разработ. Укр.
ин-том книги. Партии книг, бесплат. для б-к и местных бюджетов, поступают в регионы
централизованно: в данном случае – в адрес обл. науч. б-ки им. Грушевского, а оттуда
распределяются на город и р-ны обл.] / Тина Арсеньева // Веч. Одесса. – 2021. – 6 апр. – С. 3:
фот. – (В б-ках города).
Большакова В. Ключ до таємниць минулого : [у Павлів. сіл. б-ці в День слов’ян.
писемності і культури відбулося свято – «Мандрівка у країну писемності». В літ. подорожі
взяли участь читачі – учні Павлів. початк. школи, дир. школи та педагоги] // Вперед. – 2021.
– 23-29 квіт. – С. 2 : фот. – (До Дня слов’ян. писемності і культури).
Москаленко Н. Приєдналися до акції «За чисте довкілля» : [19 квіт., до Дня
довкілля, колектив Роздільнян. центр. міськ. б-ки, на чолі з дир. Оленою Колопенюк,
долучилися до акції «За чисте довкілля», привівши до ладу прилеглу до закладу територію]
/ Наталя Москаленко // Вперед. – 2021. – 23-29 квіт. – С. 2 : фот. – (Благоустрій).
Сидорук В. «Буду я навчатись мови золотої…» : [у м. Чорноморськ міськ. від.
культури в особі Юлії Крістанової, надали можливість відкрити курси з вивчення укр. мови
в приміщенні б-ки. Зараз укр. мову вивчають двадцять чорноморців різного віку й різних
професій] / Валентина Сидорук // Чорномор. новини. – 2021. – 1-3 квіт. – С. 4 : фот. –
(Спадщина. Духовність. Акценти).
Смачна абетка : [бібл. фонд Авангардів. селищ. б-ки поповнився цікавим вид. до
Всесвіт. дня поезії. Вид-во АССА проводило розіграш та дарувало одному щасливчику
новісіньку книгу віршів для дітей «Смачна абетка» з автографом авторки Марко Терен.
Переможцем розіграшу стала Авангард. селищ. б-ка в особі б-ря Людмили Гриценко]
// Сучасний Авангард. – 2021. – 28 квіт. – С. 4 : фот. – (Бібліотека).
У світі Рутківського : [з нагоди 84 річчя від дня народж. укр. поета, прозаїка, дит.
письменника, лауреата Шевченків. премії – Володимира Григоровича Рутківського,
представники центр. бібл. системи для дітей м. Одеси, привітали та попросили дит.
письменників відповісти на запитання: що для них значить творчість Рутківського]
// Чорномор. новини. – 2021. – 22-24 квіт. – С. 4: фот. – (Література. Мова. Імена).
Цифровізація сільських бібліотек : на Одещині, завдяки «Дія. Цифрова освіта»,
передали 300 комп’ютерів бібліотекам : [сіл. б-ки Одещини отримали 300 одиниць комп’ют.
техніки в рамках проєкту М-ва цифр. трансформації «Дія. Цифрова освіта». Церемонія
передачі відбулась в Одес. універс. наук. б-ці ім. М. Грушевського] // Одес. вісті. – 2021. –
28 квіт. – С. 3 : фот.
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Читайте і відгукуйтеся! : [до відкриття Одес. публ. б-ки (яке відбулося 27 квіт.
1829 року) – в ОННБ стартував ювілейн. конкурс читац. відгуків «Книголюб – 2021»]
// Чорномор. новини. – 2021. – 29 квіт. - 1 трав. – С. 5 : фот. – (Література. Мова. Анонси).

Травень
«Litera» приглашает к познавательному досугу : [Одес. нац. науч. б-ка
приглашает одесситов и гостей города в летний чит. зал «Litera», открытие которого
состоится 16 мая] // Веч. Одесса. – 2021. – 13 мая. – С. 8. – (Анонс).
Арсеньєва Т. Комп’ютери – народу… але щонайперше – книжку! : [з 21-го по
23 трав. пройшов третій «Інтелект-форум» з традиц. Всеукр. вист.-форумом
«Українська книга на Одещині»] / Тіна Арсеньєва ; фот. Тіни Арсеньєвої // Веч.
Одесса. – 2021. – 27 мая. – С. 7 : фот. – («Українська книга на Одещині» – 2021).
Броварська Н. Свято української книги у Роздільній : [22 трав. у Роздільній
жителі та гості відзначили одразу чотири свята: День вишиванки, День Європи в
Україні, Свято української книги та храмове свято у Свято-Миколаїв. храмі] / Наталія
Броварська // Вперед. – 2021. – 28 трав. - 3 черв. – С. 1, 12 : фот. – (Всеукраїнська
виставка-форум).
