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У бюлетені вміщено інформацію про події, що відбулися в інформаційній,  

культурно-просвітницькій, науковій та інших сферах діяльності  

ООУНБ ім. М. С. Грушевського в 2022 році. 

Представлено також дані про видавничу діяльність бібліотеки у 2022 році  

та інші факти життєдіяльності колективу бібліотеки. 

Бюлетень адресований всім, кого цікавить досвід роботи у бібліотечній 
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Січень 
 

3 
У відділі соціокультурної діяльності до 80-річчя від дня народження 

поета-шістдесятника, прозаїка, публіциста, громадського діяча Івана 

Низового відбулась поетична година «Невтомний будівничий України», а 

також відеоогляд перших двох томів повного зібрання творів. 
 

*   *   * 

До 130-річчя від дня народження Джона Роналда Руела Толкіна – 

одного з найбільш культових письменників ХХ століття, фундатора 

жанрового різновиду фантастики – високе фентезі, автора всесвітньо 

відомого роману-епопеї «Володар перстнів» – співробітниками відділу 

електронної бібліотечно-бібліографічної інформації була підготовлена 

відеопрезентація «Я й сам абсолютний хоббіт, тільки зростом вище» з циклу 

«Цитати класиків літератури». 
 

4 
До новорічних і різдвяних свят відбулись презентації книжкових 

виставок: в читальній залі – виставка-інсталяція «Чарівний світ зимових 

свят»; у відділі літератури з питань економіки та сільського господарства – 

книжково-ілюстративна виставка «Різдвяний стіл: традиції та сучасність». 
 

*   *   * 

У відділі персонального абонементу відбулась презентація постійно 

діючої книжкової виставки книг-ювілярів 2022 року «У книжок також є день 

народження». 
 

*   *   * 

У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Письменники – ювіляри січня» (105 років від дня 

народження Анастасії Антонівни Зорич; 125 років від дня народження 

Валентина Петровича Катаєва; 75 років від дня народження Миколи 

Михайловича Суховецького). 
 

5 
Для завідувачів відділів обслуговування відбувся День інформації 

про нові надходження літератури, яку бібліотека отримала від УІК в рамках 

Програми поповнення фондів публічних бібліотек України. Всього отримано 

245 найменувань. 
 

*   *   * 

«РІЗДВО РАЗОМ!». У відділі соціокультурної діяльності відбулась 

зустріч молоді Студентського братства Українського католицького 

університету з різних куточків України. Під час зустрічі присутні співали 

різдвяні пісні, проводили майстер-класи з виготовлення глазурованих 

різдвяних пряників, різдвяних зірок та ляльок-мотанок. 
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6 
У відділі соціокультурної діяльності до дня народження українського 

поета Василя Стуса (1938-1985) відбулась поетична година «І я гукну. І край 

мене почує». 
 

8 
В читальній залі відбувся огляд літератури «Стівен Хокінг: вчений, 

який змінив уявлення про Всесвіт» (до 80-річчя від дня народження). 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності до дня народження українського 

поета Василя Симоненка (1935-1963) відбулись поетичні читання «Я для тебе 

горів, український народе!». 
 

10 
Фахівці науково-методичного відділу розпочали прийом звітів 

публічних бібліотек області за 2021 рік і планів на 2022 рік. 

 

11 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся майстер-клас «Коли 

сервіс – головна цінність компанії» (WAVE Odessa Business School) 

співзасновника та генерального директора «Invogue Fashion Group» Тетяни 

Бурди. 
 

12 
В читальній залі відбулась презентація виставки-портрету «Іван 

Огієнко – видатний вчений, політичний і церковний діяч: 140 років від дня 

народження». 
 

14 
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставки-

посвяти «Його перо знало про що писати...» (до 85-річчя від дня народження 

Євгена Гуцала (1937-1995), українського письменника, поета, журналіста, 

кіносценариста). 
 

*   *   * 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

відбулась презентація виставки-портрету «100 років від дня народження 

Гнездилова Василя Георгійовича (1922-1999), українського архітектора і 

скульптора, заслуженого архітектора України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т .Г. Шевченка». 
 

*   *   * 
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О. А. та завідувач 

відділу соціокультурної діяльності Нагорнюк О. А. відвідали Савранську 

селищну бібліотеку з метою надання методичної допомоги. 

 



 6 

15 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжково-ілюстрованої виставки «Жан Батист Поклен (Мольєр) – великий 

майстер сміху та буфонади» (до 400-річчя від дня народження французького 

комедіографа). 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, у межах безкоштовних курсів 

української мови, розпочав роботу розмовний клуб. 

 

16 
У відділі соціокультурної діяльності, до Дня вшанування пам’яті 

захисників Донецького аеропорту, відбувся огляд літератури «242 дні 

незламності». 

 

18 
Співробітники відділу юридичної літератури підготували віртуальну 

виставку «Символи незалежної України» (до 30-річчя затвердження 

Державного гімну (15.01.1992) і Малого Державного гербу України 

(19.02.1992)». 

*   *   * 
У відділі літератури іноземними мови, в рамках співпраці бібліотеки 

та Університету третього віку «Протон» (благодійний проєкт фонду Let’s 

Help), розпочали роботу безкоштовні курси іспанської мови. Курси діятимуть 

щовівторка для осіб пенсійного віку на базі відділу літератури іноземними 

мовами (викладач Станчак Ю. Д). 

 

20 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась літературно-поетична 

зустріч «Василь Стус: ікона чи людина?» Лектор – Ірина Нечиталюк, канд. 

філол. наук, доцент кафедри української літератури ОНУ імені                                          

І. І. Мечникова. Організатор – КУ «Одеський центр патріотичного виховання 

та організації дозвілля дітей та молоді». 

 

*   *   * 
В читальній залі до Дня Соборності України відбулась презентація 

виставки-хроніки «Моя соборна Україна знов зустрічає новий день: Акт 

Злуки українських земель 22 січня 1919 року». 

 

21 
У відділі соціокультурної діяльності відбулись презентація фільму 

«Всеволод Змієнко. Дві війни одного одесита» та презентація коміксу 

«Оборона Замостя. Легенда про лопату». Організатор – Південний офіс 

УІНП. 
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*   *   * 
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О. А. та завідувач 

відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації Чернявська С. О. 

взяли участь в урочистостях до Дня Соборності України. Захід відбувся в 

Одеському літературному музеї. 

 

*   *   * 
В читальній залі до 130-річчя від дня народження Джона Роналда 

Руела Толкіна – одного з найбільш культових письменників ХХ століття, 

фундатора жанрового різновиду фантастики – високе фентезі, автора 

всесвітньо відомого роману-епопеї «Володар перстнів» – відбувся цикл 

заходів:  

− огляд книжкової виставки «Шлях до Середзем’я довжиною у життя»; 

− перегляд художнього біографічного фільму «Толкін» та анімаційного 

фільму «Гобіт»;  

− в рамках ювілейного засідання Японського клубу в Одесі відбулась 

зустріч «Толкін і Японія». 

 

22 
У відділі соціокультурної діяльності до Дня Соборності України 

відбулась презентація проєкту «ДОТИЧНІ» – молодіжної ініціативи, 

спрямованої на створення комунікації між ветеранами АТО/ООС та молоддю. 

 

23 
У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстрованої 

виставки «Реаліст з ніжним серцем» (до 190-річчя від дня народження 

Едуарда Мане), а також перегляд документального фільму «Імпресіоністи: 

Едуард Мане». 

 

25 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжково-ілюстрованої виставки «Вірджинія Вульф – яскрава представниця 

модерністської прози» (до 140-річчя від дня народження британської 

письменниці). 

 

26 
До Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту співробітники 

читальної зали підготували віртуальну виставку «Історія свідчить та 

застерігає». 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з менеджером 

по співпраці з бібліотеками видавництва «Vivat» Надією Кузінською. Під час 

зустрічі дізнались про книги, які плануються до видання у 2022 році, а також 

домовились про співпрацю видавництва та бібліотеки. 
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27 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся огляд літератури 

«Скорботна свічка пам’яті святої: 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокоста». Також відбувся перегляд і обговорення документального фільму 

«Трагедія Аркадійської балки: Голокост в Одесі». 
 

*   *   * 
Співробітники читальної зади підготували віртуальну виставку 

«Дивовижний світ Льюїса Керрола пензлем майстрів: до 190 річчя від дня 

народження». 

*   *   * 
У відділі юридичної літератури відбулась презентація виставки-

дайджесту «2021: юридичні події, проблеми, закони, актуальні публікації». 
 

28 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась інтелектуальна гра 

про основи демократії для студентів, яку провели експерти «Місцеві 

депутати. Атестація» – громадської ініціативи, спрямованої на сприяння 

позитивним змінам в рівні відповідальності депутатів місцевих рад та 

підвищення поінформованості виборців про їх діяльність. У грі взяли участь 

студенти НУ «ОЮА» та факультету міжнародних відносин, політології та 

соціології ОНУ імені І. І. Мечникова, які навчаються за спеціальностями 

«політологія», «соціологія», «журналістика». 
 

29 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч-обговорення 

«Як бій під Крутами вплинув на сьогоднішню Україну?». В заході взяли 

участь Гончарук Т. Г. – д-р іст. наук, професор кафедри історії України ОНУ 

імені І. І. Мечникова та Кройтор А. В. – політолог, канд. політол. наук, 

доцент кафедри політології ОНУ імені І. І. Мечникова. Організатор – НУО 

«Українські студенти за свободу. Одеса». 
 

*   *   * 
До Дня пам’яті Героїв Крут в бібліотеці відбувся цикл заходів: 

− презентація книжково-документальної виставки «Бій під Крутами – 

героїчна сторінка української історії» (читальна зала); 

− презентація виставки художніх творів «Трагедія Крут крізь призму 

минулого і сучасного» (відділ соціокультурної діяльності). 
 

*   *   * 
Завідувач відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації 

Чернявська С. О. та провідний бібліотекар відділу періодичних видань 

Булгакова Є. Ю. взяли участь в урочистостях до Дня пам’яті Героїв Крут, які 

відбулись біля пам’ятної дошки Івану та Юрію Липам – борцям за свободу та 

незалежність України (вул. Пастера, 52). 
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*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання 

представників Одеського інституту соціальних технологій «Креативні 

рішення проблем суспільства». 

 

30 
У відділі періодичних видань до 65-річчя з часу виходу першого 

номеру журналу «Слово і Час» відбулась презентація «Слово і час» – 

академічний науково-теоретичний журнал відкритого доступу, який публікує 

наукові статті й розвідки, що охоплюють широке коло проблем, пов’язаних із 

вивченням літератури, а саме: історія української літератури, сучасна теорія 

літератури, історія зарубіжних літератур, славістика, американістика, 

літературне джерелознавство і текстологія, порівняльне літературознавство, 

літературне краєзнавство, біобібліографія. 

 

31 
Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

продовжили випуск щоквартального інформаційно-бібліографічного списку 

літератури з циклу «Велике будівництво: Одещина». 

 

*   *   * 
У січні відзначила ювілей завідувач відділу персонального 

абонементу Морозова С. А. (02.01) та завідувач науково-методичного відділу 

Маловік Н. П. (12.01). 

 

 

Лютий  
 

1 
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставки-

посвяти «Чародій «Чорних очей» (до 210-річчя від дня народження Євгена 

Гребінки (1812-1848), українського письменника, байкаря, перекладача). 

 

2 
Бібліотека подала заявку на участь у відборі книжкової продукції для 

поповнення бібліотечних фондів у 2022 році від ДУ «УІК». Відповідальною 

особою призначена головний бібліотекар відділу зберігання основного фонду 

Черніговська Л. Р. 
 

*   *   * 
Щорічно у першу середу лютого світ відзначає свято – Всесвітній 

день читання вголос. Співробітники бібліотеки підготували відеоогляд 

новинок видавництва «Віхола», прочитавши вголос анотації до книг 

видавництва, отриманих від УІК за Програмою поповнення фондів публічних 

бібліотек України. 
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3 
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну 

виставку журналів, які надійшли до бібліотеки у січні. 

 

4 
В читальній залі відбулось нагородження лауреата Першого 

літературного конкурсу імені Валентина Мороза Ірини Лазоревич за збірку 

віршів «Тону. Ти». Своїми спогадами про поета поділились голова Одеського 

обласного відділення НСЖУ Юрій Работін; краєзнавець, колекціонер Тарас 

Максим’юк; канд. філол. наук, доцент кафедри української філології і 

методики навчання фахових дисциплін ПУНПУ ім. К. Д. Ушинського 

Володимир Сподарець та колишні учні, в т. ч. канд. біол. наук, консультант 

Музею цікавої науки Володимир Німерцалов, а також донька поета Ярослава 

Шейченко, рідна сестра Тамара Чайковська, племінниця Марина Чайковська 

та онука Валентина Булгакова. 

Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

підготували тематичну книжкову виставку «У поета доля – світ оберігати». 
 

*   *   * 
Співробітники відділів обслуговування бібліотеки підготували 

віртуальну виставку книг видавництва «Віхола», отриманих від УІК в                                  

2021 році. 
 

*   *   * 
Бібліотека подала заявку на ім’я Міністра культури та інформаційної 

політики України Ткаченко О. В. на включення директора бібліотеки 

Амельченко Ю. С. до складу Національної ради з питань розвитку 

бібліотечної справи. 

 

5 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч-знайомство з 

представниками волонтерської НДО захисту тварин «Відкриті Клітки». 

 

10 
До Дня закоханих співробітники читальної зали підготували 

віртуальну виставку «Кохання всього життя». 

 

11 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

виставки авантюрних романів «Його ім’я – синонім слова «бестселер» (до 

105-річчя від дня народження Сідні Шелдона). 

 

12 
У відділі соціокультурної діяльності, в рамках проєкту 

«Marmurstore», відбувся вечір поезії «Поезія – вільна душа». 
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13 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

до Всесвітнього дня радіо відбулась презентація виставки-реклами «У світі 

ожилих звуків, зв'язок навколо нас». 

 

14 
До Міжнародного дня дарування книг в бібліотеці відбулась 

благодійна акція «Книга – з добрих рук». 

 

15 
В читальній залі до Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав відбулась презентація книжково-документальної 

виставки «Миротворчі місії України». 

 

16 
На виконання Указу Президента України №53/2022 «Про невідкладні 

заходи щодо консолідації українського суспільства» від 14.02.2022 р. в 

бібліотеці відбулась презентація книжкової виставки «Єдність і впевненість у 

своїй Державі» (до Дня Єднання) та патріотична акція «Прапор єднання». 

 

17 
У відділі періодичних видань до 70-річчя від дня народження 

американського та українського історика, політолога, журналіста, педагога, 

громадського діяча, завдяки дослідженням якого світ дізнався про Голодомор 

в Україні, відбулась інформаційна година та презентація віртуальної виставки 

«Незгасима свіча Джеймса Мейса». 

 

*   *   * 
До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні, за ініціативи КУ 

«Одеський центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», у відділі соціокультурної діяльності відбувся цикл заходів: 

- презентація документально-художньої виставки «Назустріч свободі: 

нескорений Майдан»; 

- розповідь про учасників Майдану – Героїв Небесної Сотні (в рамках 

проєкту «Майдан від першої особи»); 

- демонстрація документального відео «Одесити в Революції 

Гідності»); 

- музичний виступ лідера гурту «Друже Музико» Максима Трубнікова; 

- створення паперових янголів у пам‘ять про загиблих під час 

Революції Гідності – Всесвітня тиха акція «Янголи пам'яті в Одесі». 



 12 

 

18 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Альманах «Русалка Дністрова» – феномен європейського письменства: до 

185 річчя з дня видання» з циклу «Літературний калейдоскоп». 

 

20 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку «210 

років поемі «Паломництво Чайльд-Гарольда» Джорджа Гордона Байрона; 200 

років роману «Володар блох» Ернста Амадея Теодора Гофмана; 120 років 

роману «Дочка снігів» Джека Лондона; 95 років роману «До маяка» 

Вірджинії Вульф; 85 років повісті «Гобіт, або Туди і Звідти» Джона Роналда 

Руела Толкіна» з циклу «Літературний калейдоскоп». 

 

22 
У відділі літератури іноземними мовами відбулось засідання 

іспанського розмовного клубу, присвяченого Міжнародному дню рідної мови 

– інформаційна година «Цікаві та невідомі факти про Іспанію» та презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Темпераментна та експресивна іспанська 

мова». 
 

23 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

виставки творів письменника Олекси Сергійовича Різниченка «З рідною 

мовою – щасливі довгі літа: 85 років від дня народження». Співробітники 

відділу підготували також однойменну віртуальну виставку. 
 

*   *   * 
До 90-річчя з часу утворення Одеської області в бібліотеці відбулись 

наступні заходи: 

- презентація документальної книжково-ілюстративної виставки 

«1932-2022. Шлях довжиною у 90 років»; 

- презентація книжкової виставки «Порти стратегічного призначення: 

час, події, люди». 
 

*   *   * 
У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «Творець театру майбутнього» (до 135-річчя від дня народження 

Леся Курбаса). 
 

*   *   * 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

виставки-портрету «Віктор Гюго – автор духовної історії Франції ХІХ ст.» 

(до 220-річчя від дня народження французького письменника). 
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24 
Сьогодні на світанку Росія розпочала широкомасштабне 

вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону. Російська армія 

обстріляла із артилерії українські прикордонні застави. Одночасно були 

завдані удари, зокрема із повітря, по понад 40 об'єктах військової 

інфраструктури в 17 регіонах країни. Після цього розпочався рух танкових 

колон та живої сили вглиб території України. Бібліотека тимчасово 

припинила обслуговування користувачів та проведення масових заходів. 

 

*   *   * 
Співробітники бібліотеки Нагорнюк О. А., Бурлак О. О., Ходіс О. В., 

Філіпчук М. В. відряджені на виконання волонтерських завдань – збору піску 

на узбережжі та пакуванні його у мішки для захисту блокпостів та 

архітектурних споруд міста та плетіння маскувальних сіток. 

 

25 
У відділі юридичної літератури відбувся бібліографічний огляд 

видань, присвячений ювілеям громадських, політичних діячів, юристів, 

учасників боротьби за незалежність України у XX столітті – 150-річчю від 

дня народження Миколи Міхновського та 120-річю від дня народження Юрія 

Перевузника. 
 

*   *   * 
В лютому (24.02) відзначила ювілей завідувач науково-

бібліографічного відділу Канєвська Т.А. 

 

 

Березень 
 

3 
У відділі персонального абонементу до Всесвітнього дня 

письменника відбулась онлайн-презентація виставки-диліжансу «Теплі історії 

про справжнє...». 
 

4 
До Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир в 

бібліотеці відбулась низка заходів: 

- онлайн-презентація книжково-ілюстративної виставки «Ніжний 

дотик душі: жінка в літературі та мистецтві» (читальна зала); 

- віртуальна виставка «Жінка в історії, політиці, науці, культурі, 

спорті: від епохи Стародавнього Єгипту до сьогодення» (читальна 

зала); 

- онлайн-презентація книжкової виставки та коментований огляд 

сучасної української жіночої прози «Як тобі, жінка, у цьому світі?» 

(відділ персонального абонементу); 
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- онлайн-презентація виставки-огляду творів жінок-письменниць 

«Література жіночого роду» (відділ соціокультурної діяльності). 

 

9 
До 208-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка в 

бібліотеці відбулись: презентація книжково-ілюстративної виставки «Тарас 

Шевченко: талант і доля» (читальна зала); поетичні читання «Великих слів 

велика сила» (відділ соціокультурної діяльності). 

 

10 
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну 

виставку журналів, які надійшли до бібліотеки у лютому. 

 

14 
Бібліотека розпочала обслуговувати користувачів на прийом-видачу 

літератури за зміненим графіком – з понеділка по п’ятницю з 11.00 до 15.00. З 

метою інформаційної безпеки вільний доступ до мережі Інтернет тимчасово 

призупинено. На період воєнного стану в Україні запис та перереєстрація 

користувачів здійснюватиметься безкоштовно. 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності до Дня українського 

добровольця відбулась презентація книжкової виставки військових – 

учасників АТО та ООС «Добробати – воїни добра». 
 

*   *   * 
Співробітниками відділу періодичних видань до 125-річчя від дня 

народження українського письменника, перекладача, літературознавця 

Василя Атаманюка підготовлена віртуальна виставка «А жити тільки мав 

ще…». 
 

*   *   * 
До бібліотеки завітали представники іноземних ЗМІ – «France 24» та 

«RTFV Espanol». Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. розповіла про 

заходи щодо збереження цінного та рідкісного фонду бібліотеки в умовах 

воєнного стану, а завідувач відділу соціокультурної діяльності                              

Нагорнюк О. А. – про волонтерство бібліотекарів для допомоги захисникам 

України та теробороні рідного міста наблизити перемогу у російсько-

українській війні. 

 

15 
У відділі юридичної літератури до Всесвітнього дня захисту прав 

споживачів відбулась інформаційна година «Споживач: право на безпеку». 
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16 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція канд. іст. наук, доцента кафедри історії України 

ПУНПУ імені К. Д. Ушинського Володимира Чумака на тему: «російсько-

українська війна: збагнути росію!». 

 

17 
На виконання Указу Президента України №143/2022 «Про 

загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України» від 16.03.2022 р. в бібліотеці 

щоденно о 09.00 відбуватиметься хвилина мовчання за співвітчизниками, 

загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. 

 

*   *   * 
Фахівці відділу юридичної літератури створили сторінку «Воєнний 

стан в Україні: законодавство». 

