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Бібліотечна справа
В Арцизе библиотекарей учили оказывать первую медицинскую
помощь : [тренинги по оказанию первой мед. помощи в формате теории и
практики прошли в течение месяца по всей Арциз. громаде] // Одес. вісті – 2022
– 28 квіт. – С. 4 : фот.
Гершкович М. «Станем разом на захист, вкраїнці-брати!» : [нова пісня «Не
брати ви мені» – гідна музична відповідь агресорам від Руслана Єрьоменка, який є
керівником вок.-інструм. анс. «Світанок» при Балтському міськ. будинку дит.
творчості] / Михайло Гершкович // Чорномор. новини. – 2022. – 14-16 квіт. –
С. 3 : фот. – (Духовність. Історія. Мистецтво).
Забіянов Є. На інформаційній передовій : [Одес. обл. універс. наук. б-ка
ім. М. Грушевського працює під час війни особливо впевнено. Її робота – це
«книжкова терапія», спрощений запис нових читачів, проведення у змішаному
форматі просвітницьких. лекцій нац.-патріот. та інформ.-безпек. тематики за
участі істориків та науковців] / Євген Забіянов, Ольга Нагорнюк // Чорномор.
новини. – 2022. – 7-9 квіт. – С. 3 : фот.
Різникова Я. « Час обрав нас» : [9 квіт. у рамках патріот.-мистец. акції
Збройних Сил України «Час обрав нас» колективи Цетру військ.-музич.
мистецтва ВМС ЗСУ, Одес. обл. центру укр. культури разом з містянами
виконали гімн Січових стрільців «Ой у лузі червона калина»] / Ярослава
Різникова // Чорномор. новини. – 2022. – 14-16 квіт. – С. 3 : фот. – (Духовність.
Історія. Мистецтво).
Шупта Д. Вічні у часопросторі : [в Одес. обл. універс. наук. б-ці
ім. М. Грушевського відбулася презентація книжки про визвольний рух на
Одещині в 1917-1921 роках. Її авт. – знаний краєзнавець, лауреат
муніципальної. премії ім. Івана Франка Василь Вельможко. У книжці
«Чорноморці – борці за незалежну Україну (1917-1921)» на понад 500 стор.
вміщені біогр. особистостей, чиї долі пов’язані з Одещиною] / Дмитро Шупта
// Чорномор. новини. – 2022. – 14-16 квіт. – С. 3 : фот. – (Духовність. Історія.
Мистецтво).
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Духовно-релігійне життя
Великодні хлопоти громад Одещини :[у твор. майстерні Арциз. публ. б-ки
проводилися майстер-класи зі створення писанок, у Біляїв. громаді прикрасили
центр міста Великодним деревом, у Визир. громаді пройшов Великодній
калейдоскоп «Добром примножимо добро»] // Чорномор. новини. – 2022. –
28-30 квіт. – С. 4. – (Разом ми сильні).
Войтик М. Спільна молитва за мир : [громад. орг. «Міжнародна академія
літератури і журналістики» висловлює щиру подяку жителям м. Теплодар, які
взяли участь у благодійній молитовній вечері «Боже великий, єдиний, нам Україну
і мир збережи!»] / Марія Войтик // Чорномор. новини. – 2022. – 14-16 квіт. – С. 3. –
(Духовність. Історія. Мистецтво).
З великоднем! : [під час Великодніх свят на Одес. залізн. вокзалі
представниками церкви і волонтерами було роздано більш ніж дві тис. пасок]
// Одес. вісті – 2022 – 28 квіт. – С. 1 : фот.
Комисаренко С. Будни обители военного времени : [с началом войны
Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь стал пристанищем для
беженцев. Помощь оказывают одиноким людям и семьям, многодетным и
инвалидам. Людям помогают решать вопросы проживания, снабжения
лекарствами и продуктами. Хлеб для нуждающ. выпекают ежедневно. Не
обошли вниманием и животных. На территории монастыря приютили
200 кошек] / Светлана Комисаренко // Веч. Одесса. – 2022. – 14 апр – С. 2 : фот.
– (Благотворительность).
Комисаренко С. Кому послушны колокола : [голоса колоколов разных
храмов города можно услышать в тихую погоду. Это особое искусство
звонарей и их индивидуальный подход ] / Комисаренко С. // Веч. Одесса. – 2022.
– 28 апр – С. 3 : фот. – (Духовность).