Владимирский О. «История и легенды одесского Пассажа» : [в Одес. нац.
науч. б-ке состоялась презентация новой кн.-альб. «История и легенды одесского
Пассажа». Это четвертое исслед. изд. авторов проекта «Старая Одесса в
фотографиях», созданное при содействии ОННБ и Гос. архива Одес. обл.] / Олег
Владимирский // Веч. Одесса. – 2021. – 6 мая. – С. 6 : фот. – (Новая книга).
Історії, що залишаться з нами : [6 трав. у гол. чит. залі ОННБ відбудеться
презентація книжки «Истории, которые останутся с нами…» і творча зустріч з її
авторкою Вікторією Коритнянською] // Чорномор. новини. – 2021. – 6-8 трав. – С. 3. –
(Новодрук).
Книжковий квартет: автор – видавець – бібліотека – читач : [21-23 трав. на
відзначення знам. події нац. державотворення – 30-ї річниці Незалежності України –
проведуть інтелект-форум-2021, у рамках якого відбудуться ХХІІ Всеукр. вист.форум «Українська книга на Одещині» й ІІІ ОдесаБібліоСаміт – прогр. проф.
спілкування для працівників б-к, музеїв та архівів] // Чорномор. новини. – 2021. – 1315 трав. – С. 1 : фот. – (Анонс).
Кракалія Р. Свято для душі в Роздільній : [с. Роздільне зустрічало учасників
ХХІІ Всеукр. вист.-форуму «Українська книга на Одещині» музикою, розмаїттям
вишиваного вбрання. Там пройшло традиційне виїзне свято книги] / Роман Кракалія ;
фот. Романа Кракалії // Чорномор. новини. – 2021. – 27-29 трав. – С. 1 : фот. –
(«Українська книга на Одещині»).
Краща книжка форуму – 2021 : [у рамках вист.-форуму «Українська книга на
Одещині» журі конкурсу відзначило 40 кращих видань у 18 номінаціях] // Чорномор.
новини. – 2021. – 27-29 трав. – С. 1, 4 : фот. – («Українська книга на Одещині»).
Левчук В. «Litera» открыла четвёртый сезон : [16 мая в Одес. Нац. науч. б-ке
состоялось 4-е открытие летнего чит. зала «Litera». Для гостей была подготовлена прогр.:
«Поэт. час» – стихи читали участники студии «Коллектив поэтов Одессы – города
Литературы ЮНЕСКО», выступление гостей с рассказами о дружбе с б-кой, был
подготовлен джаз. концерт, проведены экскурсии по б-ке] / Валентина Левчук ; фот.
Сергея Гуменюка // Веч. Одесса. – 2021. – 18 мая. – С. 1 : фот. – (В библиотеках города).
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Левчук В. Всеукраинский книжный форум прошел успешно : [с 21-го по 23
мая, в Одес. нац. науч. б-ке в рамках Всеукр. выст.-форума «Украинская книга на
Одесчине», состоялись Третий «Интеллект форум» и проф.-просвет. акция
«ОдессаБиблиоСаммит». Церемония открытия началась с выступления хор.
коллектива «Ренессанс»; состоялись твор. встречи с писателями; была представлена
капитальная науч.-популяр. иллюстр. монография «Едуардс Борис Вільямович.
Життєпис. Хронологія. Виставки. Альбом-каталог»; ещё три изд. представила Одес.
нац. науч. б-ка: биогр. справочники «Товарищество южнорус. художников» и
«Товарищество независимых художников в Одессе», сб. «Одесская художественная
школа. Воспоминания бывших учеников, 1865-1940»] / Валентина Левчук // Веч.
Одесса. – 2021. – 25 мая. – С. 1, 2 : фот. – (Событие).
Левчук В. Добро пожаловать на праздник Книги – «Интеллект-форум»! :
[Одес. нац. науч. б-ка проводит ХХІІ Всеукр. выст.-форум «Українська книга на
Одещині» и одновременно – третий «ОдессаБиблиоСаммит» : прогр. проф. общения
для сотрудников б-к, музеев и архивов. Праздник книголюбов «Интеллект-форум»
пройдет 21-23 мая. В этом году он посвящен 30-летию независимости Украины]
/ Валентина Левчук // Веч. Одесса. – 2021. – 20 мая. – С. 1. – («Українська книга на
Одещині» – 2021).