 

*   *   * 
Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. та заступник директора з 

наукової роботи Булгакова О. А. взяли участь в онлайн-брифінгу заступниці 

міністра культури та інформаційної політики України Катерини Чуєвої на 

тему: «Культурна спадщина України у воєнний час». 

 

18 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І . Мечникова Олександра Музичка «Вполювання 

російського хижака: уроки від українських націоналістів». 

 

*   *   * 
До 70-річчя від дня народження сучасного українського 

письменника, прозаїка, поета, журналіста, перекладача Юрія Винничука у 

відділі соціокультурної діяльності відбувся огляд творчості «Галицький 

лицар»; у відділі персонального абонементу – презентація виставки творів 

письменника «Віртуоз літературних містифікацій». 

 

20 
У відділі персонального абонементу до дня народження Ліни 

Костенко відбулись поетичні читання «Цариця поезії в Україні» з циклу 

«Читаємо вголос». 
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21 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбувся тренінг «Як не стати мішенню сучасної російської 

інформаційної війни та ефективно протидіяти дезінформації?». Тренер – 

Наталія Стеблина, медіа-аналітик Інституту демократії імені Пилипа Орлика, 

професор кафедри журналістики та соціальних комунікацій, д-р політ. наук 

Донецького національного університету імені Василя Стуса. 
 

*   *   * 
У відділі персонального абонементу відбулись презентація книжкової 

виставки «Поезія Незалежної Україні» та поетичні читання. 

 

22 
Співробітниками відділу мистецтв до 180-річчя від дня народження 

видатного українського композитора Миколи Лисенка підготовлена 

віртуальна виставка нотних та книжково-ілюстративних видань «Безмежжя 

творчості. Життєві та мистецьки орієнтири». 
 

*   *   * 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

виставки детективів та трилерів «Джеймс Паттерсон – американський 

письменник з рекордним числом бестселерів» (до 75-річчя від дня 

народження). 
 

*   *   * 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

до Всесвітнього дня водних ресурсів відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «Вода – це саме життя». 
 

*   *   * 
В рамках екологічного проєкту «Зелена країна» у відділі літератури з 

питань економіки та сільського господарства до Всесвітнього дня лісів 

відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Створюємо ліси 

разом». 
 

*   *   * 
Співробітники читальної зали підготовили віртуальну виставку нових 

надходжень – книги серії «Знамениті українці». Книги отримані від УІК до 

30-річчя Незалежності України. 
 

22 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, професора кафедри історії України 

ОНУ імені І. І. Мечникова Тараса Гончарука «Найближчий північний сусід: 

дещо про українсько-білоруські взаємини Х – ХХ століття». 
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24 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «росія – 

батьківщина світового нацизму». 
 

26 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекції «Подолання синдрому вигорання в українській 

літературі». Лектори: канд. філол. наук, доцент кафедри української 

літератури ОНУ імені І. І. Мечникова Ірина Нечиталюк та психотерапевт 

психоаналітичної орієнтації, магістр психології Ганна Бевзенко. 
 

*   *   * 
Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

підготували віртуальну виставку «Що читати про край?» про нові 

надходження, які надійшли до фонду відділу у І-му кварталі 2022 року. 

 

27 
До Всесвітнього дня театру співробітники читальної зали підготували 

віртуальну виставку «Шедеври української драматургії». 

 

28 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція доцента кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова 

Володимира Полторака «Війна і Їжа: як логістика перемагала зброю».  

 

30 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Бабы ищьо 

нарожают»: як росія зазнавала військових поразок». 

 

31 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбувся тренінг «Інструменти фактчекінгу у протидії російській 

дезінформації». Тренер – Наталія Стеблина, медіа-аналітик Інституту 

демократії імені Пилипа Орлика, професор кафедри журналістики та 

соціальних комунікацій, д-р політ. наук Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. 
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Квітень 
 

1 
Бібліотека тимчасово змінила графік обслуговування користувачів – з 

понеділка по п’ятницю з 10.00 до 16.00. З метою інформаційної безпеки 

вільний доступ до мережі Інтернет тимчасово призупинено. На період 

воєнного стану в Україні запис та перереєстрація користувачів 

здійснюватиметься безкоштовно. 
 

*   *   * 
У відділі літератури іноземними мовами, в рамках щорічного 

фестивалю «Французька весна в Одесі», відбулась зустріч з викладачем-

методистом ССШ № 10 м. Одеса, спеціалістом французької мови, 

перекладачем Іриною Адарченко. Під час зустрічі присутні дізнались про 

сучасні ефективні методи викладання іноземної мови, про метод занурення в 

іншомовне середовище та ознайомились з проєктом «Міжнародний обмін 

учнями та вчителями міста Одеси та області з містами регіону Франції Індр-

Луара». 
 

*   *   * 
Співробітники читальної зали до Міжнародного дня птахів 

підготували віртуальну виставку «Крилаті шедеври світової літератури». 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція члена НСХУ, члена НАМ, одного із засновників Одеського 

Народного Руху, Одеської «Просвіти», члена оргкомітету «Одесі-600» та 

ініціативної групи з питання вшанування 150-ї річниці Лесі Українки 

встановленням їй пам’ятника в Одесі Сергія Савченка «Ідентичність... Чи 

увійдеш у новий день очищеним від відбитків на собі знаку неволі та 

уярмленого чужинцями часу, що прожив?...». 

 

5 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Гумором по 

москалеві: формування української традиції». 

 

*   *   * 
Фонд бібліотеки поповнився 73 примірниками цінних і рідкісних 

видань XVIll – XIX століть – подарунок від голови Одеської районної ради 

Віталія Барвиненка. 
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7 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась презентація книги члена НСКУ Василя Вельможка «Чорноморці: 

борці за незалежну країну (1917-1921)». 

 

*   *   * 
В читальній залі до Всесвітнього дня здоров’я відбулась презентація 

виставки-поради «Здоров’я – мудрих гонорар» та інформаційна година 

«Таємниці народної медицини». 

 

8 
В читальній залі відбулась презентація нової книги Олександра 

Степанова «Море, кіно, музика і телебачення…». В зустрічі взяли участь: 

- Лариса Козловська – ГО «Інтелектуальний форум України» та театр 

«Козацьке коло»; 

- Анна Розен – заслужений працівник культури України; 

- студенти Одеського театрально-художнього фахового коледжу 

(викладач Лариса Калякіна): Андрій Сухачов, Єгор Лавровщик, 

Платон Черепенко; 

- Софія Міщенко – лауреат міжнародних конкурсів. 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція доцента кафедри Історії України ОНУ імені І. І. Мечникова 

Володимира Полторака «Велика Східна війна 1853-1856 рр. в українському 

вимірі». 

 

*   *   * 
За ініціативи Департаменту культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації (Одеської обласної воєнної адміністрації) для створення власної 

бібліотеки військової частини № 3827 ВМС України бібліотека передала                                

117 книжок класиків української літератури та сучасних авторів. 

 

10 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 78-ї річниці 

визволення Одеси від нацистських окупантів відбулась презентація 

книжкової виставки «Подвиг наших земляків житиме у віках». 
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11 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація 

короткометражного фільму «Один день із життя Івана Липи» з циклу 

«Український південь». Фільм створений студією ONYKO Films за підтримки 

УІНП та ГО «Ветеранс ХАБ ОДЕСА». Науковий консультант – канд. іст. 

наук, доцент кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова, фахівець КУ 

«Одеський центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді» Володимир Полторак. Меценат серії – Анатолій Димчук. 

 

*   *   * 
До Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів у 

відділах обслуговування користувачів відбулись наступні заходи: 

- презентація книжкової виставки «Велич людського духу» (відділ 

персонального абонементу); 

- огляд художньої прози «Табірна проза як літературний феномен                                                                   

ХХ століття» (відділ соціокультурної діяльності). 

 

12 
На базі бібліотеки відбувся обласний онлайн-семінар «Бібліотеки 

Одещини у мирний час (2021 р.) і особливості діяльності у реаліях воєнного 

стану (2022 р.)». В програмі семінару: 

ДОПОВІДІ: 

− «Бібліотеки Одеської області: кращі практики співпраці з громадами 

– аналітика та перспективи» (Амельченко Ю. С., директор ОУНБ 

імені М. С. Грушевського); 

− «Прийнявши виклики – разом до Перемоги!» (Маленко Л. А., 

заступник директора з бібліотечної роботи ОЮБ); 

− «Діяльність бібліотек для дітей Одеської області за 2021 рік та в 

період воєнного стану» (Палій Т. А., директор ОДБ імені В. Катаєва). 

КОНСУЛЬТАЦІЯ: 

− «Публічні бібліотеки – інформаційні центри з питань законодавства 

України у період воєнного стану» (Бондаровська З. П., завідувач 

відділу юридичної літератури ОУНБ імені М. С. Грушевського; 

Нагорнюк О. А., завідувач відділу соціокультурної діяльності). 

З ДОСВІДУ РОБОТИ: 

− «Публічні бібліотеки в умовах воєнного часу: з досвіду роботи 

бібліотек Одеської області» (Діденко Г. П., провідний бібліотекар 

науково-методичного відділу ОУНБ імені М. С. Грушевського); 

− «Тиждень дитячого читання на Одещині» (Москальова Т. Г., 

завідувач методичного відділу ОДБ імені В. Катаєва); 
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− «Робота медіа хабу в у мовах воєнного стану: досвід Одеської ОУНБ 

імені М.С. Грушевського» (Забіянов Є. В., аспірант КНІКіМ, 

головний бібліограф науково-бібліографічного відділу ОУНБ імені 

М. С. Грушевського; Нагорнюк О. А., завідувач відділу 

соціокультурної діяльності ОУНБ імені М. С. Грушевського); 

− «Усе для Перемоги! Волонтери у бібліотеках області» (Усатюк Н. В., 

головний методист науково-методичного відділу ОУНБ імені                    

М. С. Грушевського; Нагорнюк О. А., завідувач відділу 

соціокультурної діяльності ОУНБ імені М. С. Грушевського»; 

− «Разом – до Перемоги! Бібліотеки України в дії: з досвіду роботи» 

(Діденко Г. П., провідний бібліотекар науково-методичного відділу 

ОУНБ імені М. С. Грушевського; Дубінчак Н. Г., головний 

бібліотекар науково-методичного відділу ОУНБ імені                                            

М. С. Грушевського); 

− «Бібліотечні медіа-центри: нові реалії – нові завдання. Досвід роботи 

медіа-центрів Одещини» (Любашівська публічна бібліотека КЗ 

«Центр культури і дозвілля» Любашівської селищної ради Одеської 

області; Центральна міська бібліотека імені І. Франка 

Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Одеса). 

ОГЛЯДИ: 

− «Усе краще – Україні: огляд видань-переможців мистецького 

конкурсу «Книжкові проєкти до 30-ї річниці Незалежності України» 

(2021 р.), переданих публічним бібліотекам Одеської області» 

(Мозгова Т. М., бібліотекар 1 категорії відділу соціокультурної 

діяльності ОУНБ імені М. С. Грушевського»). 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція «Повернення червоного ката: нова окупація України 

совєтами у 1943-1947 роках» д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри 

історії України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка. 

 

*   *   * 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

до Всесвітнього дня авіації і космонавтики та Міжнародного дня польоту 

людини в космос відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки 

«Через терни – до зірок». 
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13 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, професора кафедри історії України 

ОНУ імені І. І. Мечникова Тараса Гончарука «За рідну землю та волю проти 

рабовласницької тиранії: українсько-московські війни козацької доби». 
 

15 
Співробітники відділу електронної бібліотечно-бібліографічної 

інформації підготовили віртуальну виставку «Книги з психології, отримані 

від УІК в 2021 році». 
 

*   *   * 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

виставки творів Володимира Рутківського «Енергія творчості» (до 85-річчя 

від дня народження). Співробітники відділу підготували однойменну 

віртуальну виставку. 
 

*   *   * 
У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «Універсальна людина Ренесансу» (570 років від дня народження 

Леонарда да Вінчі). 
 

*   *   * 
Для співробітників бібліотеки, в рамках підвищення професійної 

майстерності, відбулось навчання на тему: «Використання мобільного 

додатку «Фотосканер» для збереження книжкового фонду в період воєнного 

стану в Україні», яке провели співробітники відділу електронної бібліотечно-

бібліографічної діяльності. 
 

18 
Співробітники читальної зали до Дня пам'яток історії та культури 

підготували віртуальну виставку «Легендарні місця України». 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності до дня народження д-ра іст. 

наук, професора кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова Тараса 

Гончарука відбулась презентація біобібліографічного покажчика «Служити 

історичній правді. Тарас Гончарук». 
 

*   *   * 
У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година                               

«140 років із дня народження В’ячеслава Липинського (1882-1931), історика, 

соціолога, державного та політичного діяча, публіциста, теоретика 

українського консерватизму, основоположника державницького напряму 

історіографії та політології, учасника боротьби за незалежність України у                          

ХХ столітті». 
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*   *   * 
Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. взяла участь в засіданні Ради 

з розвитку бібліотечної справи. Під час засідання розглядались питання щодо 

роботи бібліотечних закладів в умовах воєнного стану та вилучення з 

бібліотечних фондів примірників книжкових видань російською мовою 

/виданих російськими видавництвами /україномовних видань російських 

авторів тощо: критерії відбору примірників для вилучення; аналіз 

бібліотечних фондів; вплив на якість надання бібліотечних послуг, роботу і 

оплату праці працівників бібліотек; необхідність внесення змін до 

нормативно-правових актів тощо. Організатор – МКІП України. 
 

20 
Співробітниками відділів персонального абонементу та літератури 

іноземними мовами до Дня народження детективного жанру підготовлена 

виставка детективів «Детектив…Thriller… Detective Novel…Bestseller…». 
 

*   *   * 
У відділі юридичної літератури до Всесвітнього тижня безпеки 

дорожнього руху відбулась презентація виставки-застереження «Знай та 

дотримуйся правил дорожнього руху». 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція «Україна ірредента: Кубань» д-р іст. наук, доцента, 

професора кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра 

Музичка. 
 

21 
Бібліотека тимчасово змінила графік обслуговування користувачів – з 

понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00. З метою інформаційної безпеки 

вільний доступ до мережі Інтернет тимчасово призупинено. На період 

воєнного стану в Україні запис та перереєстрація користувачів 

здійснюватиметься безкоштовно. 
 

*   *   * 
Співробітники відділу літератури іноземними мовами, в рамках 

щорічного фестивалю «Французька весна в Одесі», презентували віртуальну 

виставку «Моріс Дрюон – осмислювач історичних віх становлення 

французької держави». 
 

22 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський центр 

патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», відбулась 

лекція канд. філол. наук, доцента кафедри української літератури ОНУ імені                              

І. І. Мечникова Ірини Нечиталюк на тему: «Стус: канон непокори». 
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*   *   * 
До Всесвітнього дня Землі в бібліотеці відбулась низка заходів: у 

відділі літератури з питань економіки та сільського господарства – 

презентація виставки-реклами «Зміни кліматичних умов і заходи вирішення 

проблем»; у відділі юридичної літератури – презентація книжково-

документальної виставки «Земельна реформа: володіти, користуватися, 

розпоряджатися». 
 

*   *   * 
Співробітники читальної зали та відділу літератури з питань 

економіки та сільського господарства підготували презентацію виставки-

інсталяції «Великдень: українські звичаї та традиції». 

 

23 
До Всесвітнього дня книги та авторського права відбулись 

презентації книжкових виставок: виставки-мандрівки «Золота колекція 

української класики» (читальна зала) та виставки книг з автографами авторів 

«О, книго! Ти є дар безцінний!» (відділ соціокультурної діяльності). 

 

26 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

до Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф відбулась 

презентація книжково-документальної виставки «Гіркий квітень забути не 

можна: 36 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС». 

 

*   *   * 
Співробітниками читальної зали та науково-бібліографічного відділу 

започатковано цикл відеооглядів книжкових виставок «Книжкова хвилинка». 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція доцента кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова 

Володимира Полторака «Чорнобиль, як один з симптомів краху радянської 

системи» (до річниці аварії на ЧАЕС). 

 

27 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція «Український лицар Євген Маланюк – ворог малоросів» д-ра 

іст. наук, доцента, професора кафедри історії України ОНУ імені                                        

І. І. Мечникова Олександра Музичка. 
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29 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 65-річчя від дня 

заснування Всесвітнього дня поріднених міст відбулась презентація 

книжково-документальної виставки «Міцніють зв’язки Одеси із 

спорідненими містами». 
 

*   *   * 

В читальній залі відбувся відеоогляд книжкової виставки «Літописна 

історія козацької України» з циклу «Книжкова хвилинка». Книги, 

представлені на виставці, отримані від УІК за Програмою поповнення фондів 

публічних бібліотек України. 
 

*   *   * 

На виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2025 р. у відділі юридичної літератури відбувся огляд 

літератури «Торгівля людьми як злочин проти людяності». 

 

 

Травень 
 

2 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку «Часи 

козацькі» про книги, які надійшли до бібліотеки від УІК за Програмою 

поповнення фондів публічних бібліотек України. 

 

4 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція д-ра іст. наук, 

професора кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова Тараса 

Гончарука «Лекція за гетьмана Мазепу». 

 

*   *   * 
Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. взяла участь в засіданні Ради 

з питань бібліотечної діяльності при Міністерстві культури та інформаційної 

політики України. Друге засідання бібліотечної спільноти, представників 

органів влади, видавництв, громадських організацій було присвячене 

обговоренню доопрацьованих з урахуванням розроблених НБУ імені 

Ярослава Мудрого «Методичних рекомендацій з питань актуалізації 

бібліотечних фондів в умовах збройної агресії Російської Федерації». 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся огляд творчості 

Анатолія Андрійовича Дімарова (1922-2014), українського прозаїка, лауреата 

Шевченківської премії, присвяченого 100-річчю від дня народження. 
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5 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція «Здолати ворога в його лігві: український вимір Чеченських 

війн» д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії України ОНУ імені                             

І. І. Мечникова Олександра Музичка. 
 

*   *   * 
У відділі мистецтв відбулась презентація виставки картин та каталогу 

виставки одеського художника, письменника та журналіста Олега Дряміна 

«Творчий Ковчег Олега Дряміна». В заході взяли участь:  

- Олена Куклова – майстер художнього слова, лауреат літературних 

премій імені К. Паустовського та І. Рядченка; 

- Світлана Лукіна – член Одеської обласної Ради Миру, майстер 

художнього слова;  

- Євген Лукашов – піаніст, заслужений працівник культури. 
 

*   *   * 
Співробітники відділу періодичних видань до 115-річчя від дня 

народження української письменниці Ірини Вільде підготували віртуальну 

виставку «Історія одного життя: волелюбна письменниця України». 
 

6 
У відділі літератури іноземними мовами, в рамках відзначення Дня 

Європи, відбулась презентація-огляд лінгвістичних двомовних словників 

українських видань «Найкращий момент для вивчення іноземної мови є 

зараз!», а також віртуальної виставки «Словник – це всесвіт за абеткою». 
 

*   *   * 
В читальній залі до Дня пам’яті та примирення та до Дня перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні відбулась презентація книжково-

документальної виставки «Пам'ять повертає нас у минуле заради 

майбутнього». 
 

10 
У відділі персонального абонементу до Дня матері та Міжнародного 

дня сім’ї відбулась поетична година «Мама – перше слово». 
 

*   *   * 
Співробітниками науково-бібліографічного відділу започатковано 

цикл інформаційних відеооглядів «Альтернативна анотація» з метою 

популяризації української книги та шедеврів світової літератури завдяки 

нестандартному підходу, а саме – привернути до читання за допомогою 

гумору, нестандартної асоціації назв книг та неофіційних свят. Перший 

відеоогляд присвячений Всесвітньому дню кактуса. 
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11 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

«Круз та Лис. Напередодні» Антона Санченка. 
 

13 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція канд. філол. наук, доцента кафедри української літератури 

ОНУ імені І.І. Мечникова Ірини Нечиталюк «Ліна Костенко: мовчазна 

бунтарка».  
 

*   *   * 
Співробітники читальної зали підготували відеоогляд виставки «13 

травня – Міжнародний день кульбаби» з циклу «Книжкова хвилинка». 
 

16 
У відділі соціокультурної діяльності до Міжнародного дня біографів 

відбулось засідання круглого столу «День біографа і постколоніальність 

української біографістики». Ініціатор та модератор зустрічі – Ігор Стамбол, 

канд. іст. наук, доцент Інституту журналістики Київського університету імені 

Бориса Грінченка, старший науковий співробітник Інституту біографічних 

досліджень Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. 
 

17 
У відділі соціокультурної діяльності до Дня пам’яті жертв 

політичних репресій відбулась лекція «Політичний терор як невід’ємна 

складова та характерна риса російського комуністичного режиму». Лектор – 

Олександр Шишко, д-р іст. наук, доцент, професор кафедри філософії і права 

ОНТУ. В читальній залі відбулась презентація книжково-документальної 

виставки «Геноцид України – виклик ХХ століття». 
 

*   *   * 
Бібліотека, в партнерстві з науковою бібліотекою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, взяла участь в 

проведенні письменницько-бібліотечного онлайн-марафону «Чернівці-

Одеса», присвяченого презентації та обговоренню книги «Покликання мови» 

голови Одеської обласної організації НСЖУ Юрія Работіна. Модератор 

зустрічі – голова Спілки письменників Буковини, журналіст, поет Василь 

Джуран.  
 