Клуби. Художня самодіяльність. Парки. Зоопарк
Весняна толока у звіринці : [триває весняне впорядкування території
Одес. зоопарку завдяки допомозі волонтерів] // Чорномор. новини. – 2022. –
28-30 квіт. – С. 4. : фот.
Стасіна Я. Щокатий друг : [одесити, які через війну вибралися у
небезпечні регіони, залишили в Одес. зоопарку 200 хатніх тварин: щурів,
геконів, пташок. Приймали «на зберігання» лише живу дрібноту, бо місця
замало] / Яна Стасіна // Чорномор. новини. – 2022. – 31 бер. - 4 квіт. – С. 3 : фот.
Стасіна Я. З бойовими іменами : [одесити стали свідками чудової події
– народження телятка в угорської сірої корови. Назвали його Джавеліном] / Яна
Стасіна // Чорномор. новини. – 2022. – 31 бер. - 4 квіт. – С. 3 : фот.
Стасіна Я. Прихисток для білих левів : [до Одеси прибула пара білих
левів з відомого «Фельдман-екопарку», що на Харківщині. Їхній вольєр було
зруйновано в наслідок обстрілу міста, тож тварин, які мучилися в тісній клітці
та потерпали від нестачі їжі і спраги майже півтора місяці, найшли прихисток в
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Одес. зоопарку завдяки волонтерам] / Яна Стасіна // Чорномор. новини. – 2022.
– 21-23 квіт. – С. 4 : фот. – (Із блогу орнітолога).

Літературне життя
Герасимова С. Дивовижний світ Володимир Рутківського : [18 квіт.
Сповнилося б 85 років В. Г. Рутківському – провідному укр. дит. письменнику,
лауреату багатьох літ. премій. Письменник підтримував партнерські стосунки з
Одес. нац. наук. б-кою, передавав до фондів свої новодруки, був постійним
учасником Всеукр. виставки-форуму «Українська книга на Одещині»] / Світлана
Герасимова // Чорномор. новини. – 2022. – 21-23 квіт. – С. 3 : фот. – (Історія
Література. Пам’ть).

Музеї. Пам’ятники. охорона культурної спадщини
А вы видели цветочный герб Украины? : [в Одессе на площади
10 Апреля вокруг мемориала «Крылья Победы» начали высаживать виолы.
Ценр. клумбу украсил укр. герб, от него отходят цветочные «волны»] // Веч.
Одесса. – 2022. – 7 апр. – С. 3 : фот. – (Что нового?).
Сорокина И. Самый молодой и самый «веселый»: фонтан у Оперного
театра : [несмотря на войну, в Одессе с 1-го апреля начинают работать
фонтаны. Их точное количество затрудняются назвать даже краеведы,
считается, что фонтанов в городе более полусотни. Самый молодой и большой
фонтан находится на Театральной площади неподалеку от знаменитого
Оперного театра. Жители Одессы его так и называют – Театральный] / Ирина
Сорокина // Одес. жизнь. – 2022. – 20 апр. – С. 8 : фот. – (Архитектурные тайны
Одессы).