Неспокій таланту : [22 трав. у рамках ХХІІ Всеукр. вист.-форуму
«Українська книга на Одещині» у від. міжнар. проєктів ОННБ відбудеться
презентація монографії «Едуардс Борис Вільямович. Життєпис. Хронологія; Альбомкаталог. Виставки». Представлятиме її автор – Володимир Кудлач. Також
демонструватиметься мультимед. ряд, присвяч. основним віхам життя і творчості
видат. укр. скульптура, академіка] // Чорномор. новини. – 2021. – 20-22 трав. – С. 3 :
фот. – (Духовність. Виставка. Видання).

Червень
Арсеньева Т. Здесь развивают детские таланты : [филиал № 23 ЦГБС для детей
приглашал гостей на празднования сразу трех праздников: Междунар. дня защиты детей,
Дня рождения А. С. Пушкина и Дня журналиста Украины. Состоялся разговор с детьми о
выборе профессии, о том, что такое быть журналистом и о значении книжного чтения]
// Веч. Одесса. – 2021. – 24 июня. – С. 4. – (В б-ках города).
Геник В. «Епоха великих надій…» : [у рамках ХХІІ всеукр. вист.-форуму
«Українська книжка на Одещині» у гол. чит. залі Одес. нац. наук. б-ки відбулася
презентація кн. «Епоха великих надій: нариси історії міжвоєнної Литви (1918-1940)» за
участі авт. Артема Петрика. У книзі показані етапи становлення міжвоєн. Литовської
Республіки, її злети та падіння. Вид. дає змогу ознайомитися з насиченим і яскравим
політ. життям Литовської держави тієї епохи] / Володимир Геник // Чорномор. новини. –
2021. – 3-5 черв. – С. 3 : фот. – (Письменник і час).
Геник В. Сергій Дмитрієв: «Я за те, щоб література несла добро» : [в Одес. нац. наук.
б-ці стартував четвертий сезон літнього чит. залу «Літера». З цієї нагоди доц. каф. заг. та
слов’ян. мовознавства Одес. нац. у-ну ім. І. І. Мечникова, голова Одес. обл. організації Нац.
спілки письменників України Сергій Дмітрієв поділився в інтерв’ю своїми враженнями про
ОННБ, роздуми про книгу і читання] / Володимир Геник ; фот. Володимира Геника
// Чорномор. новини. – 2021. – 10-12 черв. – С. 5 : фот. – (Письменник і час).
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Герасимова С. Національна наукова – майбутнім користувачам : [1 та 2 черв., до
Дня захисту дітей, Одес. нац. наук. б-ка підготувала вист.-пізнав. програму «Національна
наукова бібліотека – майбутнім користувачам». Під час екскурсії юні відвідувачі
поринули у «пригодницьку» бібліомандрівку, познайомились з унікал. будівлею б-ки –
пам’яткою архітектури поч. ХХ ст. і почули захоплюючу історію її становлення. У чит.
залі читали книжки й роздивлялись старовинні вид. XVIII-XIX ст., надзвичайно цікавою і
оригінальною була театрал. складова програми – вист.-інсталяція твор. робіт і театрал.
ескізів Світлани Прокоф’євої] / Світлана Герасимова // Веч. Одесса. – 2021. – 10 июня. –
С. 7 : фот. – (В б-ках міста).
Гершкович М. …І зазвучав «Балтський вальс» : [наприкінці трав. у Балт. публ. бці провели вечір пам’яті знаменит. балтянина, відом. журналіста і поета Семена Цванга. У
великій залі зібралися представники громадськості, колишні колеги, шанувальники його
поезії, щоб згадати добрим словом. На великому екрані демонстрували світлини та
покрокове спинялися на фактах та епізодах з біогр. Семена Рувиновича. Наприкінці
меморіал. заходу пролунав «Балтський вальс» – справжній символ образу Семена Цвинга
та пам’яті про нього – у виконанні тріо викладачів Балт. муз. шк.] / Михайло Гершкович
// Чорномор. новини. – 2021. – 3-5 черв. – С. 3 : фот. – (Письменник і час).
Епурь А. Приглашают на курсы украинского языка : [в Одес. обл. универс. наук.
б-ке им. М. Грушевского команда одес. проф. филологов приглашает всех на бесплатные
курсы укр. языка. Курсы проходят каждое воскресенье] / Анастасия Епурь // На Пенсии. –
2021. – 8-14 июня. – C. 1. – (Новости Одессы и области).
Іванова Т. «Моя душа купається в словах…» : [у рамках ХХІІ Всеукр. вист.-форуму
«Українська книжка на Одещині» у великій залі Одес. нац. наук. б-ки відбулася автограф-сесія
письменника Геннадія Щипківського. До цієї події була підготовлена вист., автор представив
свої роботи – романи, повісті, новели, збірки поезій, есеїстику, які вийшли впродовж остан.