19 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція д-ра іст. наук, 

професора кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова Тараса 

Гончарука «Кочубіїв – Хаджибей – Одеса. До 607-ї річниці першої письмової 

згадки міста». 
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*   *   * 
До Всесвітнього дня вишиванки в бібліотеці відбулась низка заходів: 

− презентація книжково-ілюстративної виставки «Нитками вишита 

любов»; 

− віртуальна виставка «Безмежний світ української вишиванки»; 

− поетичний флешмоб «Вишиванковий стиль Івана Франка». 

 

*   *   * 
Завдяки грантовій підтримці House of Europe та сприянню одеської 

громадської організації Museum for Change й співробітників OFAM                                   

/ Одеський художній музей, підтримці Одеської обласної військової 

адміністрації й Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації 

бібліотека отримала допомогу – стратегічний запас питної води. 

 

20 
Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. взяла участь в онлайн-

зустрічі фахівців закладів культури з міністром культури та інформаційної 

політики України Ткаченком О. В. щодо стану бібліотечної галузі та 

перспективи роботи. 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності до Дня перепоховання 

(22.05.1861 р.) праху Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі відбулись 

Шевченкові читання «До Канева!» – сказав. І повернувсь». 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція «Бастіон духу: фортеці в історії українських звитяг» д-р іст. 

наук, доцента, професора кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова 

Олександра Музичка. 
 

*   *   * 
До Міжнародного дня джинсів співробітники бібліотеки провели 

флешмоб. 
 

*   *   * 
До Дня Європи в Україні в бібліотеці відбулась низка заходів: 

- інформаційна година «Мальовнича подорож культурними столицями 

Європи 2022 року: Каунас (Литва), Еш-сюр-Альзетт (Люксембург)» 

(відділ літератури іноземними мовами); 
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- віртуальна виставка «Соціальні права в актах Ради Європи та 

проблеми їх запровадження в Україні» (відділ юридичної 

літератури); 

- презентація книжково-ілюстративної виставки «Магія європейської 

кухні» (відділ літератури з питань економіки та сільського 

господарства). 
 

21 
В рамках циклу «Альтернативна анотація» підготовлено 

інформаційний відеоогляд до Міжнародного дня чаю. 

 

22 
Співробітники читальної зали підготували відеоогляд книжкової 

виставки «День Шерлока Холмса» (до дня народження Артура Конан Дойла) 

з циклу «Книжкова хвилинка». 

 

23 
Завідувач відділу персонального абонементу Морозова С. А. взяла 

участь в засіданні журі та визначенні лауреатів щорічного Муніципального 

літературного конкурсу імені К. Г. Паустовського. 

 

*   *   * 
В читальній залі до дня народження Артура Конан Дойла та 135-го 

ювілею його легендарного персонажу – Шерлока Холмса – відбувся 

літературно-театралізований захід «Шерлок Холмс і загадка маленької 

зеленої книги». В програмі: цікаві біографічні факти з життя письменника та 

вікторина. Організаторами заходу стали фахівці Сорокіна К. І., Забіянов Є. В., 

Антонюк Д. В. 
 

24 
Співробітники відділу мистецтв до 140-річчя від дня народження 

Кирила Стеценка підготували віртуальну виставку книжкових та нотних 

видань «Творець музики, добра та любові». 
 

*   *   * 
Співробітники відділу літератури іноземними мовами до Дня 

слов’янської писемності і культури підготували віртуальну виставку «Юзеф-

Ігнацій Крашевський – найплодовитіший автор в історії польської 

літератури» (до 210-річчя від дня народження польського письменника). 
 

*   *   * 
Завідувач науково-методичного відділу Маловік Н. П. взяла участь в 

онлайн-зустріч завідувачів науково-методичними відділами публічних 

бібліотек України «Методична вервечка: година професійного спілкування». 

Організатор – НБУ імені Ярослава Мудрого. 
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*   *   * 
В читальній залі до Всесвітнього дня відеоігор відбулась 

інформаційно-розважальна година. 

 

25 
Бібліотека взяла участь в онлайн-анкетуванні «Моніторинг стану 

діяльності бібліотек з популяризації та вивчення української мови». 

Організатор – УБА. 

 

26 
На базі бібліотеки відбувся обласний онлайн-семінар «Бібліотека і 

книга: читання під час війни». В програмі семінару: 

− «Бібліотека і книга: плацдарм перемоги у війні з росією» 

(Амельченко Ю. С., директор ОУНБ імені М. С. Грушевського); 

− «Молодь і книга: вплив читання на самоідентифікацію і патріотичне 

виховання підлітка» (Маленко Л. А., заступник директора з 

бібліотечної роботи ОЮБ); 

− «Дитяче читання – запорука покращення емоційного стану дитини у 

період війни» (Палій Т. А., директор ОДБ імені В. Катаєва) та ін. 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Незламний отаман 

українців: Симон Петлюра».  

 

27 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція канд. філол. наук, доцента кафедри української літератури 

ОНУ імені І. І. Мечникова Ірини Нечиталюк «Шістдесятники: хронологія 

супротиву». 

 

*   *   * 
Співробітники відділу персонального абонементу підготували 

віртуальну виставку «Легкі книжки для важких часів» з циклу «Літературний 

калейдоскоп». 

 

28 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 240-річчя від дня 

народження Михайла Семеновича Воронцова відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Слава земна, справи вічні». 
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29 

В рамках циклу «Альтернативна анотація» підготовлено 

інформаційний відеоогляд до Всесвітнього дня здорового травлення. 
 

*   *   * 

Співробітники читальної зали підготували відеоогляд виставки                             

«29 травня – День хіміка – професійне свято працівників хімічної та 

нафтохімічної промисловостей України» з циклу «Книжкова хвилинка». 
 

*   *   * 

Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Твори-ювіляри українського письменника Романа Іваничука» з циклу 

«Літературний калейдоскоп». 
 

30 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч-консультація з 

фахівцями Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (БВПД) на тему: «Комунальні послуги під час воєнного 

стану: особливості сплати». Консультанти: Тетяна Дімова та Ігор Туровський. 

 

31 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбувся огляд 

творчості та презентація книжкової виставки «Особливості поетичної прози 

Костянтина Паустовського» (до 130-річчя від дня народження). 
 

*   *   * 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

до Всесвітнього дня без тютюну відбулась інформаційна година «Тютюн і 

здоров’я легенів». 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, в рамках благодійного 

мистецького туру «На шляху до перемоги», відбувся музично-поетичний 

концерт за участі гурту «Друже Музико», поетки Злати-Зоряни Паламарчук 

та засновниці українського розмовного клубу в Одесі Тетяни Хамрай. 

Організатор – ГО «Мережа захисту національних інтересів «А Н Т С». 
 

 

Червень 
 

1 
Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії створили 

сторінку «Хроніки війни» на бібліотечному блозі «Одеський краєзнавець», де 

висвітлюють хроніку подій в Україні після повномасштабного вторгнення 

росії на територію нашої держави 24 лютого 2022 року. 
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2 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з експертом з 

довготермінових стратегій Євгеном Глібовицьким на тему: «Воєнні сценарії 

для України». Модератор – Зоя Казанжи, журналістка. 

 

3 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Втечі з совєтського 

"раю"». 

 

*   *   * 
З 3 по 12 червня, в рамках щорічного фестивалю для дітей і підлітків 

«Чілдрен Кінофест», в бібліотеці відбулись покази художніх фільмів. 

Організатор – компанія «Arthouse Traffic» за підтримки Державного агентства 

України з питань кіно. 

 

5 
До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища в бібліотеці 

відбулись наступні заходи: 

- презентація книжкової виставки «Держава, дружня до довкілля – 

противага екологічним ризикам сучасності» (відділ юридичної 

літератури); 

- презентація книжкової виставки-застереження «Диктує екологія – 

рятує технологія» (відділ літератури з питань економіки та сільського 

господарства). 

 

*   *   * 
В бібліотеці розпочались зустрічі «НА ЧАСІ» – розмови-роздуми з 

відомими одеситами про сучасну ситуацію – у проєкті інтернет-видання 

«Думська». 

 

*   *   * 
Бібліотека взяла участь в онлайн-опитуванні «Публічні бібліотеки в 

умовах російської збройної агресії». Організатор – НБУ імені Ярослава 

Мудрого. 

 

7 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція доцента кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова 

Володимира Полторака «Семен Гурко (Палій) і терени сучасної Одещини». 
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8 
В рамках циклу «Альтернативна анотація» співробітники науково-

бібліографічного відділу підготовили інформаційний відеоогляд «8 червня – 

Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна». 

 

9 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Московська отрута: 

міжнародний тероризм як засіб російської політики». 

 

10 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція «Шістдесятники: Олекса Різників», перша з серії 

зустрічей. Лектор – канд. філол. наук, доцент кафедри української літератури 

ОНУ імені І. І. Мечникова Ірина Нечиталюк. 

 

*   *   * 
В читальній залі до Дня Святої Трійці відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Трійця: легенди та традиції». 

 

13 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку                          

«5 книг про легендарного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного і часи 

козацькі» з циклу «Літературний калейдоскоп». 

 

14 
У відділі періодичних видань відбулась інформаційна година 

«Подаруй надію на життя» (до Всесвітнього дня донора крові). 

 

*   *   * 
В рамках циклу «Альтернативна анотація» співробітники науково-

бібліографічного відділу підготовили інформаційний відеоогляд «14 ЧЕРВНЯ 

– Міжнародний день натуриста (нудиста)»; співробітники відділу мистецтв 

підготували відеоогляд виставки «Епоха Ренесансу та жанр НЮ в 

італійському живопису» з циклу «Книжкова хвилинка». 



 34 

 

*   *   * 
Заступник директора Булгакова О. А. та завідувач відділу 

соціокультурної діяльності Нагорнюк О. А. взяли участь у дослідженні 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проєкту 

«Місто і війна». В довільній розмові поспілкувались із заступником 

директора Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна Ольгою Вовк. Обговорили 

питання змін роботи бібліотеки після 24 лютого, про співпрацю з колегами з 

інших міст України, про те, що слід робити з російською та радянською 

культурною спадщиною в бібліотечних фондах та про майбутні плани 

комплектування бібліотечного фонду у зв’язку з воєнними подіями. 
 

*   *   * 
Бібліотека взяла участь в онлайн-анкетуванні «Діяльність закладів 

культури та освіти сфери культури під час воєнного стану». Організатор – 

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. 

 

15 
У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година «15 

червня – Всесвітній день поширення інформації щодо зловживань стосовно 

літніх людей». 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, професора кафедри історії України 

ОНУ імені І. І. Мечникова Тараса Гончарука «Катерина ІІ як путін XVIII ст.: 

дещо про «засновницю» Одеси». 
 

*   *   * 
Бібліотека взяла участь у Всеукраїнському опитуванні «Твоя 

життєстійкість в умовах війни». Організатор – Інститут психології імені                       

Г. С. Костюка НАПН України. 
 

*   *   * 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Літературні історії червня в особах та фактах» з циклу «Літературний 

калейдоскоп». 
 

17 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Степан Бандера – 

символ страху наших ворогів!». 
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*   *   * 
Завдяки грантовій підтримці House of Europe та сприянню одеської 

громадської організації Museum for Change й співробітників OFAM / 

Одеський художній музей, підтримці Одеської обласної військової 

адміністрації й Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації 

бібліотека отримала допомогу –два книжкових сканера CZUR M3000 Pro – 

для збереження книжкового фонду. 
 

19 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

до Дня фермера відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки 

«Збережемо довкілля – змінимо землеробство на краще!». 

 

20 
Бібліотека взяла участь в онлайн-анкетуванні, в рамках україно-

польського науково-дослідницького проєкту «Бібліотеки в кризі – українські 

та польські публічні бібліотеки в умовах війни в Україні». Організатор – 

кафедра історії та документознавства Національного авіаційного 

університету. 
 

21 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція «Куяльник крізь тисячоліття: від палеоліту до національного 

природного парку» одеського краєзнавця та дослідника Дмитра Жданова. 
 

22 
В читальній залі до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні відбулась презентація книжкової виставки «Не згасне полум’я 

свічі…». 
 

23 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція «Шістдесятники: Дмитро Шупта», друга з серії 

зустрічей. Модератор – канд. філол. наук, доцент кафедри української 

літератури ОНУ імені І. І. Мечникова Ірина Нечиталюк. 
 

*   *   * 
Аспірант КНУКіМ, головний бібліотекар, т.в.о. завідувача науково-

бібліографічного відділу Забіянов Є. В. виступив з доповіддю «Робота медіахабу 

в у мовах воєнного стану: досвід Одеської ОУНБ імені М. С. Грушевського» під 

час роботи П’ятої Міжнародної наукової онлайн-конференції «Інформація, 

комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі». Організатори: 

МОН України, МКІП України, КНУКіМ, УБА та ін. 
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24 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

волонтерки, активістки, популяризаторки сучасної української літератури 

Євгенії Завалій «Міста, в які ти поїдеш». Модератор – Андрій Хаєцький. 

 

*   *   * 
З метою підвищення поінформованості фахівців бібліотек України 

всіх систем і відомств щодо організаційно-правових механізмів та успішних 

практик актуалізації бібліотечних фондів в умовах військової агресії 

російської федерації Міністерство культури та інформаційної політики 

України, Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики, Рада з питань розвитку бібліотечної справи 

ініціюють серію публічних експертних обговорень, одне з яких буде 

проведено у форматі відкритого засідання Ради з питань розвитку 

бібліотечної справи – «Актуалізація бібліотечних фондів в умовах військової 

агресії російської федерації». Взяли участь директор бібліотеки Амельченко 

Ю.С., заступник директора з наукової роботи Булгакова О. А., завідувач 

науково-методичного відділу Маловік Н. П. 

 

*   *   * 
В бібліотеці відбулась Всеукраїнська наукова конференція студентів 

та аспірантів «Хаджибеївські читання». В заході взяли участь аспірантка 

кафедри історії та етнографії України НУ «Одеська політехніка», провідний 

бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Сорокіна К. І. з доповіддю 

«Брати Сокальські в соціокультурному житті Одеси другої половини ХІХ ст.: 

історіографія питання» та аспірант КНУКіМ, головний бібліотекар, т.в.о. 

завідувача науково-бібліографічного відділу Забіянов Є. В. з доповіддю 

«Краєзнавчі електронні ресурси та їх роль при вивченні історії Півдня 

України». 

 

26 
Бібліотека підтримала інформаційну кампанію ГО 

«Кримськотатарський ресурсний центр» у рамках відзначення Дня 

кримськотатарського прапору та долучилась до шторму «Два прапори – одна 

перемога» в соціальних мережах. 

 

27 
В читальній залі до 180-річчя американського письменника Амброуза 

Бірса відбувся творчий захід «Неперевершений майстер короткої прози». В 

програмі – перегляд тематичного фільму та театральна вистава за мотивами 

творчості. 
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28 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», до 

Дня Конституції України, відбулась лекція доцента кафедри історії України 

ОНУ імені І. І. Мечникова Володимира Полторака «Їсторія Конституції». 

 

*   *   * 
До Дня Конституції України у відділі юридичної літератури 

відбулась презентація книжкової виставки «Конституція. Ідеологія. 

Суспільство: від посттоталітарного до громадянського суспільства». 

 

29 
Фахівцями провідних відділів бібліотеки для публічних бібліотек 

області підготовлені методичні консультації в рамках обласного онлайн-

семінару «Бібліотечні фонди в умовах агресії рф: актуалізація, організація, 

облік». 
 

*   *   * 
У відділі мистецтв до 445-річчя від дня народження Пітера Пауля 

Рубенса відбулась презентація книжково-ілюстрованої виставки «На 

вершинах Олімпу та Евересту». 
 

*   *   * 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «В обіймах» екологічно найчистіших 

регіонів Європи: краєвиди душі Словаччини» (до Міжнародного дня Дунаю 

та Стратегії ЄС для Дунайського регіону) з циклу «Дивовижний променад 

Дунаєм». 
 

30 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Чин українських 

націоналістів волею українського народу: Акт відновлення Української 

Держави 30 червня». 
 

*   *   * 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Герман Гессе – інтелектуальний прозаїк і мислитель ХХ століття» з циклу 

«Літературний калейдоскоп». 
 

*   *   * 
В червні (27.06) відзначила ювілей головний бібліотекар науково-

методичного відділу Бойко Г. М. 
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Липень 
 

1 
У відділі соціокультурної діяльності відбулись читки сучасної п'єси 

«Хроніки евакуйованого тіла і загубленої душі» (автор Анна Галас; режисер 

Галина Джикаєва) в рамках засідання ГО «ВСАД "ІТ-бабушки"» у супроводі 

авторських пісень фіналістки шоу «Голос країни 2019» Богдани Ренк. 

 

3 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

відбулась презентація книжкової виставки «Морська галузь України : пошук 

нових резервів» (до Дня працівників морського та річкового флоту України). 

 

5 
В ОННБ відбулась зустріч директорів обласних та міських бібліотек, 

присвячена проблемним питанням актуалізації бібліотечних фондів у зв’язку 

зі збройною агресією російської федерації проти України. 

 

6 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, професора кафедри історії України 

ОНУ імені І. І. Мечникова Тараса Гончарука «Імперські маркери в 

пам‘ятниках і топоніміці Одеси: як у нас вшановано пам'ять про російських 

царів військових злочинців та ідеологів-мракобісів». 

 

*   *   * 
У відділі персонального абонементу до 115-річчя від дня народження 

українського письменника, науковця, політичного діяча Олега Ольжича 

відбулась презентація виставки-посвяти «Вертається із забуття». 

 

*   *   * 
Співробітники відділу соціокультурної діяльності підготували 

відеогляд «Марена – Купала: традиції і звичаї українського народу» з циклу 

«Книжкова хвилинка». 

 

7 
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання «круглого 

столу», присвяченого 140-річчю від дня народження академіка                                    

М. Є. Слабченка. Організатор – кафедра історії України ОНУ імені                               

І. І. Мечникова. 
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8 
В читальній залі відбулась презентація книжки «"Зоряний час" нашої 

юності». Про команду КВВ Одеського інституту народного господарства» 

(Одеса, 2022) за участі автора – письменника і журналіста Олександра Галяса 

та ректора ОНЕУ Анатолія Ковальова. 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась дискусія «Діалог через 

Кіно» – перегляд та обговорення короткометражного фільму. Захід відбувся в 

рамках програми «Взаємопідтримка в одеських дворах у кризовий час (фаза 

2)», що впроваджується Forum Civil Peace Service – Ukraine спільно з ГО 

«Зацікавлені» #Зацікавлені Двор-Scena. Движение за возрождение Одесских 

Дворов, ГО «Фонд розвитку міста Одеси» Фонд развития города Одессы та 

Програмним офісом Форуму громадянської служби миру #forumZFD в 

Україні. 
 

*   *   * 
Співробітники читальної зали до Загальноукраїнського Дня родини 

підготували віртуальну виставку «Видатні родини в багатовіковій історії 

України». 
 

*   *   * 
Заступник директора з наукової роботи Булгакова О. А. взяла участь 

в онлайн-дискусії «Діяльність хабів цифрової освіти» в рамках проєкту 

«Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в 

Україні» («Проєкт підтримки Дія»), що впроваджується ПРООН в Україні за 

підтримки Уряду Швеції. 
 

11 
Співробітники бібліотеки підготували відеогляд «11 липня – 

Всесвітній день шоколаду» з циклу «Книжкова хвилинка». 

 

14 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Чорна книга 

комунізму»: упорядники, зміст, сенси». 

 

*   *   * 
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну 

виставку «Мирослав Ірчан – вояк і письменник» до 125-річчя від дня 

народження українського письменника, публіциста, драматурга, перекладача, 

літературознавця, журналіста, історика, видавця з циклу «Загублений цвіт 

української літератури». 
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15 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція «Жіночі голоси шістдесятництва: Галина 

Могильницька», третя з серії зустрічей «Шістдесятники». Лектор – канд. 

філол. наук, доцент кафедри української літератури ОНУ імені                                   

І. І. Мечникова Ірина Нечиталюк. 
 

19 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась 2-га частина лекції д-ра іст. наук, професора кафедри 

історії України ОНУ імені І. І. Мечникова Тараса Гончарука «Імперські 

маркери в пам‘ятниках і топоніміці Одеси: як у нас вшановано пам'ять про 

російських царів військових злочинців та ідеологів-мракобісів». 
 

20 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з упорядником 

видань, генеральним директором видавництва «Фоліо» Олександром 

Красовицьким та презентація книги «Завтра» та 3-х книг «Хроніка подій. 

Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського». 
 

*   *   * 
У відділі юридичної літератури відбулась зустріч-консультація з 

фахівцями Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (БВПД) на теми: «Особливості організації трудових 

відносин в умовах воєнного стану» та «Порядок оформлення спадщини в 

умовах воєнного стану». Консультанти: Тетяна Дімова та Ігор Туровський. 
 

21 
Головний бібліотекар науково-методичного відділу Дубінчак Н. Г. 

взяла участь у вебінарі «Боротьба з насильством стосовно жінок в Україні» в 

рамках проєкту Ради Європи. Організатор – Національна соціальна сервісна 

служба України. 
 

*   *   * 
Співробітники бібліотеки дізнались про особливості праці в період 

воєнного стану під час зустрічі з Лисенко Анастасією Миколаївною, 

головним державним інспектором відділу нагляду в АПК та СКС управління 

нагляду в промисловості і об'єктах підвищеної небезпеки головного 

управління Держпраці в Одеській області. 
 

*   *   * 
Співробітники бібліотеки до дня народження Олени Теліги підготували 

відеогляд «Ірен Роздобудько. Ода радості» з циклу «Книжкова хвилинка». 
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22 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась благодійна лекція 

Володимира Чигрнця «Перевід Середземноморського сюрреалізму: 

психрографія в мистецтві Одеси 70-80 років». Організатор – «Зелений театр». 