Образотворче мистецтво. Фотовиставки
Федоров А. «Русский военный корабль» идет в указанном
направлении : [о Междунар. конкурсе карикатур, который инициировали и
организовали: Ротари-клуб «Одесса-Ришелье», Клуб одесских карикатуристов,
Всемирный клуб одесситов и Гильдия собкоров Одессы. Тема твор. состязания
– крылатая фраза о том, в каком направлении должен идти «русский военный
корабль». В ходе выст. карикатур планируется организовать благотвор. акции
по сбору средств для раненых Одес. воен. госпиталя] / Александр Федоров
// Веч. Одесса. – 2022. – 21 апр. – С. 4 : фот. – (Конкурс).
Гудыма М. Сегодня Украина – в каждом сердце : [твор. пространство
«Диалоги» открыло необыч. выст. дет. рисунков «Дети мира – для Украины». В
посылках из гуманит. помощи, прибывшей из разных стран мира, находились
дет. рисунки, вязаные сердечки, открытки. Они и стали глав. экспонатами
выст.] / Мария Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2022. –
21 апр – С. 4 : фот. – (Выставки).
Гудыма М. Танец и фото – в одном проекте : [до 7 мая в твор. пространстве
«Диалоги» работает фотовыст. Елены Силайчевой «БесСознательное». По основной
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профессии автор является хореографом, поэтому ее фотоработы отражают
пойманные в кадр грациоз. движения танцев. Во время работы выст. подругитанцовщицы будут проводить мастер-классы по технике модерн-танца] / Мария
Гудыма ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. – 2022. – 21 апр. – С. 4 : фот. –
(Выставки).
Марьина Г. «Жизнь продолжается» : [выст. под таким назв. открылась в
зале Одес. орг. Нац. Союза художников Украины. Каждую, представленную на ней
работу можно приобрести, часть средств от продажи поступит на нужды армии и
теробороны. Свои работы представили Анатолий Горбенко, Вадим Рудой, Елена
Главенчук и др.] / Галина Марьина ; фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. –
2022. – 7 апр. – С. 3 : фот. – (Выставка).

Театрально-концертне життя. Цирк
Валентинова И. «Ой у лузі червона калина»: Новое звучание украинской
песни : [песня «Ой у лузі червона калина» в последнее время приобретает
известность в мире, но мало кто знает, что создана она была более ста лет назад. В
свое время она была гимном сечевых стрельцов, теперь у песни новая жизнь]
/ Ирина Валентинова // На пенсии. – 2022. – 20 апр. – C. 8. – (Споемте, друзья!).
Галяс А. Чешские концерты «за Украину» : [концерты в поддержку
Украины проходят в Чехии с участием солистки Одес. акад. театра музкомедии им.
М. Водяного, заслуж. артист Украины Натальи Ткачук] / Александр Галяс
// Веч. Одесса – 2022. – 28 апр. – С. 2 : фот. – (Международные связи).
Марьина Г. «С любовью к Украине» : [во Всемирн. клубе одесситов
состоялся благотвор. концерт солистов Одес. нац. акад. театра оперы и балета,
средства от которого пойдут на приобретение защит. снаряжений для территор.
обороны] / Галина Марьина ; фот. Александра Синельникова // Веч. Одесса. – 2022.
– 14 апр. – С. 4 : фот. – (Концерт).
Полищук В. «Катерино, серце моє!»: Чем живет Одесский оперный во время
войны? : [когда говорят пушки – не до оперных премьер. Но сегодня работу над
спектаклем «Катерина» по поэме Тараса Шевченко Одес. оперный возобновил. В
цехах его художеств. комбината мастера создают театр. костюмы и декорации к
премьере, которая обязательно состоится, «производственное закулисье» работает]
/ Вероника Полищук // Одес. жизнь. – 2022. – 20 апр. – С. 5 : фот. – (Одесские лица
войны).
Шалашная О. И пушки говорили, и муза не молчала : [во Всемир. клубе
одесситов состоялся джаз. концерт Вадима Бессараба. Это один из немногих
музыкантов джазовой среды, уделяющий долгое время внимание игре на рояле
соло. Он превосходно сочетает возможности соврем. джаз. языка, акад. звучание и
этн. настроения] / Оксана Шалашная // Веч. Одесса. – 2022. – 7 апр. – С. 4 : фот. –
(Концерт).
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. 4 (1-30 квітня 2022 р.). – 2022. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц.
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