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Одещина - багатонаціональний регіон, у якому проживають представники понад 130 національностей та народностей. Для досягнення взаєморозуміння та міжнаціональної злагоди, налагодження суспільного діалогу засобами літератури, мистецтва, обміну творчими здобутками в Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького з 2000 року проводиться Всеукраїнська
виставка-форум “Українська книга на Одещині”.
Цьогоріч ця загальнодержавна культурно-просвітницька акція здійснюється на виконання
обласної комплексної програми «Культура Одещини – 2014-2016 роки», затвердженої рішенням Одеської обласної ради №1015-VI від 21.02.2014 року, та розпорядження одеського міського голови №
252 від 27.03.2015 р. «Про оголошення 2015 року в м. Одесі роком культури і духовності». Проведення цього масштабного заходу слугуватиме подальшій розбудові Української держави, розвитку національного книговидання, яке відіграє важливу роль у формуванні самоусвідомлення нації, культури,
духовності та водночас є свідченням національно-культурного відродження українського народу.
Організаторами Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» є Міністерство культури України, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Одеська обласна
державна адміністрація та Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького за підтримки
Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Одеської обласної та Одеської міської рад.
У роботі виставки-форуму беруть участь представники Міністерства культури України, Держкомтелерадіо України, директор Книжкової палати України імені І. Федорова М.І. Сенченко, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О.В. Афонін, провідні видавництва України та м.
Одеси.
Виставка-форум покликана сприяти збереженню і примноженню духовного та культурного надбання українського народу; розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного
життя; розповсюдженню та популяризації нових книжкових видань, що вийшли впродовж року на теренах України; поповненню бібліотек Південного регіону новою літературою.
Особливість цього заходу полягає в тому, що загальнодержавна акція такого масштабу, яка здійснюється в стінах наукової бібліотечної установи, не носить комерційного характеру та сприяє творчому єднанню видавців та книгорозповсюджувачів, бібліотекарів, авторів книг і читачів.
На виставці свою продукцію представлятимуть близько 100 видавництв і видавничих організацій
з різних регіонів України. Серед видавництв, які постійно беруть участь у виставці-форумі, – “Наукова
думка” НАН України, “Мистецтво”, “Картографія”, “Мапа”, “Алерта” (Київ), “Твердиня” (Луцьк),
Редакція газети “Підручники і посібники” (Тернопіль), “Астропринт” (Одеса) та ін. Вперше братимуть
участь у виставці-форумі 7 видавництв - “Апріорі”, “Магнолія 2006” (Львів), “Надстир’я” (Луцьк), “Каравела” та видавець Шеляженко Ю.Ф. (Київ) та ін.
Видавці представлятимуть видання, присвячені історії України, українському фольклору, питанням економіки, педагогіки, літературознавства, мистецтва та культури, філософії та релігії, а також
фінансово-економічні, науково-технічні, бізнесові видання, переклади українською та іншими мовами
кращих зразків класичної та сучасної іноземної літератури тощо.
Чільне місце у програмі книжкового форуму відведено дискусійній студії “Книга та читання в
контексті часу” за участі директора Книжкової палати України імені І. Федорова, д-ра техн. наук,
проф. М.І. Сенченка та президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів
О.В. Афоніна, книговидавців, бібліотекарів, громадських діячів та книгорозповсюджувачів.
Важливою подією стане урочиста передача вітчизняних видань військовим частинам Одеського
гарнізону в рамках Всеукраїнської акції “Бібліотека українського воїна”.
Відбудеться промоакція видань, виданих за фінансової підтримки українського політика, мецената, лауреата Галереї почесних благодійників Одещини “Люди щедрих сердець”
С.Р.
Гриневецького: Вилкун М.М. ”Микола Вилкун, заслужений художник України. Графіка, малюнок (книга-альбом)” (Одеса, 2014), Тарасенко А. А. “Порталы мифа. Изобразительное искусство
Одессы второй половины XX – начала XXI века в пространстве “Большого времени” (Одеса,
2014), Нетребский В.П., Шерстобитов В.В. “Одесса. Портреты улиц. Прогулки по старой Одессе от
А до Я” (Одеса, 2015).