 

*   *   * 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Олександр Дюма – геній авантюрного 

роману» (до 220-річчя від дня народження французького письменника). 

 

24 
У відділі мистецтв відбулась презентація виставки нотних видань                      

«В ритмі з часом» (до115-річчя від дня народження Дмитра Клебанова). 

 

25 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція «Державотворення в Україні: історичні уроки» 

канд. іст. наук, доцента кафедри історії України ПНПУ імені                                            

К. Д. Ушинського Володимира Чумака. 

 

26 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Літературні історії липня в особах та фактах» з циклу «Літературний 

калейдоскоп». 
 

27 
До Дня Української Державності відбувся хакатон національного 

державотворення «Українська державність: точка відліку».  

«Живи, Україно, живи для краси, 

Для сили, для правди, для волі!..» (Олександр Олесь). 

В програмі: 

- Вітальне слово. Різникова Ярослава Олексіївна, заступник директора 

Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації – 

начальник управління культури, національностей та релігій; 

- Гімн України. Студентський хор «Аветон» комунального закладу 

«Одеський фаховий коледж мистецтв імені К. Ф. Данькевича» 

(художній керівник – Олейнікова Ольга, головний диригент – Селіна 

Інга). 

Виступи: 

- «Тривалий шлях від язичництва до християнства». Теодор Оробець, 

секретар Одесько-Балтської єпархії Православної Церкви України, 

настоятель Кафедрального собору Різдва Христового; 



 42 

 

- «Держава і право в політичній системі суспільства». Осауленко Світлана 

Вікторівна, доктор юридичних наук, депутат Одеської міської ради; 

- «Місце української мови в системі державних пріоритетів». Работін 

Юрій Анатолійович, заслужений журналіст України, голова Одеської 

регіональної організації Національної спілки журналістів України, 

голова Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова 

єднання»; 

- «Культура і мистецтво – вагома складова державності». Клещуков 

Володимир Петрович, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч 

мистецтв України; 

- «Одеський вимір української державності». Боган Сергій Михайлович, 

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Одеського 

історико-краєзнавчого музею; 

- «Державність України: від політичної ідеї до державного будівництва». 

Антонюк Дмитро Вікторович, провідний бібліотекар комунальної 

установи «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені                                      

М. С. Грушевського» (огляд книжково-документальної виставки); 

- «Українська держава – бібліотека – книга». Онлайн-марафон (display 

crossing) тематичних книжкових виставок в публічних бібліотеках 

Одещини (публічні бібліотеки Татарбунарської, Ренійської міської, 

Авангардівської, Великомихайлівської селищних, Красносільської 

сільської рад). 

«Усе моє, все зветься Україна» (Ліна Костенко) 
- Заключне слово. Амельченко Юліана Сергіївна, директор комунальної 

установи «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені                                      

М. С. Грушевського». 
 

28 

В читальній залі відбулась презентація книжкової виставки «28 липня 

– День Хрещення України-Русі». 
 

*   *   * 
Відбулись загальні збори трудового колективу бібліотеки з метою 

переобрання голови профспілкового комітету. Обрано голову профспілкової 

організації (Морозова С. А.) та заступника голови (Осипенко А. В.). 
 

29 
У відділі соціокультурної діяльності, за підтримки форум ZFD, в рамках 

проекту Гуманітарний штаб «Хранителів часу онлайн» відбулись читки й 

обговорення сучасної п’єси. Були представлені тексти: «Напередодні, або все 

буде добре», автор – Дмитро Терновий; «Хроніки евакуйованого тіла і загубленої 

душі», авторка – Анна Галас; «Рускій воєнний», автор – Ігор Білиць. Виконавці: 

Богдана Ренк, Олена Савченко-Безверхова, Георгій Коновальчук, Олена Смагіна, 

Олександр Устименко, Артем Цинський. Читки відбулись у супроводі авторських 

пісень фіналістки шоу «Голос країни 2019» Богдани Ренк. Режисер – Галина 

Джикаєва. 
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31 
Співробітники відділу літератури іноземними мовами підготували 

віртуальну виставку «31 липня – День спогадів про улюблені книги». 

 

 

Серпень 
 

1 
З 01 по 04 серпня відбувся онлайн-дискурс «Діяльність бібліотек 

Одещини в умовах воєнного часу» з представниками публічних бібліотек 

області та начальниками відділів культури територіальних громад на теми: 

«Актуалізація бібліотечних фондів у зв’язку зі збройною агресію російської 

федерації проти України» та «Збереження мережі публічних бібліотек 

територіальних громад Одеської області». 

 

2 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку                            

«5 шедеврів світової літератури – ювіляри року (115 років новелі «Останній 

листок» О. Генрі; 100 років роману «Улісс» Джеймса Джойса; 100 років 

роману «Пташка співуча» Решата Нурі Гюнтекіна; 85 років роману «Капітани 

піску» Жоржі Амаду; 65 років повісті «Кульбабове вино» Рея Бредбері» з 

циклу «Літературний калейдоскоп». 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, професора кафедри історії України 

ОНУ імені І. І. Мечникова Тараса Гончарука «Чумацька Одеса XVI – ХІХ ст.» 

в рамках серії «Історія Одеси: (не)формат». 
 

4 
У відділі соціокультурної діяльності Уповноважений із захисту 

державної мови Тарас Кремінь представив свого новопризначеного 

представника на Півдні України Ярославу Вітко-Присяжнюк. 

 

5 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Українська 

державність: герої та антигерої». 
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8 
Бібліотека долучилась до благодійної акції «Смілива гривня», яку з 

серпня по жовтень реалізує НБУ разом із партнерами – Ощадбанк та ПУМБ – 

збору монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Всі зібрані 

кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ. 
 

9 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція професора 

кафедри журналістики та соціальних комунікацій Донецького національного 

університету імені Василя Стуса Наталії Стеблини на тему: «Чи здатні 

російські незалежні медіа професійно інформувати про війну в Україні?». 
 

*   *   * 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 85-річчя від дня 

народження д-ра іст. наук, професора Г. І. Гончарука була підготовлена 

виставка творчих надбань вченого. 
 

10 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книги 

Тетяни Тхоржевської «Одеса очима "понаєхавших": Усна історія урбанізації 

50-80 рр. XX ст.». В заході взяв участь Олексій Семенищев, у виконанні якого 

прозвучали одеські пісні. 
 

*   *   * 
Співробітники читальної зали підготували відеогляд «10 серпня – 

Міжнародний день захисту королів джунглів (День лева)» з циклу «Книжкова 

хвилинка», а також віртуальну виставку «Королі Джунглів: до Всесвітнього 

дня лева». 
 

12 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція «Жіночі голоси шістдесятництва: Галина 

Могильницька (Ч. ІІ)» з серії зустрічей «Шістдесятники». Лектор – канд. 

філол. наук, доцент кафедри української літератури ОНУ імені                                          

І. І. Мечникова Ірина Нечиталюк. 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась перша зустріч-дискусія 

«Імперія, колонія, постколоніальний синдром» з циклу дискусій про 

деколонізацію в Одесі. Спікери: Андрій Красножон – історик та археолог, 

професор та ректор ПУНПУ імені К. Д. Ушинського; Олег Луговий – історик та 

краєзнавець, доцент кафедри всесвітньої історії ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Куратор та модератор дискусійної програми – Оксана Довгополова, д-р філос. 

наук, професор кафедри філософії ОНУ імені І. І. Мечникова, співзасновниця 

платформи культури пам’яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво. 
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*   *   * 
Співробітники читальної зали підготували відеогляд «12 серпня – 

Всесвітній день слонів, або World Elephant Day» з циклу «Книжкова 

хвилинка». 
 

13 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Літературні історії серпня в особах та фактах» з циклу «Літературний 

калейдоскоп». 
 

14 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Джон Ґолсуорсі –літописець сімейної 

хроніки» (до 155-річчя від дня народження англійського письменника). 

 

 *   *   * 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

відбулась презентація книжково-ілюстративної виставки «Нові технології в 

будівництві – створюємо майбутнє разом» (до Дня будівельника). 
 

16 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась зустріч з 

представницею Уповноваженого із захисту державної мови на Півдні України 

Ярославою Вітко-Присяжнюк. 
 

*   *   * 
Співробітники відділу юридичної літератури підготували віртуальну 

виставку «Застосування цивільного законодавства в умовах воєнного стану» з 

циклу «Право в умовах воєнного стану». 
 

18 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Письменники – ювіляри серпня (110 років від дня 

народження Дмитра Григоровича Сергійовича; 85 років від дня народження 

Віктора Володимировича Нарушевича)». 
 

19 
Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. взяла участь в онлайн-

розмові «Російська література в публічних бібліотеках України» (Ч. І). 

Організатори: ВГО «УБА», ГО «Бібліотека майбутнього». 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція д-ра іст. наук, професора кафедри історії України ОНУ імені                                   

І. І. Мечникова Тараса Гончарука «Одеса козацька. Ч. І (XVI – XVIII ст.)». 
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20 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Політв’язень, вчений, письменник» (80 років від дня 

народження Василя Володимировича Барладяну-Бирладника), в т.ч. 

віртуальної. 
 

22 
Співробітники відділу мистецтв підготували віртуальну виставку 

нотних видань «Творець нових реальностей в царині музики» (до 160-річчя з 

дня народження Клода Дебюссі). 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, професора, завідувача кафедри 

історії України ОНУ імені І. І. Мечникова Олени Бачинської «Політична 

культура української еліти середини XVII-XVIII ст.: традиція та сучасність». 
 

23 
До Дня Державного Прапора України в бібліотеці відбувся флешмоб 

«Державний Прапор – святиня народу». У відділі юридичної літератури – 

презентація книжково-документальної виставки «День Незалежності під 

Державним Прапором». 
 

*   *   * 
 До Дня Незалежності України відбувся святковий захід. В програмі: 

- «Незалежність здобувається у бою» (флешмоб поезій 

військовослужбовців); 

- «Одещина: покоління незалежних» (лекція Сергія Богана, канд. іст. 

наук, старшого наукового співробітника Одеського історико-

краєзнавчого музею); 

- «Пісня – душа України» (виступ Валентини Доценко, солістки театру 

«Козацьке коло»); 

- «Пишаюсь, що я – українець!» (огляд виставки книг, отриманих від 

УІК до 30-річчя Незалежності України); 

- «Мова єднає» (диктант. Лариса Василівна Старожук – вчителька 

української мови та літератури Маріїнської гімназії). 

- «Україна — шлях до Незалежності» (презентація книжкової 

виставки-хроніки). 
 

25 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді», 

відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії України ОНУ 

імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Українці та грузини у спільній 

боротьбі за волю». 
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*   *   * 
Співробітники бібліотеки взяли участь у Глобальному дослідженні 

стану цифрової рівності «Цифрова рівність». Організатор – Сonnect Humanity. 

 

*   *   * 
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

Черненко К. Г. відвідала презентацію 90-го випуску літературного альманаху 

«Дерибасовская-Ришельевская», яка відбулась у Всесвітньому клубі одеситів. 

Видання було передано в дар бібліотеці. 

 

26 
У відділі соціокультурної діяльності, в циклі дискусій про 

деколонізацію в Одесі, відбулась друга зустріч, присвячена слідам імперії в 

публічному просторі Одеси. Спікери: Анна Місюн, історик та культуролог, 

доцент кафедри культурології НУ «Одеська політехніка», автор теле- та 

радіопрограм; Петро Обухов, підприємець та громадський діяч, депутат 

Одеської міської ради та голова Комісії з питань транспорту і дорожнього 

господарства; Євгенія Моляр, мистецтвознавець, артменеджер, учасниця 

ініціативи ДЕ НЕ ДЕ, представниця Експертної ради Міністерства культури 

та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та 

тоталітаризму. Модератор: Оксана Довгополова, д-р філос. наук, професор 

кафедри філософії ОНУ імені І. І. Мечникова, співзасновниця платформи 

культури пам’яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво. 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся «Літературний пікап» – 

благодійна акція на підтримку ЗСУ: лекції «Українські письменники – 

державотворці» Ірини Нечиталюк, канд. філол. наук, доцента кафедри 

української літератури ОНУ імені І. І. Мечникова та «Українська сучасна 

фантастика: реальна нереальність» Наталії Кондратенко, д-ра філол. наук, 

професора, декана філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Організатор – Волонтерський штаб «Другий фронт». 

 

29 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книжкової 

виставки «29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України». 

 

*   *   * 
Співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну 

виставку «Українською грала Сопілка…» (125 років від дня народження 

Мирослави Сопілки, української поетки та письменниці). 



 48 

 

30 
До 100-річчя від дня народження класика сучасного українського 

гумору Павла Глазового у відділі персонального абонементу відбулась 

презентація книжкової виставки «Настояний на вишні з перцем», а 

співробітники відділу періодичних видань підготували віртуальну виставку 

«Сміхологія» Павла Глазового». 

 

*   *   * 
До Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень у відділі 

юридичної літератури відбулась інформаційна година. 

 

31 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії до 90-річчя від дня 

народження відомого одеського скульптора Олександра Веніамінова Князика 

відбулась презентація книжково-документальної виставки «Професія 

скульптор», в т.ч. й віртуальної. 

 

 

Вересень 
 

1 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Приймай життя як 

героїчний подвиг: Одеський плацдарм українського націоналізму» в рамках 

серії «Історія Одеси: (не)формат». 

 

*   *   * 
Співробітники відділу юридичної літератури підготували віртуальну 

консультацію «Насильство серед учнів шкіл (булінг) в Україні: правові 

шляхи подолання» (на виконання Закону України №8584 18.12.2018 р. «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу»). 

 

2 
Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. та заступник директора з 

наукової роботи Булгакова О. А. взяли участь в онлайн-анкетуванні 

«Особливості роботи одеських бібліотек під час воєнного стану». Організатор 

– кафедра бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики 

Київського університету імені Бориса Гринченка. 
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5 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся тренінг «Юридична 

освіта для IT-бабусь». Організатор – ГО «Всеукраїнська спілка активного 

довголіття». 
 

8 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція канд. біол. наук 

Володимира Немерцалова про борщ – «Різний, але єдиний!», про інгредієнти 

українського борщу. 
 

9 
У відділі соціокультурної діяльності відбулись читки сучасної п'єси 

«Крізь шкіру» (автор Наталка Блок) в рамках засідання ГО «ВСАД "ІТ-

бабушки"». 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч-

дискусія «Місто вільних людей: з імперією чи без неї» з циклу дискусій про 

деколонізацію в Одесі. Організатори: Зелений театр разом із платформою 

культури пам'яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво. 
 

10 
Співробітники читальної зали до Дня фізичної культури і спорту 

підготували віртуальну виставку «5 книг про легендарних спортсменів 

України». 
 

11 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація 

виставки-портрету «О’Генрі – американський король сміху» (до 160-річчя від 

дня народження американського письменника). 
 

14 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція «Час родини Шеренгових» з серії зустрічей 

«Шістдесятники». Лектор – канд. філол. наук, доцент кафедри української 

літератури ОНУ імені І. І. Мечникова Ірина Нечиталюк. 
 

18 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

відбулась презентація виставки-реклами «Новітні технології майбутнього» 

(до Дня винахідника і раціоналізатора в Україні). 
 

21 
У відділі літератури іноземними мовами відбулась презентація виставки-

портрету «Стівен Кінг –американський письменник, автор бестселерів у жанрах 

літератури жахів, фентезі, трилера» (до 75-річчя від дня народження). 
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22 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся квартирник – 

літературно-поетичний вечір – «Contra spem spero», в якому взяли участь 

молоді поети та музиканти, які підкорюють сучасне мистецтво – Влада 

Хворостецька, Вікторія Єфремова, Вікторія Коваль та Елізабет Скорба, Настя 

Околиця, Дарья Шелушкова, Ігор Крикун (група «Hostile Gren»). 

 

23 
До 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької у відділі 

мистецтв відбувся цикл заходів: 

- презентація книжково-ілюстрованої виставки з елементами музичних 

композицій «Славетна Соломія. Український Соловейко у просторі 

Всесвіту»; 

- перегляд документального фільму «Гра долі: талант і самотність». 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась чергова зустріч-

дискусія «Між морем і степом: не інституційна колонізація в Одесі» з циклу 

дискусій про деколонізацію в Одесі. Організатори: Зелений театр разом із 

платформою культури пам'яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво. 

 

25 
У відділі мистецтв відбулась презентація книжково-ілюстрованої 

виставки «Магія голосу. Місяць і зорі Анатолія Солов'яненка» (до 90-річчя 

від дня народження). 
 

26 
Для першокурсників Одеського державного університету внутрішніх 

справ відбулась екскурсія «Шлях книги». 
 

*   *   * 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Літературні історії вересня в особах та фактах» з циклу «Літературний 

калейдоскоп». 
 

27 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, професора кафедри історії України 

ОНУ імені І .І. Мечникова Тараса Гончарука «Чорноморці: герої чи 

зрадники?» (Ч. ІІ). 
 

29 
Відбувся XXVI обласний фестиваль української книги пам’яті 

Михайла Грушевського «Григорій Сковорода – джерело духовної величі та 

сучасність» (до 300-річчя від дня народження). В програмі: 
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- «Григорій Сковорода: життя у пошуках істини» (презентація 

книжкової виставки); 

- «Музика промовляє до душі нашої» (концерт студентів комунального 

закладу «Одеський фаховий коледж мистецтв імені                                     

К. Ф. Данькевича» (художній керівник – Галицька Полина 

Анатоліївна); 

- «Григорій Сковорода «Світ ловив мене…» (презентація збірки творів 

мислителя та поета, присвяченого 300-річчю з дня народження 

видатного українця, видавництва «Фоліо», Красовицький Олександр 

Віталійович, генеральний директор видавництва «Фоліо» (м. Харків); 

- «Григорій Сковорода: Україна та Європа мандрівника» (презентація 

книжкової виставки); 

- «Ти був найкращий в нас талант Ума і серця України» (презентація 

книжкової виставки); 

- «Григорій Сковорода – джерело натхнення і творчості» (презентація 

виставки творчих робіт студентів комунального закладу «Одеський 

художній фаховий коледж ім. М. Б. Грекова» (Лукін Микола 

Борисович, викладач, художник, завідувач комісії «Живопис»); 

- «П’ять правил життя Григорія Сковороди» (театралізована постанова 

студентів комунального закладу «Одеський театрально-художній 

фаховий коледж» (Ратушняк Софія, Богданова Ніка). 

 

*   *   * 
В читальній залі відбулась презентація виставки-спомину «Волає біль 

Бабиного Яру» (до роковин трагедії Бабиного Яру (29-30 вересня 1941 року). 

  

30 
До Всеукраїнського дня бібліотек в бібліотеці відбулась низка 

заходів:  

- День відкритих дверей «Є тільки один дійсно невичерпний скарб – це 

велика бібліотека»;  

- Всеукраїнський флешмоб «Бібліотека – спільнодія до твоєї мрії!»; 

- презентація «Бібліотеки Одещини: плацдарм україномовності» в 

рамках роботи секції «Бібліотеки як осередки пізнання і 

усвідомлення ідентичності» Всеукраїнського бібліотечного марафону 

«Бібліотека і війна: тримаємо стрій!» (організатори: НБУ імені 

Ярослава Мудрого, ВГО «УБА»). 

 

*   *   * 
Співробітники відділу літератури іноземними мовами до 

Міжнародного дня перекладача підготували книжкову виставку «Бути 

перекладачем», в тому числі й віртуальну. 
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Жовтень 
 

1 
До 170-річчя від дня народження Киріака Костанді в бібліотеці 

відбулись презентації виставок: у відділі краєзнавчої літератури і бібліографії 

– «Колорит художньої школи Костанді»; у відділі мистецтв – «Одіссея 

мистецького гуру». 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся благодійний 

літературний вечір. Організатор – факультет адвокатури та антикорупційної 

діяльності НУ «ОЮА». 

 

*   *   * 
У відділі літератури іноземними мовами відбулось засідання 

«круглого столу» на тему: «Сучасне перекладознавство в Україні», 

присвячений Міжнародному дню перекладача. Для студентів Одеського 

національного морського університету була проведена екскурсія по бібліотеці 

та презентація відділу. Науковець, фахівець англійської та німецької мов, 

викладач технічного перекладу в сфері морського бізнесу Москалюк Олена 

Вікторівна ознайомила аудиторію з дослідженням на тему: «Актуальність та 

специфіка навчання за спеціальністю 035 філологія за освітньою програмою 

(оп) технічний переклад в сфері морського бізнесу». 

 

*   *   * 
Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. взяла участь в онлайн-

семінарі ЮНЕСКО з охорони документальної спадщини в Україні. 

 

4 

У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція канд. філол. наук, доцента кафедри української 

літератури ОНУ імені І. І. Мечникова Ірини Нечиталюк «Михайло 

Коцюбинський: архів долі». 

 

*   *   * 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

до Всесвітнього дня тварин відбулась презентація книжкової виставки «Наші 

менші друзі». 

 

*   *   * 
У відділі літератури іноземними мовами відбувся Огляд творчості 

«Луї Буссенар – викрадач читацьких сердець» (до 175-річчя від дня 

народження французького письменника). 
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*   *   * 
До Міжнародного дня осіб похилого віку  в бібліотеці відбулись 

наступні заходи: 

- «Соціальний захист сьогодні – запорука успіху завтра» (презентація 

книжково-документальної виставки); 

- «Вік – не вирок» (дискусійна година за участі ТЦСО Приморського 

району). 

