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Духовно-релігійне життя
Осиротевшие домашние любимцы обрели пристанище в монастыре :
[в Свято-Архангело-Михайловском монастыре животные приобрели
пристанище, их хозяева спешно эвакуировались из города. Теперь животные
проживают в специальных домиках, их кормят и лечат] // Одес. вісті. – 2022. –
18 берез. – С. 8 : фот.
Літературне життя
9 березня – 208-а річниця Дня народження Тараса Шевченка :
[з нагоди Дня народж. Кобзаря Начальник Одес. обл. військ. адміністрації
Максим Марченко поклав квіти до пам’ятника Т. Шевченку в Одесі та
запевнив у перемозі українського народу у війні з російською агресією]
// Одеські вісті. – 2022 – 11 берез. – С. 6 : фот.
«Немає на кого лишити Вітчизну» [Тарас Федюк – наш земляк,
лауреат Шевченківської премії порадував шанувальників поезії новою
книжкою з інтригуючою назвою «Кенотаф» (К.: Гамазин, 2022.-132с.)]
// Чорномор. новини. – 2022. – 10 берез. – С. 3 : фот.
Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Полищук В. Здоровое питание, музыкальное воспитание и дефицит
вольеров : [о работе Одес. зоопарка в воен. период, о жизни животных с
выверен. рационом и ветеринар. контролем] / Вероника Полищук // Одес.
жизнь. – 2022. – 23 марта. – С. 4. : фот. – (Одесские лица войны).
Станиславов О. За зарядом бодрости и оптимизма – в зоопарк :
[аншлаг в одес. зоопарке! В минув. субботу в зоопарке побывало 4 тыс.
посетителей. В период весен. беби-бума коровка серой венгерской породы
на глазах у зрителей родила теленка] / Олег Станиславов // Веч. Одесса. –
2022. – 31 марта. – С. 4 : фот. – (Как дела у людей дела).
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Образотворче мистецтво. Фотовиставки
Гудыма М. «Перерождение» : [о выст. картин Виталия Масюковца,
который создал цикл работ, где глав. героями являются деревья. Они
способны возродиться даже из пепла] / Мария Гудыма ; фот. Олега
Владимирского // Веч. Одесса. – 2022. – 17 марта. – С. 4 : фот. – (Выставка).
Гудыма М. Искусство, духовно возвышающее : [в Одес. Доме-музее
им. Н. К. Рериха продолжает работу выст. члена группы худож.-космистов
«Амаравелла» Б.А. Смирнова-Русецкого (1905-1993) / Мария Гудым, : фот.
Снежаны Павловой // Веч. Одесса. – 2022. – 24 марта. – С. 4 : фот. –
(Выставки).
Брухаль В. Женщинам посвящается : [в Одес. Доме-музее
им. Н. К. Рериха открылась 7-я персон. выст. работ извест. одес. фотохудож.
Владимира Черного «Душа всегда молода». В канун прихода весны мастер
посвятил свою выст. одес. женщинам – настоящим одесситкам] / Виктория
Брухаль // Веч. Одесса. – 2022. – 24 марта. – С. 4 : фот. – (Выставки).
Сіміцар В. «Вікі любить пам’ятки» : [в Роздільнян. Нар. іст.краєзнав. музеї відкрилась виставка світлин української частини Міжнар.
конкурсу «Вікі любить пам’ятки» та спец номінацій «Європейська
спадщина» та «Млини». На світлинах пам’ятки нерухомої культурної
спадщини] / Владислав Сіміцар // Вперед – 2022. – 4-10 лют. – С. 8 : фот.
Театрально-концертне життя. Цирк
Котова М. Юморина на военном положении: Наше неистребимое
оружие : [наша укр. Юморина стартовала с первого дня войны. Под звуки
взрывов, вместе со страхом и слезами одесситы сразу ощутили, что юмор,
смех и фразы с «перчиком» – неистребимое оружие и важное лекарство] /
Мария Котова // Одес. жизнь. – 2022. – 30 марта. – С. 4. : фот. – (Без юмора
– никак).
Голубовский Е. Памяти Михаила Жванецкого : [альм.
«Дерибасовская – Ришельевская» объявляет конкурс на корот., юморист.,
ирон. или сатир. рассказ памяти Михаила Жванецкого] / Евгений
Голубовский // Веч. Одесса. – 2022. – 24 марта. – С. 4 : фот. – (Конкурс).
Гудыма М. Впустить в сердце боль ближнего : [твор. пространство
«Диалоги» открыло выст. «Испытание», авторами которой стали одес.
худож. Виталий Мисюковец, Елена Сердюченко, Валерий Юхимов и др.]
/ Мария Гудыма, : фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2022. –
31 марта. – С. 3 : фот. – (Выставка).



Позиції, які не увійшли до попередніх випусків.
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Філіппова О. Музи – за вільне небо : [колектив одес. нац. акад.
театру опери та балету провів мистецьку акцію «Вільне небо/Free Sky».
Концерт артистів одес. опери спрямований на прохання про допомогу та
заклик закрити небо над Україною] / Ольга Філіппова // Чорномор. новини.
– 2022. – 17-19 берез. – С. 1 : фот.

Фестивалі. Конкурси
З Різдвом Христовим! : [район. фестиваль вертепів та колядниц.
колективів відбувся у м. Роздільна 15 січ. на площі біля Палацу культури.
Роздільнянці мали можливість почути відомі колядки від місцевих
виконавців та долучитися до укр. традицій. Гостей пригощали чаєм та
смаколиками] // Вперед – 2022. – 21-27 січ. – С. 12 : фот.
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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 О. Л. Попова ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.
О. Л. Попова]. – Одеса, 2022. –
Вип. 3 (1-31 березня 2022 р.). – 2022. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц.
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