Родзинкою цьогорічної виставки-форуму будуть заходи, які проводитимуться вперше: авторські
читання за участі директора Книжкової палати України імені І. Федорова, д-ра техн. наук, проф.
М.І. Сенченка; майстер-клас “Вишиваю Україну” за участі майстрині художньої вишивки,

директора Одеської обласної дитячої бібліотеки імені Н. К. Крупської Т.А. Палій; поетичні вечорниці
за участі президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О.В. Афоніна;
мистецький ярмарок, який представлятиме творчість майстрів народно-ужиткового мистецтва Одеси.
Урочисто відкриється електронний читальний зал-медіатека “Читайте! Формат не має значення!”.
У програмі виставки-форуму - виїзне свято української книги в м. Білгороді-Дністровському
(Одеська область) з презентацією творчого доробку провідних видавництв України і благодійною акцією - передачею книжок вітчизняних видавництв бібліотекам міста та дитячому будинку.
Відбудуться ряд презентацій нових видань, серед яких:
- Шевченко Т. “Художник. Повість” (Київ : Мистецтво, 2014);
- Гальченко С. “Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості
П.Г. Тичини, В.М. Сосюри та Остапа Вишні” (Київ : Наукова думка, 2014);
- Гордєєв А.Ю. “Атлас репродукцій “Карти-портолани Чорного моря” (Київ : Картографія, 2015);
“Новітня політична лексика (неологізм, оказіоналізм та інші новотвори). Енциклопедичний словник-довідник” (Львів : Новий світ-2000, 2015) та ін.
ТОВ «ВМВ» (Одеса) представить учасникам зустрічі свої нові видання та нові можливості у виготовленні і оправі книг.
Відбудуться автограф-сесії: письменника Олекси Різниківа - поета, публіциста, мовознавця,
громадського діяча, автора книги “Українські словогрона. Вип. другий. Словогрона духу” (Одеса :
Симекс-принт, 2015), д-ра с/г наук, проф. М.О. Шалімова “Мала екологічна енциклопедія” (Одеса,
2014) та “Біоклімат Причорномор’я” (Одеса, 2015); дитячої письменниці Ніни Гравицької та ін.
Краєзнавців Одещини зацікавить презентація книги “Буджак. Историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины” (Ізмаїл : СМИЛ, 2014).
Поціновувачам творчості Б.І. Сушинського будуть представлені його нові художні твори: “Перед забралом вічності. Літературознавчі студії” (Одеса : Астропринт, 2014), “Шабля, освячена Римом. Історичний роман” (Одеса : Астропринт, 2015).
Свій творчий доробок презентуватимуть і одеські письменники: Щипківський Г.П. “Рихва часу. Роман” (Одеса, 2013) та Полтавчук В.Г. “Іванові зяті. Збірник оповідань” (Одеса, 2014).
150-річчю від дня народження Івана Липи та 115-річчю від дня народження Юрія Липи присвячується презентація творів: Липа І. “Поезія”, “Тринадцять притч” (Львів : Каменяр, 2015),
Липа Ю. “Світильник неугасимий” (Пам'яті Івана Липи), Збірка поезій “Вірую” (Львів : Каменяр,
2015).
Заходи відбудуться в ОННБ імені М. Горького, на творчих майданчиках ОНУ імені
І.І. Мечникова, громадських організацій та навчальних закладів м. Одеси.
Завершиться виставка-форум підбиттям підсумків та урочистою церемонією нагородження переможців конкурсу “Краща книга виставки-форуму 2015”.
Експонуються книжково-ілюстративні виставки:
“Краща книга виставки-форуму 2015” – аванзал ОННБ імені М. Горького
“Видання ОННБ імені М. Горького” – аванзал ОННБ імені М. Горького
“Родзинки рідної Одеси: електронний вернісаж фотомайстра Сергія Гевелюка” - аванзал
ОННБ імені М. Горького
“Книги одеських письменників 2014 – 2015 рр.” – відділ краєзнавства “Одесика” ОННБ імені
М. Горького (головний корпус)
Адреса: ОННБ імені М. Горького, вул. Пастера, 13, м. Одеса-23, 65023
Контактний тел/факс: (048) 723-02-52; тел.: (048) 723-24-78. E-mail: E-mail:7230252@gmail.com