 

5 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся перший з циклу 

музично-пізнавальних заходів (ГО «Десяте квітня») «Покращення 

інтеграційних умов для біженців» за участі Максима Трубнікова (гурт 

«Друже Музико»). 

 

8 
У відділі юридичної літератури до Дня юриста відбулась презентація 

книжкової виставки «Юристи сучасності: імена, звершення, досягнення». 

 

14 
У відділі соціокультурної діяльності та в читальній залі відбулись: 

- презентація книжково-ілюстративної виставки «Лицарі вольності 

духу» (до Дня українського козацтва), в т.ч. віртуальна виставка «5 

книг про історичне минуле старовинних козацьких міст України»; 

- презентація книжкової виставки військової тематики «В серцях 

несемо вдячності немало всім тим, хто землю боронить» (до Дня 

захисників і захисниць України); 

- презентація книжкової виставки «УПА: коротко про головне»: 80 

років із часу створення Української Повстанської Армії (1942)». 

 

*   *   * 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку нових 

находжень до відділів бібліотеки у жовтні. 

 

16 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч, в т.ч. 

автограф-сесія з лауреатом Шевченківської премії 2022 р. Тамарою Горіха 

Зерня. Організатор – Видавництво «Білка» (м. Київ). 

 

18 
Директор бібліотеки Амельченко Ю. С. та заступник директора з 

наукової роботи Булгакова О. А. взяли участь в урочистостях з нагоди                                

100-річчя філіалу № 4 Централізованої міської бібліотечної системи для 

дітей. 
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19 
В Музеї української книги відбулась презентація арт-проєкту 

заслуженого діяча мистецтв України, фотохудожника Сергія Гуменюка 

«Привоз – жива легенда Одеси», в т.ч. презентація книги «Феномен одеського 

Привозу» та виставки «Привоз – самий відомий ринок Одеси». 

 

*   *   * 
До Дня відповідальності в бібліотеці відбулись наступні заходи: 

- інформаційна година «Богдан Гаврилишин – автор «Декларації 

відповідальності людини»; 

- інтернет-флешмоб «5 відповідальних друзів: Ставь хештег 

#дію_відповідально #ДеньВідповідальності». 

 

21 
В Музеї української книги відбулась презентація видання з архівів 

Швеції про історичні постаті, пов’язані із українськими гетьманами, – 

Богданом Хмельницьким, Іваном Мазепою та Пилипом Орликом – «Скарби 

шведських архівів. Документи з історії України» (автор Марина Траттнер та 

ін.). 

 

*   *   * 
У відділі юридичної літератури до 350-річчя від дня народження 

Пилипа Орлика відбулась презентація книжкової виставки «Конституція 

Пилипа Орлика: договір про наміри, який став символом України», в т.ч. і 

віртуальної виставки «Гетьман Пилип Орлик та його Конституція». 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація «Херсон: 

арт-опір» проєкту «ВПО в територіальних громадах: механізм успішної 

інтеграції». Організатори заходу: ГО «Urban Re-Public» (Херсон), платформа 

культури пам’яті «Past / Future / Art» (Одеса), за підтримки ГО «Музей 

сучасного мистецтва» та UNESCO. Спікери: Юлія Манукян, куратор, 

менеджер проєкту «Анімація арт-опору в окупації», куратор «Резиденції в 

окупації» (Херсон); Сергій Дяченко, координатор проєкту «Анімація арт-

опору в окупації», історик архітектури, музеєзнавець, дійсний член УНК 

ІКОМОС (Херсон). Модератор – Оксана Довгополова, д-р філос. наук, 

професор кафедри філософії ОНУ імені І. І. Мечникова, співзасновниця 

платформи культури пам’яті «Past / Future / Art». 

 

23 
До 120-річчя від дня народження Юрія Яновського у відділі 

персонального абонементу відбулась презентація книжкової виставки 

«Романтик української літератури». 
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27 
У відділі соціокультурної діяльності, за ініціативи КУ «Одеський 

обласний центр патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та 

молоді», відбулась лекція д-ра іст. наук, доцента, професора кафедри історії 

України ОНУ імені І. І. Мечникова Олександра Музичка «Ніл Хасевич – 

художник-воїн великої УПА». 

 

*   *   * 
Працівники бібліотеки долучились до Національного тесту з 

медіаграмотності. Організатор – «Фільтр», національний проєкт з 

медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики України, 

спільно з програмою USAID «Мріємо та діємо» та проєктом «Вивчай та 

розрізняй: інфо-медійна грамотність», які виконуються IREX. 

 

28 
В читальній залі до Дня вигнання нацистських окупантів із України 

відбулась презентація виставки-хроніки «Україно моя, ти згадай ті роки…». 

 

*   *   * 
В читальній залі відбулась творча зустріч «Музика міста та осені» з 

музикантами і поетами міста Одеси: Сергієм Головіним – поетом, 

музикантом, композитором, мультиінструменталістом, майстром горлового 

та обертонного співу, фронтменом Архайк-Етно Фолк гурту «Сонячне 

Сплетіння» та Артуром Сухановим – журналістом, бардом, поетом, 

композитором, автором-виконавцем. 

 

*   *   * 
Провідний бібліотекар читальної зали Дмитро Антонюк виступив під 

час семінарських занять для викладачів театральних відділень і класів 

середніх учбових закладів Одеської області з доповіддю «Григорій Сковорода 

– філософ, мандрівник, письменник, музикант». 

 

30 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

до Дня автомобіліста і дорожника відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «Розвиток автомобільного транспорту: практика 

України та міжнародний досвід». 
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Листопад 
 

2 
У відділі персонального абонементу відбулась презентація виставки-

посвяти «Зів’ялі квіти треба викидати» (до 60-річчя від дня народження Ірен 

Роздобудько, української письменниці і журналістки). 
 

4 

У відділі соціокультурної діяльності відбулась творча зустріч з 

письменником, художником, воїном ЗСУ Валерієм Пузіком «Література і 

війна». Модератор – Ірина Нечиталюк, канд. філол. наук, доцент кафедри 

української літератури ОНУ імені І. І. Мечникова. 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбулось засідання 

інтеграційного клубу РІКа «Покращення інтеграційних умов для біженців» 

(ГО «Десяте квітня»). 
 

*   *   * 
Співробітники відділу юридичної літератури підготували віртуальну 

консультацію «ЗАПИТАЙ В ЕКСПЕРТА» з циклу «Юридичні консультації 

на шпальтах газети «Урядовий кур'єр». 
 

6 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась відкрита дискусія за 

участю: Володимира Єрмоленка – філософа, есеїста, перекладача, члена 

Українського ПЕН, головного редактора UkraineWorld.org., засновника 

подкаста Kult; Вахтанга Кебуладзе – філософа, письменника, перекладача, 

члена Українського ПЕН; Тетяни Огаркової – літературознавиці, членкині 

Українського ПЕН, засновниці подкаста Kult; Зої Казанжи – журналістки, 

письменниці, членкині Українського ПЕН, а також науковці кафедри 

філософії ОНУ імені І. І. Мечникова Інна Голубович і Оксана Довгополова. 
 

8 
У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії відбулась презентація 

книжкової виставки «Я посмішки щедро вам клав на вуста…» (до 85-річчя від 

дня народження Віталія Костянтиновича Березінського), в т.ч. і віртуальної. 
 

*   *   * 
В бібліотеці відбувся урочистий захід, присвячений Всеукраїнському 

дню працівників культури та майстрів народного мистецтва, в якому взяли 

участь начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим 

Марченко, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, голова Одеської 

районної державної адміністрації Юрій Крук та представники культурної 

сфери Одещини. 
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9 

До Дня української писемності та мови в бібліотеці: 

- презентація книжкової виставки «Мова – духовний символ нації»; 

- ХХІІ Радіодиктант національний єдності; 

- лекція-дискусія Анастасії Ковалевської-Славової «Сучасний стан 

української мови на Півдні України»; 

- Стусівські читання (модератор – Ірина Нечиталюк, канд. філол. наук, 

доцент кафедри української літератури ОНУ імені І. І. Мечникова). 

 

*   *   * 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Минуле України в історичних творах класика української літератури 

Богдана Лепкого: до 150-річчя від дня народження». 

 

10 
Бібліотекарі передали начальнику управління морально-

психологічного забезпечення командування ВМС ЗС України А. Урсулу для 

українських воїнів 53 книжки та смаколики. 

 

*   *   * 
В бібліотеці розпочався ремонт із заміни труб та радіаторів системи 

опалення. 
 

11 
Підписаний Меморандум про співпрацю між Комунальною 

установою «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені                                          

М. С. Грушевського» та Громадською організацією «Одеський інститут 

соціальних технологій». 
 

*   *   * 
У відділі персонального абонементу відбулась презентація книжкової 

виставки «Найвідоміша казкарка у світі» (до 115- річчя від дня народження 

Астрід Ліндґрен). 
 

*   *   * 
У відділі персонального абонементу до 110-річчя від дня народження 

Андрія Малишка відбулись презентація книжкової виставки та поетична 

година «Чому живе, і сам не знаю, в моєму серці стільки літ. Ота стежина в 

нашім краї одним одна коло воріт...». 

 

13 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

відбулась презентація книжково-ілюстрованої виставки «Виноградарство та 

виноробство XXI століття» (до Дня виноградаря і винороба). 
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14 
З 14 по 18 листопада заступник директора з наукової роботи 

Булгакова О. А. взяла участь у тренінгу проєкту «Розвиток спроможності 

бібліотек-хабів цифрової освіти». Організатор – УБА. 

 

15 
Для співробітників обласних бібліотек Департаментом культури, 

національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини ОДА була 

організована зустріч з головним інспектором відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям по Приморському району ДСНС, майором служби 

цивільного захисту Кононенком Євгеном Ігоровичем, тема якої – як 

розрізняти вибухонебезпечні предмети та що робити при їх виявленні, а 

також про дії населення під час хімічної та ядерної загроз. 

 

16 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась просвітницька година 

«Донорство крові під час війни та у мирний час». Спікери: Володимир 

Немерцалов, канд. біол. наук, та Олена Вельможко, речниця міського 

Департаменту охорони здоров'я, кураторка проєкту «Донор Одеса». 

 

17 
Т.в.о завідувача науково-бібліографічного відділу Забіянов Є. В. та 

провідний бібліотекар читальної зали Антонюк Д. В. взяли участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції «Бібліотека у 

сучасному інформаційному просторі: проблеми та перспективи»                                

(до 100-річчя створення бібліотеки Університету Ушинського) з доповіддю 

«Психологічна підтримка в бібліотеці під час війни». 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась презентація книжкової 

виставки філософської тематики «Філософія – наука про закони розвитку 

природи, суспільства та мислення» (до Міжнародного дня філософії). 

 

19 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

до 25-ї річниці із часу польоту у космос першого космонавта Незалежної 

України Леоніда Каденюка відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «Перший космонавт України». 

 

21 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

до Дня працівників сільського господарства відбулась презентація книжково-

ілюстративної виставки «Європейська якість – українським ланам». 
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*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності до Міжнародного дня 

телебачення відбувся відкритий урок «Time of eclectics» / «Час еклектики». 

Викладачі –англійської мови ЗОШ № 118 Ольга Міндруль та етикету ЗОШ                               

№ 79 Альона Сізова. 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності до Дня Гідності та Свободи 

відбулись: 

- презентація виставки-хроніки «Від Революції Гідності до Країни 

Гідності»; 

- перегляд та обговорення циклу документальних фільмів «Зима, що 

нас змінила», присвячених подіям листопада 2013 – лютого 2014 

років; 

- літературний флешмоб «Про Майдан від учасників Майдану». 

 

22 
Провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

Черненко К. Г. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Голодомор-геноцид як чинник руйнації 

традиційної культури українців» (до 90-х роковин Голодомору 1932-                             

1933 рр.) з доповіддю «Бібліотеки Одещини у вивченні та розповсюдженні 

знань про Великий Голод». 

 

23 
На виконання Указу Президента України «Про заходи у зв’язку з                               

90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду 

Українського народу» в бібліотеці відбулись наступні заходи: 

- літературний вернісаж «Пам’ять, закарбована у слові: письменники і 

поети про Голодомор 1932-1933 років»; 

- перегляд художнього фільму «Гіркі жнива» (режисер Джордж 

Менделюк, 2016); 

- презентація книжкової виставки «Чорна сповідь нашого народу: 

Голодомор на Україні 1932-1933 років». 

 

25 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась лекція «Голодомор в 

художній літературі» Ірини Нечиталюк, канд. філол. наук, доцента кафедри 

української літератури ОНУ імені І. І. Мечникова. 

 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбувся вечір-спогад про 

кінорежисера та громадського діяча Павла Майстренка. 
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*   *   * 
У відділі літератури іноземними мовами до 460-річчя від дня 

народження іспанського драматурга Лопе де Вега відбулась презентація 

книжково-ілюстративної виставки «Фенікс Іспанії: Літературний титан доби 

Відродження». 
 

28 
Відбувся обласний онлайн-семінар для представників публічних 

бібліотек «Орієнтири 2023: планування бібліотечної діяльності». 

 

29 
У відділі мистецтв до 225-річчя від дня народження італійського 

композитора Доменіка Доніцетті відбулась презентація виставки нотних та 

книжкових видань «Еліксир кохання від Доніцетті». 

 

30 
У відділі юридичної літератури відбулась інформаційна година 

«Законодавство, яке тебе захищає: система попередження насильства в сім`ї» 

(на виконання Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до                               

2025 року). 
 

*   *   * 
10 листопада відзначила ювілей провідний бібліотекар відділу 

інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю 

Северина Г. Д. 
 
 

Грудень 
 

1 
В читальній залі до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом відбулась 

інформаційна година «Попереджений – значить, захищений: що треба знати 

про СНІД». 
 

2 
У відділі юридичної літератури до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю відбулась презентація книжково-документальної виставки 

«Зарубіжна практика соціального захисту інвалідів: досвід для України». 
 

*   *   * 
У відділі краєзнавчої літератури відбулась презентація книжкової 

виставки «Письменники – ювіляри грудня: 129 років від дня народження Ханана 

Абрамовича Вайнермана; 120 років від дня народження Євгена Петровича 

Петрова (Катаєва); 100 років від дня народження Ізмаїла Борисовича Гордона; 105 

років від дня народження Володимира Георгійовича Лясковського; 85 років від 

дня народження Надії Семенівни Щербань». 
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3 
В читальній залі відбулась до 300-річчя від дня народження Григорія 

Савича Сковороди презентація книжкової виставки «Григорій Сковорода. 

Життя в пошуках істини». 
 

*   *   * 
Співробітники бібліотеки відвідали концерт, присвячений 300-річчю 

від дня народження Г. С. Сковороди, який відбувся в Одеському 

національному академічному театрі опери та балету. 
 

5 
У відділі соціокультурної діяльності до Міжнародного дня волонтера 

відбулось знайомство з волонтерськими організаціями м. Одеси 

(«Мереживо.ua»)  «Поспішайте творити добро!». 
 

6 
Завідувач сектору рідкісної і цінної книги Довганюк І. В. взяла участь 

у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Пам’ятки писемності та культури: з досвіду вивчення, збереження, 

популяризації» з доповіддю «З досвіду роботи з рідкісною і цінною книгою в 

Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені                                          

М. С. Грушевського», яка відбулась 6-7 грудня в ОННБ. 
 

*   *   * 
У відділ соціокультурної діяльності до Дня Збройних Сил України 

відбулась презентація книг військової тематики «Сила і міць держави», а 

також благодійна акція «Подарунок – на фронт». 
 

7 
До Дня української хустки відбувся флешмоб «Краса в хустині нашій 

споконвічна…». 
 

8 
До 85-річчя від дня народження Миколи Леонідовича Огренича 

співробітники відділів краєзнавчої літератури і бібліографії та мистецтв 

підготували книжкову-ілюстративну виставку «Творча індивідуальність 

Миколи Огренича» та провели музичну голину. 
 

9 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку нових 

книг, які надійшли до бібліотеки у листопаді. 
 

10 
У відділі юридичної літератури відбулась презентація книжково-

документальної виставки «Ідеали Загальної декларації прав людини і сучасна 

Україна» (до Дня прав людини). 
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12 
З 12 до 19 грудня бібліотека взяла участь у другому Національному 

тижні читання (організатор – УІК). Національний тиждень читання – це 

щорічна акція, яку УІК проводить з метою привернути увагу до українських 

книжок, наявних у бібліотечних фондах України, популяризувати читання як 

життєву практику серед українців та посприяти розвитку популярної 

літератури українською мовою. 
 

*   *   * 
Головний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Ходіс О. В. 

в інтерв’ю голландським журналістам газети «De Volkskrant» розповіла про 

збереження книжкового фонду в бібліотеці під час війни. 

 

13 
У відділу літератури іноземними мовами відбулась презентація 

виставки-портрету «Генріх Гейне – один із найвідоміших німецьких поетів 

XIX століття, публіцист і критик» (до 225-річчя від дня народження 

німецького поета), в т.ч. віртуальної виставки «Генріх Гейне – поет, 

публіцист, сатирик, один з останніх німецьких романтиків». 
 

*   *   * 
У відділі мистецтв до 145-річчя від дня народження українського 

композитора Дмитра Леонтовича відбулась презентація виставки книжкових 

та нотних видань «Прилетіла ластівочка», в т.ч. й віртуальної. 

 

14 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

відбулась презентація книжкової виставки «Подвигами не нагороджуються – 

подвиги відбуваються» (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС). 
 

18 
Співробітники читальної зали підготовили віртуальну виставку 

«Микола Куліш – талант і трагічна доля таврійського майстра» (до 130-річчя 

від дня народження класика української літератури). 
  

19 
Співробітники відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

підготували віртуальну виставку «Що читати про край?» про нові 

надходження, які надійшли до фонду відділу у ІV-му кварталі 2022 року. 
 

20 
У відділі персонального абонементу відбувся літературний 

двукутник «Два майстри грудня» (до 130- річчя від дня народження Миколи 

Куліша та 145-річчя від дня народження Гната Хоткевича). 
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22 
У відділі літератури з питань економіки та сільського господарства 

до Дня енергетика відбулась презентація книжкової виставки 

«Енергозбереження: європейський підхід». 

 

24 
Співробітники читальної зали підготували віртуальну виставку 

«Старовинний український різдвяний вертеп». 

 

*   *   * 
В читальній залі відбулась презентація книжково-ілюстративної 

виставки «Світло різдвяної зірки». 
 

*   *   * 
У відділі соціокультурної діяльності відбулась історична година та 

огляд творчості «Велика мовознавча інституція Караванського», присвячені 

до 102 років від дня народження С. Й. Караванського – українського 

мовознавця, поета, перекладача, журналіста, автора самвидаву; 

багатолітнього в'язня концтаборів СРСР 1944-1960, 1965-1979; члена ОУН. 

 

28 
Для співробітників бібліотеки відбувся святковий захід «Таємний 

Санта». 
 

*   *   * 
23 грудня відзначила ювілей бухгалтер Картушина Н. Ю. 

 

 

ПРОТЯГОМ РОКУ: 
 

*   *   * 
Щовівторка засідання Ради при директорі. 

 

*   *   * 
День інформації про нові надходження до відділів бібліотеки 

(щоквартальнно). 
 

*   *   * 
До цифрової бібліотеки було занесено 28 рідкісних і цінних книг 

краєзнавчої тематики (11090 сторінок). 
 

*   *   * 
Інформаційний список «Велике будівництво» (31.01). 

 

*   *   * 
Інформаційний список «Одещина: хроніка війни» (31.01; 06.02; 01, 

20.06; 02,30.08; 05.09; 03, 11.10; 03.30.12). 
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*   *   * 
За ініціативи Міжнародної антинаркотичної асоціації щоп’ятниці 

відбувались профілактично-освітні бесіди «Допомога нарко- та 

алкозалежним та їх родинам». 

 

*   *   * 
У межах безкоштовних курсів української мови щовівторка та 

щоп’ятниці працював розмовний клуб. 

 

*   *   * 
Щовівторка відбувались зустрічі, у межах муніципального проєкту 

«Університету 3-го віку» для осіб пенсійного віку, зареєстрованих в 

Територіальному центрі соціального захисту громадян Приморського р-ну                        

м. Одеси, за програмою «Українська платформа багатонаціональної 

Одещини». 

 

*   *   * 
Проведені вебінари: 

12.04 – обласний онлайн-семінар «Бібліотеки Одещини у мирний час 

(2021 р.) і особливості діяльності у реаліях воєнного стану (2022 р.)»; 

24.05 – обласний онлайн-семінар «Бібліотека і книга: читання під час 

війни»; 

29.06 – методичні консультації в рамках обласного онлайн-семінару 

«Бібліотечні фонди в умовах агресії рф: актуалізація, організація, облік»; 

01-04.08 – онлайн-дискурс «Діяльність бібліотек Одещини в умовах 

воєнного часу»: «Актуалізація бібліотечних фондів у зв’язку зі збройною 

агресію російської федерації проти України»; «Збереження мережі публічних 

бібліотек територіальних громад Одеської області»; 

28.11 – обласний онлайн-семінар «Орієнтири 2023: планування 

бібліотечної діяльності». 

 

*   *   * 
Постійно діючі навчальні заняття з цифрової грамотності проєкту 

Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта». 