двох десятиліть. На свято завітали студенти Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського.
Автограф-сесія дає унікальну можливість наблизити автора до читача] / Тетяна Іванова
// Чорномор. новини. – 2021. – 3-5 черв. – С. 3 : фот. – (Письменник і час).
Іванова Т. Береги пам’яті Любові Ісаєнко : [у рамках ХХІІ Всеукр. вист.-форуму
«Українська книга на Одещині» в електрон. чит. залі-медіатеці ОННБ відбулася презентація
док.-худож. кн. Любові Ісаєнко «Прихисток людської душі». Презентоване видання – п’яте, та
продовжує серію літ.-крит. есеїв, присвяч. ученим, письменникам, журналістам, учителямвипускникам філол. ф-ту Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова] / Тетяна Іванова // Чорномор.
новини. – 2021. – 17-19 черв. – С. 1, 5 : фот. – (Презентація).
Конончук Г. Зустріч добрих друзів : [у Літ.-муз. вітальні Центр. міськ. дит. б-ки
відбулася зустріч за круглим столом давніх друзів: Людмили Юхимівни Волкової – зав. від.
обслуговування книгозбірні, Лариси Іванівни Ліберди – колиш. старшої виховательки дит.
санаторію «Хаджибей» і Ганни Конончук педагога цього ж санаторію. Дит. б-ку та санаторій
пов’язує багаторічна співпраця] / Ганна Конончук // Чорномор. новини. – 2021. – 10-12 черв. –
С. 3 : фот. – (Суспільство. Проєкти. Конкурс).
Кракалія Р. Заполонений творчістю: на відзнаку 90-річчя Станіслава Стриженюка : [у
великій залі Одес. нац. наук. б-ки відбулася презентація кн. «Судний день» до 90-річчя
Станіслава Стриженюка. Ця книжка ще у 2008 р. перемогла на Всеукр. конкурсі «Коронація
слова» із врученням «Золотого пера» та спец. відзнаки журналу «Україна» за «кращий іст.патріот. твір». Презентація пройшла під завершення ХХІІ Всеукр. вист.-форуму «Українська
книга на Одещині»] / Роман Кракалія // Чорномор. новини. – 2021. – 3-5 черв. – С. 3 : фот. –
(Письменник і час).
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Кракалія Р. Не знищена, бо незнищенна : [в Одес. універс. наук. б-ці
ім. М. С. Грушевського відкрилася виставка «Нічого таємного, що б не стало явним». На
вист. представлено документи й фотоматеріали з фондів Галузевого архіву СБУ, Держ.
архіву Львів. обл. та Львів. музею історії релігії, архіву ін-ту історії церкви про ліквідацію
Укр. греко-католиц. церкви та про Львів. собор 1946 р.] / Роман Кракалія ; фот. Світлани
Завальнюк // Чорномор. новини. – 2021. – 17-19 черв. – С. 3 : фот. – (Духовність.
Спадщина. Акценти).
Одесити вчать українську : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці
ім. М. С. Грушевського за підтримки одес. осередку політ. партії «Європейська
солідарність» стартували безкоштовні курси укр. мови. Заняття проводитимуть філологи
проєкту «Одеса україномовна». Курси триватимуть два місяці] // Чорномор. новини. –
2021. – 3-5 черв. – С. 1. – («О слово рідне!...»).
Презентація збірника наукових праць «Південь України: етноісторичний,
мовний, культурний та релігійний виміри» : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці
ім. М. Грушевського відбулась презентація зб. наук. праць «Південь України:
етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри», вид. за ред. проф., д-ра іст.
наук, зав. каф. українознавства, іст.-прав. і мов. дисциплін Одес. нац. мор. ун-ту Миколи
Михайлуци. Вид. приурочено до 30-річчя Незалежності України і присвяч. історії Півдня
України та Подунав’я у різні періоди та епохи] // Одес. вісті. – 2021. – 19 черв. – С. 5 : фот.
Сорокина И. От «электромагнитного телеграфа» до кибербезопасности :
«Биографию» колледжа писали в архивах : [в Одес. нац. науч. б-ке прошла презентация
кн. «История первого столетия (1920-2020): Профессиональный колледж связи и
информатизации». В изд. подробно прослеживается история учеб. заведения от самых
первых дней до нашего времени] / Ирина Сорокина // Одес. жизнь. – 2021. – 2-13 июня. –
С. 26 : фот. – (100-летний юбилей).

ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ У ВИПУСКУ
м. Одеса

Райони області

Вечерняя Одесса
На пенсии
Одеські вісті
Одесская жизнь
Чорноморські новини

Вперед
Сучасний Авангард
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