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І. ПОВНОТЕКСТОВІ СТАТТІ З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК
ОДЕЩИНИ
у I кварталі 2022 р.

Лютий
Завальна С. Одесит – оборонець Замости [Текст] : [«Всеволод
Змієнко. Дві війни одного одесита» – таку назву має кіноролик,
презентація якого відбулася 21 січ. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського в
рамках проєктів УІНП, присвяч. історії нашого міста] / Світлана
Завальна // Чорномор. Новини. – 2022. – 3-5 лют. – С. 3.
«Всеволод Змієнко. Дві війни одного одесита» – таку назву має
кіноролик, презентація якого відбулася 21 січня у відділі соціокультурної
діяльності Одеської обласної наукової бібліотеки ім. Михайла Грушевського
в рамках проектів Українського інституту національної пам’яті, присвячених
загальноєвропейській та загальноукраїнській історії нашого міста.
Ім’я Всеволода Юхимовича Змієнка (1886-1938), одесита, видатного
військового і державного діяча, який посідає чільне місце в українській і
європейській історії буремних 1910-1920 років, на жаль, і досі мало відоме
широкому загалу. Сподіваюся, що презентований кіноролик бодай почасти
заповнить цю прогалину. Бо про таких достойників, як генерал-хорунжий
Армії УНР Змієнко мусить знати й пам’ятати і його рідна Одеса, й уся
Україна, а в контексті нинішньої російсько-української війни – й нерішуча
Європа.
Всеволод Змієнко закінчив Одеське піхотне юнкерське училище
(1906), офіцерську артилерійську школу (1912) та Миколаївську академію
Генштабу (1914). Учасник Першої світової війни, де дослужився до звання
полковника, а із 1917-го – Національно-визвольних змагань українського
народу. Зокрема, був начальником штабу Одеської гайдамацької дивізії,
помічником коменданта Одещини, начштабу Південно-Східної групи військ
Армії УНР, 1-ї стрілецької дивізії Окремого корпусу Січових стрільців.
Найбільше ж прославився як начальник штабу 6-ї стрілецької Січової
дивізії (командував нею його старший друг-побратим – полковник Марко
Безручко), котра наприкінці серпня 1920-го поблизу Замостя зупинила наступ
1-ї Кінної армії С. Будьонного на Варшаву і разом із союзником – польським
військом – відкинула більшовицьку навалу на сотні кілометрів на схід. Це
яскравий приклад того, як невеликі числом, але сильні духом воїни можуть
здолати незрівнянно сильнішого ворога. За перемогу під Замостям та інші
успішні дії Всеволод Змієнко був удостоєний звання генерал-хорунжого
Армії УНР.
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Оборона Замостя назавжди закарбована в історії двох народів –
українського і польського – як спільна перемога побратимів по зброї над
лютим ворогом, що намагався загарбати Польщу й підкорити весь західний
світ. Ось чому, відзначаючи цю вікопомну подію, поляки вшановують пам'ять
і наших земляків Всеволода Змієнка та Марка Безручка: біля їхніх могил, що
на цвинтарі в районі Воля у Варшаві, того дня вишиковується почесна варта.
Як уже мовилося, кіноролик «Всеволод Змієнко. Дві війни одного
одесита» створений у рамках проекту УІНП. Автор сценарію – кандидат
історичних наук Володимир Полторак, режисер – Юрій Онищенко. Всі події,
відображені в ньому, засновані на історичних документах. Навіть телефонний
апарат 1920 року справжній – позичили на час зйомок.
Продовженням цього проекту є історичний мальопис (синонім до
слова «комікс») «Оборона Замостя». З подіями 29-31 серпня 1920-го
знайомимося через малюнки разом з українським сапером 6-ї стрілецької
дивізії Гнатом Вечірнім на прізвисько «Лопата». Бачимо спорудження
загород з колючого дроту в передмісті Замостя, стаємо свідками січі, звитяги і
Перемоги. Героям Слава!
Різникова Я. Перша лауреатка премії ім. В. Мороза – Ірина
Лазоревич [Текст] : [4 лют. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулось
вручення літ. премії для молодих поетів ім. одесита Валентина
Леонідовича Мороза] / Ярослава Різникова / Веч. Одесса. – 2022. –
10 февр. – С. 5.
У минулу п’ятницю в гостинній Одеській обласній універсальній
науковій бібліотеці вперше відбулось вручення літературної премії для
молодих поетів імені славного одесита Валентина Леонідовича Мороза (31
січня 1938 – 30 січня 2013) – поета, журналіста, лауреата республіканської
премії ім. П. Тичини (1993) за книгу «Осінній сад»; обласної премії ім. Е.
Багрицького за книгу «Ми земля»; муніципальної премії ім. К. Паустовського
(2005) за книгу «Дорога в осінь».
Нагадаємо, що літературний конкурс ім. В. Мороза засновано
відповідно до рішення Одеської обласної ради 22.09 2017 №531/VII
«Про заснування літературної премії ім. В. Л. Мороза для молодих
письменників за вклад у розвиток української літератури».
Першою лауреаткою премії В. Мороза стала Ірина Лазоревич –
аспірантка кафедри культурології, релігієзнавства та теології
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
родом з смт Брошнів – Осада Івано-Франківської області.
Саме за її збірку поезій «Тону. Ти» проголосувала більшість
членів журі, до якого ввійшли: С. Дмитрієв – голова Одеської
обласної організації НСПУ (голова комісії); Д. Попова – філолог,
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бібліотекар Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
М. Грушевського (секретар комісії); О. Радковський – перший
заступник голови Одеської обласної ради; В. Рутківський – поет,
прозаїк, публіцист, лауреат премій ім. Т. Шевченка, ім. Лесі Українки,
ім. Миколи Трублаїні та інших, член Одеської обласної організації
НСПУ; Г. Могильницька – поетеса, публіцистка, лауреатка премій ім.
В. Стуса, ім. І. Калинець, заслужений працівник освіти України, член
Одеської обласної організації НСПУ; С. Стриженюк – поет, прозаїк,
публіцист, лауреат премії ім. К. Паустовського, Всеукра їнського
конкурсу «Коронація слова», член Одеської обласної органі зації
НСПУ; І. Бірюкова – генеральний директор Одеської національної
наукової бібліотеки; Д. Ковбасюк – депутат Одеської обласної ради;
Г. Божко – провідний науковий співробітник Одеського літературного
музею.
Страшенно рада, що ця премія збулася, що ця подія сталася, що
у кожного з нас з’явився ще один привід, вчитуючись в поезію
молодих, перегортати книги Валентина Мороза й вслухатись в його
поетичне слово – інколи таке кришталево ніжне, а інколи таке
розпачливо судомне! Як от:
«Як дерево з обдертою корою стою опівночі я сам перед собою...»
або
«Моя душа – мов пташка на долоні.
Куди літала, душе?.. А вона
Крильми тріпоче – тиха і смутна.
Вся ще не тут, а ген на оболоні...»
Переконана, що його душа перебувала серед славного гурту
всіх, хто зібрався для вручення премії, й раділа, адже Валентин Мороз
так любив працювати з молодими, давав багато цінних порад! Серед
основних вимог до майбутніх поетів він називав відповідальне
ставлення до слова, необхідність постійного розширення поети чного
словника, вдосконалення техніки віршування. Неперевершеною
школою майстерності вважав щоденне читання найкращих зразків
поезії та прози: «Начитайтесь – і відчуєте флюїди в серці, потяг до
поезії».
А ще Валентин Мороз застерігав:
«Не кожна людина,
що видала книгу віршів, – поет...
Не кожен поет,
що видав книгу віршів, – людина...
Не кожні вірші,
надруковані в книзі, – поезія...».
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Щиро вірю, що й цьогорічна лауреатка Ірина Лазоревич , як і
всі, хто в майбутньому удостоїться звання лауреата премії імені
Валентина Мороза, будуть справжніми поетами і справжніми людьми,
які через свою справжню поезію говоритимуть з нами та робитимуть
наш світ кращим!
Ярослава Різникова
Лауреат премій ім. Г. Сковороди та ім. І. Франко