 

*   *   * 
Постійно діючі курси з основ користування ПК та Інтернетом для 

користувачів пенсійного віку у межах бібліотечної програми «Университет 

3-го возраста». Навчальні заняття проводили Чернявська С. О., завідувач 

відділу електронної бібліотечно-бібліографічної інформації та                           

Булгакова Є. Ю., провідний бібліотекар відділу періодичних видань. 
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*   *   * 
Відеорубрика «Книжкова хвилинка»: 

26.04 – «Гіркий квітень: забути не можна: 36 років з дня катастрофи 

на Чорнобильській АЕС»; 

29.04 – «Літописна історія козацької України»; 

13.05 – «13 травня – Міжнародний день кульбаби»; 

22.05 – «22 травня – День Шерлока Холмса»; 

24.05 – «До Всесвітнього дня відеоігор»; 

29.05 – «29 травня – День хіміка — професійне свято працівників 

хімічної та нафтохімічної промисловостей України»; 

14.06 – «Епоха Ренесансу та жанр НЮ в італійському живопису»; 

06.07 – «Марена – Купала: традиції і звичаї українського народу»; 

11.07 – «11 липня – Всесвітній день шоколаду»; 

12.07 – «Ірен Роздобудько. Ода радості» (до дня народження Олени 

Теліги); 

10.08 – «10 серпня – Міжнародний день захисту королів джунглів 

(День лева)»; 

12.08 – «12 серпня – Всесвітній день слонів, або World Elephant Day». 

 

*   *   * 
Відеорубрика «Альтернативна анотація»: 

10.05 – «Всесвітній день кактуса»; 

21.05 – «Міжнародний день чаю»; 

29.05 – «Всесвітній день здорового травлення»; 

08.06 – «Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна»; 

14.06 – «Міжнародний день натуриста (нудиста)». 

 

*   *   * 
Протягом січня-березня щонеділі онлайн-засідання розмовного клубу 

«Speaking Club» з викладачем школи «Green Forest». 

 

*   *   * 
Протягом січня-березня щовівторка безкоштовні курси іспанської 

мови, в рамках співпраці бібліотеки та Університету третього віку «Протон» 

(благодійний проєкт фонду Let’s Help).  

 

*   *   * 
Популяризація книг, що надійшли до фонду бібліотеки за Програмою 

поповнення фондів публічних бібліотек України від Українського інституту 

книги (УІК). 
 

*   *   * 
Серія віртуальних виставок «Літературний калейдоскоп» 

(10,18,20.02; 27, 29.05; 13, 15.06; 30.06; 26.07; 02, 13.08; 27.08). 
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*   *   * 
Серія віртуальних виставок «Світ мистецтва» (05.01; 02.02; 02.03; 

01.04; 02, 29.05; 02.07; 01.08; 02.09; 01, 20.10; 02.11; 01.12) 
 

*   *   * 
Популяризація книги і читання на сторінці Інстаграм – «Нові 

надходження до фондів бібліотеки»: книги (15.01; 04.02; 22.03; 14.10; 

28.11); журнали (03.02; 11.03); «Літакценти від класиків літератури» 

(04.01); «Що читати про край?» (20, 26.03; 15.04; 10.11; 22.12); «Книги від 

УІК» (05(3), 08, 15, 25(2), 28(3).01; 02, 04, 12, 15.02; 14(2), 16, 18, 19(2), 20, 24, 

27, 28, 29.03; 07, 11. 12, 15(3), 22, 24.04; 02, 16, 18, 20(2), 21.05; 13, 22. 06; 

16.07); «Книги від УІК до 30-річчя Незалежності України» (10, 13, 15, 

21(2), 22.03; 15, 24.04; 10(2).06; 22.08); «Літературний калейдоскоп» (01.02; 

01.04; 27.05; 15, 30 06; 14.07(2); 16, 20, 26.07; 02, 10, 29, 30.08; 03, 23, 25, 26, 

30.09; 14, 19.10; 04.11; 12, 23.12); «Альтернативна анотація» (10, 23, 29.05; 

08.06; 14.07). 
 

*   *   * 
«Кіноклуб в бібліотеці»: 

21.01 – «Толкін» та анімаційний фільм «Гобіт»;  

21.11 – «Зима, що нас змінила»(про події листопада 2013 – лютого 2014 

років); 

23.11 – «Гіркі жнива» (режисер Джордж Менделюк, 2016). 
 

Організатор – Південний офіс УІНП: 

21.01 – «Всеволод Змієнко. Дві війни одного одесита»; 

11.04 – «Один день із життя Івана Липи»; 

10.05 – «Міфи про Другу світову війну». 
 

Організатор – компанія «Arthouse Traffic» за підтримки Державного 

агентства України з питань кіно: 

3-12.06 – «Чілдрен Кінофест». 
 

«Правовий кінозал» 

Організатор – Одеський місцевий центр БВПД. 
 

«Мандрівний Docudays UA» – фестиваль документального кіно про 

права людини 

Організатор – Одеська обласна організація ВГО «КВУ». 
 

*   *   * 
Благодійні акції та флешмоби: 

14.02 – «Книга – з добрих рук» (до Міжнародного дня дарування 

книг); 

16.02 – «Прапор єднання» (до Дня Єднання); 

17.02 – Всесвітня тиха акція «Янголи пам'яті в Одесі»; 
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19.05 – «Вишиванковий стиль Івана Франка» (до Всесвітнього дня 

вишиванки); 

20.05 – До Міжнародного дня джинсів; 

серпень-жовтень – «Смілива гривня» – збір монет номіналами 10, 50 

копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень яку з серпня по жовтень реалізує НБУ разом із 

партнерами – Ощадбанк та ПУМБ. – Всі зібрані кошти будуть перераховані 

на потреби ЗСУ; 

30.09 – Всеукраїнський онлайн флешмоб «Бібліотека – спільнодія до 

твоєї мрії!»; 

28.07 – масовий диктант «Мова єднає», «Поезія війни» (до Дня 

державності); 

29.09 – «Сковородинки: мій Сковорода» (в рамках XXVI обласного 

фестивалю української книги пам’яті Михайла Грушевського «Григорій 

Сковорода – джерело духовної величі та сучасність» (до 300-річчя від дня 

народження); 

 19.10 – «5 відповідальних друзів: Ставь хештег #дію_відповідально  

#ДеньВідповідальності»; 

 09.11 – Всеукраїнський флешмоб «ХХІІ радіодиктант національної 

єдності»; 

21.11 – літературний флешмоб «Про Майдан від учасників 

Майдану»; 

06.12 – «Подарунок – на фронт» (до Дня Збройних Сил України); 

07.12 – флешмоб «Краса в хустині нашій споконвічна…». 

12-19.12 – Другий Національний тиждень читання (організатор – 

УІК). 
 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Методичні матеріали: 
 

БІБЛІОТЕКА і книга: плацдарм перемоги у війні з рф [Текст] : метод. 

поради / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. 

М. Грушевського, Наук.-метод. від. ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; комп'ют. 

набір Ю. С. Амельченко ; заг. редагування, верстка О. М. Ласкевич ; відп. за 

вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 8 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б. ц. 
 

БІБЛІОТЕКИ на допомогу інтеграції внутрішньо переміщених осіб у 

воєнний час [Текст] : метод. лист / Департамент культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. 

обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Наук.-метод. від. ; [упоряд.                                                   

Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; верстка, заг. 

редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 

10 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б. ц. 
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БІБЛІОТЕКА – промоутер книги і читання: досвід Одеської ОУНБ 

ім. М. Грушевського [Текст] : аналіт. довідка з досвіду роботи / Департамент 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини 

Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, 

Наук.-бібліогр. від. ; [упоряд. Є. В. Забіянов ; комп'ют. набір Є. В. Забіянов ; 

заг. редагування, верстка О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – 

Одеса, 2022. – 4 с. – 15х21,5. 
 

ВИЗНАЧНІ події 2022 року в Україні та світі: культурно-

просвітницька робота бібліотек [Текст] : метод. рек. / Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка імені М.С. Грушевського, 

Електрон. чит. зал та зал літ. з гуманітар. та суспіл. наук, Наук.-метод. від. ; 

[упоряд. К. В. Бондарчук ; комп'ют. набір К. В. Бондарчук ; верстка, заг. 

редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 

28 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б. ц. 
 

ІННОВАЦІЙНІ форми популяризації книги та читання в бібліотеках 

[Текст] : метод. поради / Департамент культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Наук.-метод. від. ; [упоряд.                                

Ю. С. Амельченко ; комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; заг. редагування                            

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 8 с. – 15х21,5. 

– 40 прим.: б. ц. 
 

МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. 

список / Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. 

М. Грушевського, Наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік, Г. П. Діденко ; 

комп’ют. набір Н. П. Маловік, Г. П. Діденко; верстка та редагування                                   

О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 26 с. – (Світ 

бібліотек сьогодні ; вип. 18(20)). 
 

ПИСЬМЕННИКИ України і світу – ювіляри 2023 року [Текст] : 

метод. пропозиції / Департамент культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Електрон. чит. зал та зал літ. з 

гуманітар. та суспіл. наук, Наук.-метод. від. ; [упоряд. К. В. Бондарчук ; 

комп'ют. набір К. В. Бондарчук ; верстка, заг. редагування О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 16 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б. ц. 
 

ПІКЛУВАЛЬНА рада: сучасний розвиток бібліотеки громади                           

[Текст] : метод. поради / Департамент культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського, Наук.-метод. від. ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; 

комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. 

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 7 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б. ц. 
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ПРО роботу бібліотек області на виконання постанови Верховної 

Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках» 

[Текст] : метод. пропозиції / Департамент культури, національностей, релігій 

та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Ю. С. Амельченко ; 

комп'ют. набір Ю. С. Амельченко ; заг. редагування, верстка О. М. Ласкевич ; 

відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 10 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б. ц. 
 

ПУБЛІЧНІ бібліотеки в умовах воєнного часу: з досвіду роботи 

бібліотек Одеської області [Текст] : аналіт. довідка з досвіду роботи                                  

/ Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. 

М. Грушевського ; [упоряд. Г. П. Діденко ; комп'ют. набір Г. П. Діденко ; заг. 

редагування, верстка О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 

2022. – 20 с. : фот. – 15х21,5. – 40 прим.: б. ц. 
 

РАЗОМ до Перемоги! Бібліотеки України в дії [Текст] : аналіт. 

довідка з досвіду роботи / Департамент культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Г. П. Діденко ; комп'ют. 

набір Г. П. Діденко ; заг. редагування, верстка О. М. Ласкевич ; відп. за вип. 

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 12 с. : фот. – 15х21,5. – 40 прим.: б. ц. 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ Державної програми «Українська книга» в бібліотеках 

Одеської області в 2015-2017 роках. Вивчення популяризаторської діяльності 

і попиту на літературу, що отримана за Державною програмою : аналіт. 

довідка за результатами дослідж. / Департамент культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. 

обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Наук.-метод. від. ; [підгот.                                 

Н. В. Усатюк ; доопрац. Т. В. Біла ; комп'ют. набір: Н. В. Усатюк, Т. В. Біла ; 

ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 32 с. – 

15х21. – 10 прим.: б. ц. 
 

РОБОТА медіа-хабу в умовах воєнного стану: досвід Одеської ОУНБ 

ім. М. Грушевського [Текст] : аналіт. довідка з досвіду роботи / Департамент 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини 

Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, 

Наук.-бібліогр. від. ; [упоряд. Є. В. Забіянов ; комп'ют. набір Є. В. Забіянов ; 

заг. редагування, верстка О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – 

Одеса, 2022. – 12 с. : фот. – 15х21,5. 
 

УСЕ для Перемоги! Волонтери у бібліотеках області [Текст] : аналіт. 

довідка з досвіду роботи / Департамент культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. 

наук. б-ка ім. М. Грушевського ; [упоряд. Н. В. Усатюк ; комп'ют. набір                              

Н. В. Усатюк ; заг. редагування, верстка О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                              

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 12 с. : фот. – 15х21,5. – 40 прим.: б. ц. 
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ФОРМУВАННЯ якісних бібліотечних фондів – важлива складова 

реалізації стратегії розвитку читання [Текст] : метод. поради / Департамент 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини 

Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, 

Наук.-метод. від. ; [упоряд. Н. П. Маловік ; комп'ют. набір Н. П. Маловік; заг. 

редагування, верстка О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 

2022. – 8 с. – 15х21,5. – 40 прим.: б. ц. 
 

 

Бібліографічні матеріали:  
 

ВЧИТИ німецьку мову – це цікаво, корисно і необхідно… = 

Deutschlernen ist interessant, nützlich und notwendig… : учб. кн. з нім. мови у 

фондах від. літ. інозем. мовами ООУНБ ім. М. Грушевського [Текст] : 

бібліогр. покажч. / Департамент культури, національностей, релігій та 

охорони об'єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Від. літ. інозем. мовами ; [збір 

матеріалу та упоряд. В. Л. Гіпська ; комп'ют. набір В. Л. Гіпська ; ред.                                  

В. Л. Гіпська ; заг. редагування О. М. Ласкевич ; обклад., худож. оформ. та 

верстка О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 64 с. 

+ кольор. вкладка. – Вебліогр.: 7 назв ; 15×21. – 10 прим.: б. ц. 
 

ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати Одещини. 2023 рік [Текст] : календар                                

/ Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка 

імені М. С. Грушевського, Від. краєзнав. літ. і бібліогр. ; [підгот.                                        

Т. О. Андросова ; комп’ют. набір К. Г. Черненко ; верстка, худож. оформ. та 

заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 

2022. – 40 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 
 

ЛІТЕРАТУРА про Одеську область за 2020 рік: Наук.-допоміж. бібліогр. 

покажч. // Департамент  культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка імені                                

М. С. Грушевського, Від. краєзнавч. літ. і бібліографії ; [підгот. Т. О. Андросова ; 

бібліогр. матеріали підгот. Т. С. Ступаченко; К. Г. Черненко ; комп’ют. набір                              

Т. С. Ступаченко, К. Г. Черненко ; ред. Т. О. Андросова; відп. за вип.                                               

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 200 с. 
 

НОВІ надходження сільськогосподарської літератури за 2021 рік                                   

[Текст] : [щоріч. звед. бібліогр. список нових надходжень з питань сіл. госп-ва]                     

/ Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка                                

ім. М. Грушевського, Від. літ. з питань економіки та сіл. госп-ва ; [підгот.                            

М. С. Марченко ; комп’ют. набір М. С. Марченко ; ред. О. М. Ласкевич ; верстка, 

худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. –                                    

16 с.; 15х21. – 45 прим.: б. ц. 



 71 

 

ОСВІТНЄ щеплення: березень – травень 2022 р. [Текст] : рек. 

вебліогр. покажч. / Департамент культури, національностей, релігій та 

охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Наук.-бібліогр. від. ; [упоряд.                        

Є. В. Забіянов ; комп'ют. набір Є. В. Забіянов ; заг. редагування, верстка                        

О. М. Ласкевич ; фот. С. О. Чернявська ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – 

Одеса, 2022. – 26 с. : фот. – 15х21,5. 
 

РИНОК землі: українські реалії та перспективи [Текст] : бібліогр. 

покажч. / Департамент культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. 

б-ка ім. М. Грушевського, Від. літ. з питань економіки та сіл. госп-ва : [підгот. 

М. В. Чайковська ; комп’ют. набір М. В. Чайковська ; ред. О. М. Ласкевич ; 

верстка, худож. оформ., обкладинка О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                                   

О. А. Булгакова]. – Одеса, 2022. – 24 с. – Вебліогр.: 21 назва ; 15×21. –                                    

10 прим.: б. ц. 

 

 

Інформаційні матеріали: 
 

БІБЛІОТЕКИ Одещини на сторінках преси : дайджест / Одес. обл. 

універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Від. інформації з питань культури, 

мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. І. А. Терзі-Руссу,                                  

О. Л. Попова ; комп’ют. набір І. А. Терзі-Руссу, О. Л. Попова ; худож. оформ. 

О. М. Ласкевич ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 

2021. –  

Вип. 4(76) : [ІV кв. 2021 р.]. – 2022. – 8 с. – (На допомогу 

бібліотекарям) ; 15×21. – 40 прим.: б. ц. 

Вип. 1(77) : [І кв. 2022 р.]. – 2022. – 8 с. – (На допомогу 

бібліотекарям) ; 15×21. – 40 прим.: б. ц. 

Вип. 2(78) : [IІ кв. 2022 р.]. – 2022. – 12 с. – (На допомогу 

бібліотекарям) ; 15×21. – 40 прим.: б. ц. 

Вип. 3(79) : [ІII кв. 2022 р.]. – 2022. – 12 с. – (На допомогу 

бібліотекарям) ; 15×21. – 40 прим.: б. ц. 
 

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, О. Л. Попова ; ред. О. М. Ласкевич ; відп. за вип.                                

О. Л. Попова]. – Одеса, 2022. – 

Вип. 12 (1-31 грудня 2021 р.). – 2022. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 1 (1-31 січня 2022 р.). – 2022. – 8 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 2 (1-28 лютого 2022 р.). – 2022. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 3 (1-31 березня 2022 р.). – 2022. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 
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Вип. 4 (1-30 квітня 2022 р.). – 2022. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 5 (1-31 травня 2022 р.). – 2022. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 6 (1-30 червня 2022 р.). – 2022. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 7 (1-31 липня 2022 р.). – 2022. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 8 (1-31 серпня 2022 р.). – 2022. – 3 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 9 (1-30 вересня 2022 р.). – 2022. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 10 (1-30 жовтня 2022 р.). – 2022. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 11 (1-30 листопада 2022 р.). – 2022. – 4 с. ; 15х21. – 10 прим.: 

б.ц. 
 

ТЕАТРАЛЬНА Одеса на сторінках преси: проєкти, прем'єри, рецензії 

на вистави, глядацькі відгуки : бібліогр. інформація / Департамент культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. 

облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Від. 

інформації з питань культури, мистецтва та зв’язків з громадськістю ; [підгот. 

І. А. Терзі-Руссу, О. Л. Попова ; комп’ют. набір І. А. Терзі-Руссу,                                   

О. Л. Попова, верстка, худож. оформ., заг. редагування О. М. Ласкевич ; відп. 

за вип. О. Л. Попова]. – Одеса, 2021. – 

Вип. 4(36) – 2022. – 12 с. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 1(37) – 2022. – 12 с. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 2(38) – 2022. – 8 с. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 3(39) – 2022. – 8 с. – 10 прим.: б. ц. 

 

ХРОНІКА культурного життя Одещини [Текст] : інформ. огляд за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублік. док. / 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, 2022. –  

Вип. 12 (грудень 2021). – 2022. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 1 (січень 2022). – 2022. – 7 с. ; 15х21. – 10 прим.:  б. ц. 

Вип. 2 (лютий 2022). – 2022. – 10 с. ; 15х21. – 10 прим.:  б. ц. 

Вип. 3 (березень 2022). – 2022. – 11 с. ; 15х21. – 10 прим.:  б. ц. 

Вип. 4 (квітень 2022). – 2022. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 5 (травень 2022). – 2022. – 16 с. ; 15х21. – 10 прим.:  б. ц. 

Вип. 6 (червень 2022). – 2022. – 16 с. ; 15х21. – 10 прим.:  б. ц. 

Вип. 7 (липень 2022). – 2022. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 8 (серпень 2022). – 2022. – 11 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 9 (вересень 2022). – 2022. – 12 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 10 (жовтень 2022). – 2022. – 16 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

Вип. 11 (листопад 2022). – 2022. – 16 с. ; 15х21. – 10 прим.:  б. ц. 
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ХРОНІКА Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

М. Грушевського. 2021 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. наук. б-

ка ім. М. Грушевського, Від. електрон. бібл.-бібліогр. інформації ; [підгот.                                      

О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; верстка, заг. редагування, 

худож. оформ., обкл. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 

2022. –  

Вип. 1-4 (18). – 2022. – 72 с. ; 15х21. – 10 прим.: б. ц. 

 

 

ПРО НАС У ПРЕСІ1  
 

Фахові видання:  
 

ЗАБІЯНОВ Є. Краєзнавчі електронні ресурси та їх роль у вивченні 

історії Півдня України [Текст] / Євген Забіянов ; [наук. керівник                                 

Т. В. Новальська] // Хаджибеївські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з 

історії України студентів та аспірантів / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-

т історії та філософії, Каф. історії України та спец. іст. дисциплін, Студент. 

наук. т-во каф. історії України та спец. іст. дисциплін ; [редкол.:                                    

О. А. Бачинська, Т. С. Вінцковський, Т. Г. Гончарук [та ін.]]. – Одеса : Букаєв 

Василь Вікторович, 2022. – С. 35-43. – Бібліогр.: с. 42-43 (11 назв.) 
 

ЗАБІЯНОВ Є. В. Краєзнавчі інформаційні ресурси бібліотек та 

задоволення читацького попиту // Актуальні питання, проблеми та 

перспективи розвитку гуманітарних наук у сучасному соціокультурному 

просторі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. аспірантів, здобувачів, 

магістрів. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. – С. 97-101. 
 

ЗАБІЯНОВ Є. Бібліотечний театр та відеогеймінг / Євген Забіянов, 

Дмитро Антонюк // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 3 (29). 

– С. 2-4. 
 

ЗАБІЯНОВ Є. Робота медіахабу в умовах воєнного стану: досвід 

роботи Одеської ОУНБ ім. М. С. Грушевського / Євген Забіянов                                       

// Бібл. планета / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – 2022. – № 2 (96). 

– С. 31-32. 
 

ЗАБІЯНОВ Є. Краєзнавчі електронні ресурси в освітньому процесі 

[Текст] / Євген Забіянов // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформ. наук. – 

2021. – № 8. – С. 74-90. 

 
1Інформація надана в зворотній хронології 
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ЗАБІЯНОВ Є. Краєзнавчий контент в е-бібліотеках США / Євген 

Забіянов // Бібл. вісн. – 2021. – № 3. – С. 90-98. 

 

Газети:  
 

МОСКВИЧЕВ И. Студенты узнали много нового [Текст] : [ОУНБ им. 

М. С. Грушевского совместно с Одес. акад. непрерыв. образования Одес. обл. 

совета и Центром социал. служб Одес. горсовета провела информ.-разъяснит. 

встречу для студентов одес. вузов] // Веч. Одесса. – 2022. – 15 дек. – С. 5. 
 

СОРОКИНА И. Без русских книг и писателей: как изменится работа 

одесских библиотек? [Текст] : [интервью директора б-ки Ю. С. Амельченко к 

Всеукр. дню б-к] / Ирина Сорокина // Одес. жизнь. – 2022. – 28 сент (№ 38). – 

С. 5. 
 

ВЕЛЬМОЖКО В. Дмитро Шупта: «Шістдесятництво – це широкий і 

глибинний рух українства» [Текст] : [про Дмитра Шупту в проєкті 

«Шістдесятнники»] / Василь Вельможко // Чорномор. новини. – 2022. –                                          

30 черв. – 2 лип. (№ 49-50). – С. 3. 
 

КРАКАЛІЯ Р. Дисидент. Борець. Українець [Текст] : [про Олексу 

Різникова в проєкті «Шістдесятнники»] / Роман Кракалія // Чорномор. 

новини. – 2022. – 16-18 черв (№ 45-46). – С. 3. 
 

ДОБРОВОЛЬСЬКА Г. «Онлайн-марафон Чернівці-Одеса» [Текст] : 

[відбувся 17 трав. 2022 р. Присвяч. презентації та обговоренню кн. 

«Покликання мови» голови Одес. обл. орг. НСЖУ Юрія Работіна] / Галина 

Добровольська // Відродження. – 2022. – 19 трав. – С. 4. 
 

РІЗНИКОВА Я. Перша лауреатка премії В. Мороза – Ірина Лазоревич 

[Текст] : [4 лют. в Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського відбулось вручення літ.ї 

премії для молодих поетів ім. одесита Валентина Леонідовича Мороза]                                          

/ Ярослава Різникова / Веч. Одесса. – 2022. – 10 февр. – С. 5. 
 

СПОДАРЕЦЬ В. Непроминальність поетичного слова (роздуми під 

час вручення премії імені Валентина Мороза [Текст] : [одесити тепло вітали 

першу в Україні лауреатку літ. премії ім. нашого земляка Валентина Мороза – 

поетесу з Чернівців Ірину Лазоревич] / Володимир Сподарець] // Чорномор. 

новини. – 2022. – 10-12 лют. – С. 5. 
 

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. 
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Інтернет-видання: 
 

РАДІОДЕНЬ. «Митець на війні». Валерій Пузік. Письменник, 

художник, оператор, артилерист [Електронний ресурс] : [не припиняючи 

бойову роботу на основному фронті, Валерій Пузік залишається бійцем 

мистец. фронту, він малює на дошках ящиків від снарядів та автоматів, він 

пише вірші, які викладає майже щоденно у соцмережах, і прозу, а ще 

намагається писати реферати – бо продовжує навчання в ун-ті, а ще дещо 

знімає… В програмі почуєте фрагмент зустрічі з читачами в б-ці 

Грушевського та невеличке інтерв’ю після зустрічі] // Укр. радіо. Одеса : 

сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/B1VD34d. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

17.11.2022. 
 

ЯК в Одесі радіодиктант писали [Електронний ресурс] : [у День укр. 

писемності та мови одесити долучилися до написання Радіодиктану 

національної єдності-2022 в Одес. ОУНБ ім. М. С. Грушевського]                                         

// ІЗБІРКОМ : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/NMoIocW. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 09.11.2022. 
 

АДЛЕР І. «ПІСІ сирітки Хасі» та найдешевші бички: в Одесі 

презентували «Феномен Привозу» [Електронний ресурс] : [виставку «Привоз 

– жива легенда Одеси» відкрили в Музеї укр. кн. Одес. ОУНБ ім.                                             

М. Грушевського] / Ірен Адлер ; фот.: Володимира Андреєва, Олескандра 

Синельникова // Думська.net : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/vNWZ6ZH. – Дата публ.: 21.10.2022. 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ проєкту «Анімація арт-опору в окупації» 

[Електронний ресурс] : [презентація проєкту відбулась 21 жовт. 2022 р. в 

Одес. обл. б-ці ім. М. Грушевського] / Urban Re-Publichttp                                 

// Фейсбук : офіц. сторінка. – Режим доступу : https://surl.li/dmkvp. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 21.10.2022. 
 

АДЛЕР І. Мистецький спротив Херсону: одеситам показали, як 

творчі люди переживають колективну травму [Електронний ресурс] : 

[презентація нового проекту херсон. команди Urban Re-Public відбулася в 

Музеї укр. кн. Одес. обл. універс. наук. б-ки ім. М. Грушевського] / Ірен 

Адлер ; фот. Олександра Синельникова // Думська.net. : сайт. – Режим 

доступу: https://cutt.ly/xNdq6zv. – Назва з екрану. – Дата публ.: 25.10.2022. 
 

СУЩЕНКО Ю. В Одессе презентовали книгу о Привозе 

[Электронный ресурс] : [19 окт. в б-ке им. Грушевского одес. фотограф 

Сергей Гуменюк представил новую кн. о самом известном рынке города – 

«Феномен одесского Привоза»] / Юлия Сущенко // Одес. жизнь : сайт. – 

Режим доступа: http://surl.li/dljii. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 21.10.2022. 

https://cutt.ly/B1VD34d.%20–%20Назва%20з%20екрану.%20–
https://cutt.ly/NMoIocW
https://cutt.ly/vNWZ6ZH
https://surl.li/dmkvp
https://cutt.ly/xNdq6zv
http://surl.li/dljii
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В ОДЕСІ презентували книгу Сергія Гуменюка «Феномен одеського 

Привозу» [Електронний ресурс] : [в Одес. ОУНБ ім. М. С. Грушевського 

відбулось відкриття арт-проєкту та презентація кн. Сергія Гуменюка 

«Феномен одеського Привозу»] / Громадська організація «Краєвєд»                             

// Фейсбук : офіц. сторінка. – Режим доступу: https://cutt.ly/8B8lFM1. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 21.10.2022. 
 

АДЛЕР І. Джерело духовної величі. В Одесі вшанували Григорія 

Сковороду [Електронний ресурс] : [читання «Григорій Сковорода – джерело 

духовної величі та сучасність» до 300-річчя великого укр. письменника та 

філософа» відбулися у рамках ХХVI обл. фестивалю укр. книги пам'яті 

Михайла Грушевського. ОУНБ ім. М. Грушевського відзначила цей величний 

ювілей низкою заходів] / Ірен Адлер ; фот. Володимира Андреєва                                 

// Думская.net : сайт. – Режим доступу: http://surl.li/dfeoa. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 30 09.2022. 
 

АДЛЕР І. Джерело духовної величі. В Одесі вшанували Григорія 

Сковороду [Електронний ресурс] : [Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського 

відзначила цей величний ювілей низкою заходів] / Ірен Адлер ; фот. 

Володимира Андреєва // Мой город.od.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://moigorod.od.ua/news/item/2421569. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

30.09.2022. 
 

ФЕСТИВАЛЬ української книги пам'яті Михайла Грушевського 

[Електронний ресурс] : [Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського запрошує на XXVI 

обласний фестиваль укр. кн. пам'яті Михайла Грушевського «Григорій 

Сковорода – джерело духовної величі та сучасність», присвяч. 300-річчю від 

дня народж. Григорія Сковороди] // ІЗБІРКОМ : сайт. – Режим доступу: 

http://surl.li/dfcxc. – Назва з екрану. – Дата публ.: 29 09.2022. 
 

ДИСКУСІЯ про сліди імперії в Одесі: контекст має значення (фото) 

[Електронний ресурс] : [Одеса переживає значні зміни: на очах руйнуються 

міфи, а з іст. знань та уламків культур. спадщини, яку довгий час намагалися 

знищити чи ігнорувати, створюється нова ідентичність. Це процес непростий, 

і він потребує усвідомлення того, що відбувається. Саме цьому була присвяч. 

чергова дискусія, яка сьогодні відбулася в б-ці ім. М. Грушевського. «Сліди 

імперії в публічному просторі Одеси», – друга з серії дискусій, які 

організували в Одесі Зелений театр разом із платформою культури пам'яті 

Минуле / Майбутнє / Мистецтво] // УСІ Online : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/KX8ElOV. – Назва з екрану. – Дата публ.: 26 09.2022. 
 

RUSSIAN-speakers in Ukraine are struggling to learn a new tongue. The 

two languages are more different than Vladimir Putin pretends [Electronic 

resource] : [but Tanya Mozgova, the librarian running the club, insists the city is 

undergoing a much wider linguistic shift] // The economist : website. – Access 

mode: http://surl.li/cwmcr. – Title from the screen – Publ. date: 25.08.2022. 

https://cutt.ly/8B8lFM1
http://surl.li/dfeoa
https://moigorod.od.ua/news/item/2421569
http://surl.li/dfcxc
https://cutt.ly/KX8ElOV
http://surl.li/cwmcr
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НАВЧАТИ не можна карати. Мовна омбудсмен півдня зустрілася з 

громадськістю Одеси (фото, аудіо) [Електронний ресурс] : [в б-ці ім. 

Грушевського відбулась зустрічі з уповноваженим із захисту державної мови на 

півдні України Ярославою Вітко-Присяжнюк] // УСИ Online : сайт. – Режим 

доступу: https://cutt.ly/cXlYOp0. – Назва з екрану. – Дата публ.: 16.08.2022. 
 

«ОДЕСА очима «понаєхавших»: усна історія урбанізації 50–80-ті рр.                              

ХХ ст.»: викладачка нашого факультету презентувала книгу [Електронний 

ресурс] : [10 серп. у приміщенні бібліотеки імені М. С. Грушевського відбулася 

презентація нової кн. кандидатки іст. наук, співробітниці факультету 

журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ ім. І. І. Мечникова Тетяни 

Тхоржевської під назвою «Одеса очима «понаєхавших»: усна історія урбанізації 

50–80-ті рр. ХХ ст.»] // Ф-т журналістики, реклами та видав. справи Одес. нац. ун-

т ім. І. І. Мечникова. – Режим доступу: https://cutt.ly/nXozDpM. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 11.08.2022. 
 

СУЩЕНКО Ю. В Одессе презентовали книгу о «понаехавших» (фото) 

[Электронный ресурс] : [в б-ке им. Грушевского состоялась презентация кн. 

«Одесса глазами «понаехавших»: устная история урбанизации» – десятки историй 

и судеб, которые записала канд. ист. наук Татьяна Тхоржевская] / Юлия Сущенко 

// Одес. жизнь. – Режим доступа: https://cutt.ly/PXol0Xb. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 11.08.2022. 
 

UKRAINIAN grain, Black Sea, street art, cats library and #Odesa streets 

during the war [Електронний ресурс] / Max Ukraine // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qukuS7fETSQ/. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 05.08.2022. 
 

В ОДЕСІ представили нового мовного омбудсмена (фото) [Електронний 

ресурс] : [в ОУНБ ім. М. С. Грушевського відбулось представлення 

Уповноваженого із захисту державної мови Півдня України Ярослави Вітко-

Присяжнюк] // УСИ Online : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/jZDW564. – 
Назва з екрану. – Дата публ.: 04.08.2022. 

 

«ДАЛЕКОБІЙНИКИ» XVI-ХІХ століть. Вчений розповів про чумацьку 

Одесу (фото) ) [Електронний ресурс] : [іст. спадщина тих часів і людей – більше, 

ніж може здатися. Про це у своїй лекції «Чумацька Одеса XVI-ХІХ століть» 

розповів проф. каф. історії України ОНУ ім. І. І. Мечникова Тарас Гончарук]                                              

// УСИ Online : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/0ZDUOGD. – Назва з екрану. 
– Дата публ.: 02.08.2022. 

 

КРАКАЛІЯ Р. Жіночий голос шістдесятництва [Електронний ресурс] : 

[лекція-зустріч «Жіночі голоси шістдесятництва: Галина Могильницька» 

відбулася в Одес. наук. універс. б-ці ім. М. Грушевського. Спогадами ділилася 

донька Галини Анатоліївни Ярослава Різникова. Модерувала – вже традиційно – 

канд. філол. наук, доц. каф. укр. літ. ОНУ ім. І. І. Мечникова Ірина Нечиталюк]                                           

/ Роман Кракалія // Чорномор. новини : сайт. – 2022. – 28-30 лип. – № 57-58. – 

Режим доступу: https://cutt.ly/lZPkQpP. – Назва з екрану. – Дата публ.: 28-

30.07.2022. 

https://cutt.ly/cXlYOp0
https://cutt.ly/nXozDpM
https://cutt.ly/PXol0Xb
https://www.youtube.com/watch?v=qukuS7fETSQ/
https://cutt.ly/jZDW564
https://cutt.ly/0ZDUOGD
https://cutt.ly/lZPkQpP
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В ОДЕССКОЙ ОУНБ им. М. Грушевского прошел хакатон «Украинская 

государственность. Точка отсчета» (фоторепортаж) [Электронный ресурс] : [по 

случаю праздника в б-ке им. М. Грушевского организовали хакатон нац. 

государственности] / фот. Вячеслава Тенякова // Оdessit.ua : сайт. – Режим 

доступа: https://cutt.ly/PZfHLnD. – Назва з екрану. – Дата публ.: 27.07.2022. 
 

СТРУМОК А. В Одеській обласній бібліотеці провели хакатон 

національного державотворення [Електронний ресурс] : [27 лип. в ОУНБ ім.                                

М. С. Грушевського провели хакатон нац. державотворення під назвою 

«Українська державність: точка відліку»] / Ангеліна Струмок // ТЕЗИС : сайт. – 

Режим доступу: https://cutt.ly/HZfGvIv. – Назва з екрану. – Дата публ.: 27.07.2022. 
 

НАЧНЕМ с палачей: историк рассказал, от каких имен на карте 

Одессы нужно избавиться (фото, аудио) [Электронный ресурс] : [в б-ке им. 

М. Грушевского состоялась лекция на тему, которая стала одной из самых 

обсуждаемых в Одессе – переименование улиц] // УСИ Online : сайт. – Режим 

доступа: https://cutt.ly/ULf41Pb. – Назва з екрану. – Дата публ.: 06.07.2022. 
 

ВЕЛЬМОЖКО В. Дмитро Шупта: «Шістдесятництво – це широкий і 

глибинний рух українства» [Електронний ресурс] : [ОУНБ ім.                                            

М. С. Грушевського є знаним і популярним просвітян. центром нашого краю. 

Цього статусу вона набула завдяки вмінню колективу професійно 

організовувати роботу і, що важливо, заохочувати до співпраці широке коло 

фахівців-гуманітаріїв] / Василь Вельможко ; фот. авт. // Чорномор. новини. – 

2022. – 30 черв. – 2 лип. (№ 49-50). – Режим доступу: https://cutt.ly/BLcsZG8. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 02.07.2022. 
 

ДЕРУСИФІКАЦІЯ Катерини ІІ [Електронний ресурс] : [про цікавий 

ракурс погляду на Катерину 2, який пропонує д-р іст. наук, проф. ОНУ ім.                                     

І. І. Мечникова Тарас Гончарук – «Катерина 2 як путін 18 сторіччя»] // Укр. радіо. 

Одеса : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/jKXtYtO. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 29.06.2022. 
 

В ОДЕСІ обласна бібліотека розвиває бібліотеатр, відеогеймінг та 

кінопокази [Електронний ресурс] : [після бібліошоу, присвяч. дню народж. 

Артура Конан Дойла, з елементами театрал. вистави та цікавих конкурсів, а також 

насиченого тижня відеогейменгу, 27 черв. в залі б-ки відбувся твор. захід, 

присвяч. 180-річчю від дня народж. класика америк. літ. Амброуза Бірса, досі 

майже невід. укр. читачу] // ТЕЗИС : сайт. – 2022. – 29 черв. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/AKXrrjA. – Назва з екрану. – Дата публ.: 29.06.2022. 
 

ЇСТОРІЯ Конституції від Володимира Полторака [Електронний ресурс] : 

[відомий одес. історик та гастроексперт, автор спец. проєкту телепрограм 

Суспільного Одеси «Їсторія», доц. каф. історії України ОНУ імені І. І. Мечникова 

Володимир Полторак розповідає цікаві і невідомі Їсторичні факти створення 

трьох Конституцій України] // Укр. радіо. Одеса : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/qKXwj40. – Назва з екрану. – Дата публ.: 28.06.2022. 

https://cutt.ly/PZfHLnD
https://cutt.ly/HZfGvIv
https://cutt.ly/ULf41Pb
https://cutt.ly/BLcsZG8
https://cutt.ly/jKXtYtO
https://cutt.ly/AKXrrjA
https://cutt.ly/qKXwj40
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КРАКАЛІЯ Р. Дисидент. Борець. Українець [Електронний ресурс] : [в 

рамках проєкту «Шістдесятники» в Одес. ОУНБ ім. М. С. Грушевського 

відбулась зустріч з Олексою Різниченком] / Роман Кракалія // Чорномор. 

новини. 2022. – 16-18 черв. (№ 45-46). – Режим доступу: 

https://cutt.ly/JKAdtTv. – Назва з екрану. – Дата публ.: 16-18.06.2022. 
 

ВЕТЕРАНУ Одеського Руху Олексі Різникову – 85 [Електронний 

ресурс] : [10 черв. В Одес. ОУНБ ім. М. С. Грушевського доц. ОНУ ім.                              

І. І. Мечникова Ірина Нечиталюк провела першу зустріч з циклу 

«Шістдесятники. Олекса Різників»] // Народний Рух України : сайт. – Режим 

доступу: https://cutt.ly/wKAdFE1. – Назва з екрану. – Дата публ.: 11.06.2022. 
 

«НЕЗЛАМНИЙ отаман українців: Симон Петлюра» [Електронний 

ресурс] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського студенти гуманітар. ф-ту слухали лекцію 

д-ра іст. наук, доц., проф. каф. історії України ОНУ ім. І. І. Мечникова 

Олександра Музичка] // Хмельниц. гуманітар.-педагог. акад. : сайт. – Режим 

доступу: http://kgpa.km.ua/node/7117. – Назва з екрану. – Дата публ.: 26.05.2022. 
 

«ШІСТДЕСЯТНИКИ: хронологія супротиву» [Електронний ресурс] : [в 

ОУНБ ім. М. Грушевського студенти гуманітар. ф-ту слухали, в контексті 

вивчення курсу «Новітня історія України», лекцію канд. філол. наук, доц. каф. 

укр. літ. ОНУ ім. І. І. Мечникова Ірини Нечиталюк] // Хмельниц. гуманітар.-

педагог. акад. : сайт. – Режим доступу: http://kgpa.km.ua/node/7120. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 26.05.2022. 
 

ПОВЕРТАЙЛО М. «Одесі не 200, а 600 років»: історик про перші 

поселення на березі Чорного моря та російську версію заснування міста 

[Електронний ресурс] : [19 трав. визначали 607 років від першої письм. згадки 

про насел. пункт, який існував на території ниніш. Одеси. Детальніше про історію 

заснування міста розповів проф. каф. історії України ОНУ ім. І. І. Мечникова 

Тарас Гончарук] / Марина Повертайло // Суспільне | Новини : сайт. – Режим 

доступу: https://suspilne.media/241721-odesi-ne-200-a-600-rokiv-istorik-pro-persi-

poselenna-na-berezi-cornogo-mora-ta-rosijsku-versiu-zasnuvanna-mista/. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 21.05.2022. 
 

КАФЕДРА суспільних дисциплін. «Кочубіїв – Хаджибей – Одеса. До 

607-ї річниці першої письмової згадки міста» [Електронний ресурс] : [в ОУНБ 

імені М. Грушевського студенти гуманітар. ф-ту слухали лекцію проф. каф. 

історії України ОНУ ім. І. І. Мечникова Тараса Гончарука] // Хмельниц. 

гуманітар.-педагог. акад. : сайт. – Режим доступу: 

http://www.kgpa.km.ua/node/7095. – Назва з екрану. – Дата публ.: 19.05.2022. 
 

ОДЕССА до Одессы. Историк рассказал о 607-летии первого 

письменного упоминания города (фото, аудио) [Электронный ресурс] : [сегодня 

со дня первого упоминания нашего города в мае 1415 года исполнилось 607 лет. 

Об этом рассказал на своей открытой лекции проф. Тарас Гончарук в Одес. б-ки 

им. Грушевского] // УСИ online : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/BHABUYo. 

– Назв. с экрана. – Дата публ.: 19.05.2022. 

https://cutt.ly/JKAdtTv
https://cutt.ly/wKAdFE1
http://kgpa.km.ua/node/7117
http://kgpa.km.ua/node/7120
https://suspilne.media/241721-odesi-ne-200-a-600-rokiv-istorik-pro-persi-poselenna-na-berezi-cornogo-mora-ta-rosijsku-versiu-zasnuvanna-mista/
https://suspilne.media/241721-odesi-ne-200-a-600-rokiv-istorik-pro-persi-poselenna-na-berezi-cornogo-mora-ta-rosijsku-versiu-zasnuvanna-mista/
http://www.kgpa.km.ua/node/7095
https://cutt.ly/BHABUYo
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ЗУБАР Д. «Російська література обнулила себе 24 лютого»: що буде з 

книжками РФ в одеських бібліотеках [Електронний ресурс] : [журналісти 

«Українського радіо.Одеса» поспілкувалося з очільницями одес. книгозбірень та 

дізналися про долю книг рос. авторів в одес. б-ках, потреби укр. читачів та про те, 

як обиратимуть кн., які більше не опиняться на полицях та у відкритих фондах б-

к] / Діана Зубар // Суспільне | Новини : сайт. – 2022. – 18 трав. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/FH4C26W. – Назва з екрану. – Дата публ.: 18.05.2022. 
 