ІІ. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ОДЕЩИНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
БІБЛІОТЕК
у І кварталі 2022 р.
Лютий
Завальна С. Одесит – оборонець Замостя : [21 січ. у від. соціокультур.
діяльності Одес. обл. наук. б-ки ім. М. Грушевського в рамках проєктів Укр.
ін-ту нац. пам’яті відбулася презентація кіноролика «Всеволод Змієнко. Дві
війни одного одесита»] / Світлана Завальна // Чорномор. новини. – 2022. –
3-5лют. – С. 3 : фот. – (Історія. Пам’ять. Вшанування).
Мудра Д. Прислухайся, плането! : [до Савран. сел. б-ки завітали гості
на захід, приуроч. пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів та річниці
виведення рад. військ з Афганістану] / Діана Мудра // Чорномор. новини. –
2022. – 17-19 лют. – С. 5 : фот. – (Мистецтво. Проєкти. Вшанування).
Різникова Я. Перша лауреатка премії В. Мороза – Ірина Лазоревич : [в
гостинній Одес. обл. універс. наук. б-ки вперше відбулось вручення літ.
премії для молодих поетів імені славного одесита Валентина Леонідовича
Мороза. Першою лауреаткою премії В. Мороза стала Ірина Лазоревич –
аспірантка каф. культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького нац.
ун-ту ім. Юрія Федьковича, родом з смт. Брошнів-Осада Івано-Франків. обл.]
/ Ярослава Різникова // Веч. Одесса. – 2022. – 10 февр. – С. 5 : фот. –
(Вітаємо!).
Сподарець В. Непроминальність поетичного слова : (Роздуми під час
вручення премії імені Валентина Мороза) : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці
ім. М. Грушевського зібралися студенти, письменники, журналісти,
художники, просто шанувальники високого поетичного слова щоб привітати
першу в Україні лауреатку літ. премії ім. Валентина Мороза – поетесу з
Чернівців Ірину Лазоревич] / Володимир Сподарець // Чорномор. новини. –
2022. – 3-5лют. – С. 5 : фот. – (Література. Імена. Традиції).
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IІІ. СТАТТІ, ЩО НЕ БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ
ДАЙДЖЕСТАХ
Стоянова Т. Книжкова святиня – дітям! : [16 листоп. в рамках регіонал.
проєкту Музею укр. книги в Татарбунар. центр. б-ці пройшов захід «Книжкова
святиня – дітям»] / Тетяна Стоянова // Татарбунар. вісн. – 2021. – 25 листоп. –
С. 3 : фот. 

ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ У ВИПУСКУ
м. Одеса

Райони області

Вечерняя Одесса
Чорноморські новини

Татарбунарський вісник

7

8