ІСТОРИЧНИЙ вебінар до «Дня Біографа» [Електронний ресурс] : [в 

ОУНБ ім. М. Грушевського відбувся круглий стіл на тему: «День біографа та 

постколоніальність української біографістики». Ініціатором та модератором якого 

виступив Ігор Стамбол, канд. іст. наук, доц. Ін-ту журналістики Київ. ун-ту ім.                   

Б. Грінченка] // Хмельниц. гуманітар.-педагог. акад. : сайт. – Режим доступу: 

http://kgpa.km.ua/node/7087. – Назва з екрану. – Дата публ.: 16.05.2022. 
 

АДЛЕР І. «Уличен был без суда в растлении»… Одесский художник и 

поэт издал альбом живописи [Электронный ресурс] : [презентация каталога 

«Творческий ковчег Олега Дрямина» (Одесса, «Астропринт», 2021) состоялась в 

обл. универс. науч. б-ке им. М. Грушевского] / Ірен Адлер ; фот. Александра 

Синельникова // Думская.net : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/0HrcW1Y. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 10.05.2022. 
 

ШУПТА Д. Вічні у часопросторі / Дмитро Шупта [Електронний ресурс] : 

[в ОУНБ ім. М. С. Грушевського відбулася презентація кн. про визвол. рух на 

Одещині в 1917-1921 роках. Її автор – знаний краєзнавець, лауреат муніципал. 

премії ім. Івана Франка Василь Вельможко] / Дмитро Шупта // Чорномор. новини. 

– 2022. – 14-16 квіт. (№ 27-28). – Режим доступу: https://cutt.ly/xFVe2Q0. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 14-16.04.2022. 
 

В БИБЛИОТЕКЕ имени Грушевского одесситам рассказывают об 

истории Украины (фото, аудио) [Электронный ресурс] : [в ОУНБ им.                                   

М. С. Грушевского на постоянной основе проходят лекции ист.-патриот. 

направления. 13 апр. одна из цикла лекций «За родную землю и свободу против 

рабовладельческой тирании: украинско-московские войны казацких времен» д-ра 

ист. наук, проф. Тараса Гончарук] // УСИ Online : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/oFVF7US. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 13.04.2022. 
 

ГОЛОВА рухівців Одещини Василь Вельможко презентував свою книги 

[Електронний ресурс] : [7 квіт. в ОУНБ ім. М. С. Грушевського відбулася 

презентація кн. про визвол. рух на Одещині в 1917-1921 рр.] // Народний Рух 

України : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/AFVtMXh. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 09.04.2022. 
 

ЗАБІЯНОВ Є. На інформаційній передовій / Євген Забіянов, Ольга 

Нагорнюк [Електронний ресурс] : [Одес. ОУНБ ім. М. С. Грушевського міцно 

тримає стрій в інформ. просторі, робить усе можливе, щоб кожен її читач любив 

укр. книжку, любив рідну мову, любив Україну. Про роботу медіа-хабу б-ки]                                    

/ Євген Забіянов, Ольга Нагорнюк // Чорномор. новини : сайт. 2022. – 7-9 квіт.                                 

(№ 25-26). – Режим доступу: https://cutt.ly/WFaoNJk. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 7-9.04.2022. 

https://cutt.ly/FH4C26W
http://kgpa.km.ua/node/7087
https://cutt.ly/0HrcW1Y
https://cutt.ly/xFVe2Q0
https://cutt.ly/oFVF7US
https://cutt.ly/AFVtMXh
https://cutt.ly/WFaoNJk
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В БІБЛІОТЕЦІ протидіють дезінформації в реаліях війни 

[Еектронний ресурс] : [на боротьбу з інформаційним нагнітанням в регіоні не 

менш вагомим стає вплив ОУНБ ім. М. С. Грушевського] // ТЕЗИС : сайт. – 

Режим доступу: https://www.thesis.od.ua/2022/03/30/v-oblasnij-biblioteczi-

odeshhini-protidiyut-dezinformaczi%d1%97-v-realiyah-vijni/. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 30.03.2022. 
 

«БУТИ осторонь – неможливо». Як одесити готуються зустріти 

ворога та обороняти місто [Електронний ресурс] : [щодня в Одесі десятки 

волонтерів та добровольців на одному з міс. пляжів формують тисячі мішків з 

піском для оборони міста, в т.ч. і наші колеги] / ред. Ольга Івлєва                                   

// НВ. Одеса : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/SDitY2e. – Назва з екрану. 

– Дата публ.: 25.03.2022. 
 

КОТЕЛЬНИКОВА М. Одесские лица войны: отложила книги и 

пошла вязать мешки с песком / Мария Котельникова [Электронный ресурс] : 

[«Одесская жизнь» рассказывает об одесситах во время военного положения, 

в т.ч. о наших коллегах] / Мария Котельникова // Одес. жизнь : сайт. – Режим 

доступа: https://cutt.ly/AA71frL. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 14.03.2022. 
 

В УКРАЇНІ та світі 18 лютого відбудеться акція «Ангели пам'яті» 

[Електронний ресурс] : [18 лют. В ОУНБ ім. М. С. Грушевського відбулась 

тиха акція «Ангели пам’яті», під час якої паперовими янголами вшанували 

пам'ять про героїв України різних часів] // УКРІНФОРМ : Мультимед. 

платформа іномовлення України. – Режим доступу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3398821-v-ukraini-ta-sviti-18-lutogo-

vidbudetsa-akcia-angeli-pamati.html. – Назва з екрану. – Дата публ.: 18.02.2022. 
 

«ТОНУ.Ти»: в одесской библиотеке наградили лауреата премии 

имени Мороза (фото) [Электронный ресурс] : [в пятницу, 4 февр., в Одес. 

ОУНБ им. М. С. Грушевского состоялось награждение лауреата первой лит. 

премии им. Валентина Мороза Ирины Лазоревич за сб. стихов «Тону.Ти»]                           

// УСИ Оnlinе : сайт. – Режим доступа: https://cutt.ly/OOSdaGY. – Назв. с 

экрана. – Дата публ.: 04.02.2022. 
 

НАГОРОДЖЕННЯ лауреата конкурсу ім. Валентина Мороза 

[Електронний ресурс] : [4 лют. 2022 р. о 14.00 в Одес. ОУНБ ім.                                      

М. С. Грушевського відбудеться нагородження лауреата Першого літ. 

конкурсу ім. Валентина Мороза Ірини Лазоревич за зб. віршів «Тону. Ти»]                                       

// Litcentr : сайт. – Режим доступу: https://litcentr.in.ua/news/2022-02-04-14212. 

– Назва з екрану. – Дата публ.: 02.02.2022. 
 

МАРКЕВИЧ Н. Куда пойти в Одессе: зимний променад в Опере, 

французский киноклуб и Крис Норман [Электронный ресурс] : [в т.ч. о лит. 

встрече в б-ке «Властелин сердец», посвящ. 130-летию со дня рождения 

Джона Толкина] / Надежда Маркевич // Думская.net : сайт. – Режим доступа: 

https://cutt.ly/BICv8az. – Назв. с экрана. – Дата публ.: 20.01.2022. 

https://www.thesis.od.ua/2022/03/30/v-oblasnij-biblioteczi-odeshhini-protidiyut-dezinformaczi%d1%97-v-realiyah-vijni/
https://www.thesis.od.ua/2022/03/30/v-oblasnij-biblioteczi-odeshhini-protidiyut-dezinformaczi%d1%97-v-realiyah-vijni/
https://cutt.ly/SDitY2e
https://cutt.ly/AA71frL
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3398821-v-ukraini-ta-sviti-18-lutogo-vidbudetsa-akcia-angeli-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3398821-v-ukraini-ta-sviti-18-lutogo-vidbudetsa-akcia-angeli-pamati.html
https://cutt.ly/OOSdaGY
https://litcentr.in.ua/news/2022-02-04-14212
https://cutt.ly/BICv8az
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Телевізійні канали:  
 

«НЕ сподобалась інтонація»: як в Одесі писали Всеукраїнський 

радіодиктант національної єдності [Електронний ресурс] : [одесити долучились 

до нац. радіодиктанту в ОУНБ ім. М. Грушевського] / 5 канал // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступу: http://surl.li/dqnkl. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

09.11.2022. 
 

ОДЕСИТИ написали Радіодиктант національної єдності [Електронний 

ресурс] : [на честь свята в країні провели традиційний Радіодиктант національної 

єдності, який також відбувся в ОУНБ ім. М. Грушевського] / Новости 7 канал 

Одесса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/EMovKXE/. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 09.11.2022. 
 

В ОДЕСІ у бібліотеці Грушевського писали Всеукраїнський диктант 

[Електронний ресурс] : [в ОУНБ ім. М. Грушевського писали Всеукраїнський 

диктант] / УСІ Online // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/vMoIBx2. – Назва з екрану. – Дата публ.: 09.11.2022. 
 

БЛАГОДІЙНИЙ літературний вечір від ФААД [Електронний                        

ресурс] : [в Одес. ОУНБ відбувся благодійн. літ. вечір. Орг. – ф-т адвокатури та 

антикорупц. діяльності НУ «ОЮА». Уривок з новин ТК «Град» від 04.10.2022 р.] 

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/EBetvDl. – Назва з екрану. – Дата публ.: 05.10.2022. 
 

«МОВА об’єднує»: в Одесі пройшов диктант з української мови 

[Електронний ресурс] : [«Мова об’єднує». Саме під таким гаслом до Дня Укр. 

прапору в Одес. б-ці ім. М. Грушевського організували диктант для всіх охочих. 

Назва диктанту «Україна на межі тисячоліть»] / Перший міський. Одеса                                

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/UXLoasf. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 24.08.2022. 
 

ІНТЕРВ’Ю 1: Місто і рухома культурна спадщина (музеї, архіви та 

бібліотеки) [Електронний ресурс] : [інтерв’ю зі співробітницями Одес. обл. 

універс. наук. б-ки ім. М. С. Грушевського: Ольга Андріївна Булгакова – 

заступниця директора б-ки з наук. роботи; Ольга Анатоліївна Нагорнюк – 

завідувачка від. соціокультур. діяльності. Інтерв'юер: О. І. Вовк. «МІСТО І 

ВІЙНА» – міждисциплінар. проєкт з дослідж. та переосмислення різноманіт. 

аспектів міс. культур. спадщини великих міст Схід. та Півд. України – Дніпра, 

Донецька, Запоріжжя, Одеси й Харкова – після початку війни на Донбасі 2014 р. і 

широкомасштаб. наступу рос. військ 2022 р.] / Project CityFace // YouTube.ua : 

сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/dXIyg7L. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

11.08.2022. 
 

ПОРЯДОК оформлення спадщини в умовах воєнного стану 

[Електронний ресурс] : [про порядок оформлення спадщини в умовах воєнного 

стану розповідає завідувачка сектору Одес/ бюро прав. допомоги № 3 Тетяна 

Дімова] / Перший міський. Одеса // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/CL33twK. – Назва з екрану. – Дата публ.: 20.07.2022. 

http://surl.li/dqnkl
https://cutt.ly/EMovKXE/
https://cutt.ly/vMoIBx2
https://cutt.ly/EBetvDl
https://cutt.ly/UXLoasf
https://cutt.ly/dXIyg7L
https://cutt.ly/CL33twK
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НА ЧАСІ: про ракетну тактику, ідеологічна війна, «культурне 

плазування» і очне навчання [Електронний ресурс] : [з такими темами 9 лип. 

в ОУНБ ім. М. С. Грушевського відбувся 6-й вип. відеоподкасту «На часі» з 

Сергієм Дібровим та Ярославою Вітко] / Думская.net // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://cutt.ly/gLzSxpv. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

09.07.2022. 

 

«НА ЧАСІ»: про ракети, російські фейки, одеських депутатів та 

моделювання майбутнього (30.06.2022) [Електронний ресурс] : [з такими 

темами 30 черв. в ОУНБ ім. М. С. Грушевського відбувся 5-й вип. 

відеоподкасту «На часі» з Сергієм Дібровим та Ярославою Вітко]                                          

/ Думская.net // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/nK2cBDb. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 01.07.2022. 

 

«НА ЧАСІ» – про нову паніку в Одесі, про необхідність відкриття 

кордонів, про повернення полонених [Електронний ресурс] : [з такими 

темами 23 черв. в ОУНБ ім. М. С. Грушевського відбувся 4-й вип. 

відеоподкасту «На часі» з Сергієм Дібровим та Ярославою Вітко]                                           

/ Думская.net // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/5KUmc8u. – 

Назва з екрану. – Дата публ.: 23.06.2022. 

 

«НА ЧАСІ». Випуск 3 [Електронний ресурс] : [16 черв. в ОУНБ                                          

ім. М. С. Грушевського відбувся 3-й вип. відеоподкасту «На часі». Теми вип.: 

повістк. секс-скандал та ситуація на пляжах; пожвавлення в Чорному морі; 

про настрої мешканців Херсону; про декомунізацію та деколонізацію в Одесі 

та в Бессарабії] / Думская.net // YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: 

https://cutt.ly/VKs8EbG. – Назва з екрану. – Дата публ.: 17.06.2022. 

 

«НА ЧАСІ» – огляд подій в Одесі та навколо [Електронний ресурс] : 

[11 черв. в ОУНБ ім. М. С. Грушевського відбувся 2-й вип. відеоподкасту 

«На часі». Ярослава Вітко та Сергій Дібров обговорили резонансніші події 

остан. днів. Поговорили про «Аркадію», про події на північ. фронтах, про 

холеру та можливу легалізацію короткоствольної зброї] / Думская.net                                     

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/AKs7fqh. – Назва з екрану. 

– Дата публ.: 11.06.2022. 

 

«НА ЧАСІ»: розмови за Одесу і за український південь у новому 

проекті «Думської» [Електронний ресурс] [1-й вип. відеоподкасту «На часі» 

5 черв. відбувся в Одес. ОУНБ ім. М. С. Грушевського. Ярослава Вітко та 

Сергій Дібров дивляться на навколиш. світ одес. очима] / Думская.net                               

// YouTube.ua : сайт. – Режим доступу: http://surl.li/cdebb. – Назва з екрану. – 

Дата публ.: 05.06.2022. 

https://cutt.ly/gLzSxpv
https://cutt.ly/nK2cBDb
https://cutt.ly/5KUmc8u
https://cutt.ly/VKs8EbG
https://cutt.ly/AKs7fqh
http://surl.li/cdebb
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ОДЕСЬКІ митці збирають кошти для потреб ЗСУ [Електронний 

ресурс] : [поети, музиканти та діячі культури збирають допомогу для наших 

захисників: мережа захисту нац. інтересів АНТС розпочала твор. тур містами 

України і першою у списку стала Одеса, а учасниками – одес. етно рок-гурт 

"Друже музико", поетка Зоряна Паламарчук та режисерка-мовознавець 

Тетяна Хамрай] / Телерадіостудія МО України Бриз // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=towmcRQABqI. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 03.06.2022. 
 

РОБОТА бібліотек під час війни, що зараз читають люди та про 

заборону російської літератури [Електронний ресурс] : [про роботу б-к під 

час війни, що зараз читають люди та про заборону рос. літ. розповідає 

директор ОУНБ ім. М. С. Грушевського Юліана Амельченко] / Первое 

разговорное радио // YouTube.ua : сайт. – 2022. – 14 трав. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=r6drMkFtjDo. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

14.05.2022. 
 

ВОЄННА «новомова» [Електронний ресурс] : [«Байрактар», 

«Джавелін» та «паляниця» проти «спецоперації», «денацифікації» та 

«хлопків». З початку повномасштабного вторгнення в Україну в побуті міцно 

закріпилися нові слова та фрази. Деякі стали повноцін. піснями, а також 

іменами. Дмитро Берман поспілкувався з одеситами, істориками та 

культурологами, щоб з'ясувати, як «новомова» вплине на культурний код 

воюючих держав] / Перший міський. Одеса // YouTube.ua : сайт. – Режим 

доступу : https://cutt.ly/4Ks7PBj. – Назва з екрану. – Дата публ.: 05.05.2022. 
 

ОДЕСИТИ збирають пісок для укріплення блокпостів [Електронний 

ресурс] : [з початку війни одесити масово допомагають війс., зокрема, 

збирають пісок для укріплення блокпостів та інших оборон. споруд нашого 

міста, в т.ч. наші колеги] / Новости 7 канал Одесса // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=_qKFDhN6d-Q. – Назва з 

екрану. – Дата публ.: 06.03.2022. 
 

ВШАНУВАННЯ Героїв Небесної Сотні [Електронний ресурс] :                                        

[18 лют. 2022 р. в Одес. ОУНБ імені М.С. Грушевського відбулась тиха акція 

«Ангели пам'яті». Уривок з новин ТК «Odesa.LIVE» від 18.02.2022 р.]                                 

/ Одес. ОУНБ ім. М. Грушевського // YouTube.ua : сайт. – Режм доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=E7FBZYALntw. – Назва з екрану. – Дата 

публ.: 18.02.2022. 
 

#MEDIA_акцент. «ТОНУ.ТИ» [Електронний ресурс] : [молода 

талановита українка Ірина Лазоревич отримала нагороду за участь в Першому 

літ. конкурсі ім. Валентина Мороза. Нагородження відбулось в Одес. ОУНБ 

ім. М. С. Грушевського сьогодні] / Медиа Информ // YouTube.ua : сайт. – 

Режим доступу: https://cutt.ly/ROSlNwZ. – Назва з екрану. – Дата публ.: 

04.02.2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=towmcRQABqI
https://www.youtube.com/watch?v=r6drMkFtjDo
https://cutt.ly/4Ks7PBj
https://www.youtube.com/watch?v=_qKFDhN6d-Q
https://www.youtube.com/watch?v=E7FBZYALntw
https://cutt.ly/ROSlNwZ
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ У 2022 РОЦІ 
 

 

 

Кількість користувачів: 

- за єдиною реєстраційною картотекою – 7783 

- обслугованих відділами – 25460 

 

Число відвідувань –179129; звернень на вебсайт бібліотеки – 205049 

 

Видача друкованих документів та інформвидань – 506172 

 

*   *   * 
 До електронного каталогу внесено записів – 6451. Всього записів – 219460. 

 

*   *   * 
Відвідування бібліотечних сайтів та блогів: 

- сайт бібліотеки – 40726 

- "Одесский «бібліомісток»" – 5933 

- "Одеський краєзнавець" – 28180 

- "Бібліотечному фахівцю" – 45422 

- "Світ через культуру" – 64427 

- "Юридичний світ в бібліотеці" – 20361 
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ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ 
 

БВПД – безоплатна вторинна правова допомога 

ВГО – Всеукраїнська громадська організація 

ГО – громадська організація 

Д-р іст. наук – доктор історичних наук 

Д-р політ. наук – доктор політичних наук 

Д-р філол. наук – доктор філологічних наук 

Д-р юрид. наук – доктор юридичних наук 

ДНУ – дежавна наукова установа 

доц. – доцент 

ДУ – Державна установа 

ЄС – Європейський Союз 

ЗСУ – Збройні Сили України 

ІКОМОС – Міжнародна рада з питань охорони пам'яток і визначних місць 

(від англ. ; ICOMOS – International Council of Monuments and Sites) 

канд. іст. наук – кандидат історичних наук 

канд біол. наук – кандидат біологічних наук 

канд. філос. наук – кандидат філософських наук 

КВУ – Комітет виборців України 

КЗ – комунальний заклад 

КНУКіМ – Київський національний університет культури і мистецтв 

КУ – комунальна установа 

МКІПУ – Міністерство культури та інформаційної політики України 

НАМ – Національна асоціація мистців 

НАПН – Національна академія психологічних наук 

НБУ – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

НДО – недержавна організація 

НСКУ – Національна спілка краєзнавців України 

НСЖУ – Національна спілка журналістів України 

НСПУ – Національна спілка письменників України 

НСХУ – Національна спілка художників України 

НУ – Національний університет 

НУ «ОЮА» – Національний університет «Одеська юридична академія» 

НУО – неурядова організація  

ОДА – обласна державна адміністрація 

ОДБ – обласна бібліотека для дітей 

ОНЕУ – Одеський національний економічний університет 

ОНТУ – Одеський національний технологічний університет 
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ОДУВС – Одеський державний університет внутрішніх справ 

ОННБ – Одеська національна наукова бібліотека 

ОНУ – Одеський національний університет 

ОУНБ – обласна універсальна наукова бібліотека 

ОЮБ – обласна бібліотека для юнацтва 

ПНПУ – КЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет» 

імені К. Д. Ушинського 

ССШ – спеціалізована середня школа  

т.в.о. – тимчасово виконуючий обов’язки 

ТЦ СО – Територіальний центр соціального обслуговування 

УБА – Українська бібліотечна асоціація 

УІК – Український інститут книги 

УІНП – Український інститут національної пам’яті  

УКРАЇНСЬКИЙ ПЕН (англ. PEN Ukraine) – українська громадська 

організація, створена з метою захисту свободи слова та прав авторів, 

сприяння розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву 

УКУ – Український католицький університет 

УНК – Український національний комітет 

УСИ – Украинская служба информации 

ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція 
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