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19.11.2013 р. 

 

Презентація електронної виставки 

«На варті пам’яті – бібліотеки. 

 До 80-річчя Голодомору 1932-1933 рр. в Україні» 
(сайт ОННБ ім. М.Горького) 

 

 

 

20.11.2013 р. 

 

Радіоогляд нових надходжень за темою:  

«Голодомор в Україні - трагічна сторінка нашої історії»  

 

 

 

21.11.2013 р. о 14.00. 

 

День науковця 
 

 

Презентація книжкової виставки  

«Запали свічку пам’яті» 
(до Дня  пам’яті жертв голодоморів в Україні 

та 80-х роковин  Голодомору 1932-1933 рр. в Україні) 

 

 

 

26- 28.11.2013 р. 

Бібліографічні огляди книжкової експозиції  

«Запали свічку пам’яті»  

(до Дня  пам’яті жертв голодоморів в Україні   

та 80-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні) 
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- День науковця 

- Презентація книжкової виставки «Запали свічку пам’яті» 
(до Дня  пам’яті жертв голодоморів в Україні 

та 80-х роковин  Голодомору 1932-1933 рр. в Україні) 

 
 

 

 

Дата та час проведення: 21.11.2013 р. о 14.00. 

Місце проведення: центр правової інформації ОННБ ім. М.Горького (вул. Пастера, 13) 

 

 

 

 

Програма 

 

 

 

1. Відкриття  

Ботушанська Ольга Федорівна, генеральний директор ОННБ ім. М.Горького, заслужений 

працівник культури України. 

 

2.  В серці і пам’яті народній 

Карпинський Олександр Михайлович, головний спеціаліст відділу культосвітньої роботи та 

народної творчості управління  культури і туризму, національностей та релігій Одеської 

обласної державної адміністрації 

Санак Юрій Миколайович, начальник відділу по роботі з бібліотеками та історико-топонімічної 

комісії управління культури і туризму Одеської міської ради 

 

3. Голодомор 1932-1933 рр.: проблеми і перспективи дослідження 

Кушнір Вячеслав Григорович, декан історичного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова 

 

4. Етнологічний аспект дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні 

Петрова Наталія Олександрівна, доцент кафедри археології та етнології України ОНУ ім. І.І. 

Мечникова 

  

5. Зарубіжна історіографія Голодомору 1932-1933 років в Україні: напрями та 

інтерпретації 

Коршак Ярослав Миколайович, аспірант 3-го року навчання кафедри археології та етнології 

України ОНУ ім. І.І. Мечникова 

 

6. Міжетнічна взаємодопомога в роки Голодомору 1932-1933 років на Одещині. За 

матеріалами усної історії 

Петрова Анна Олександрівна, магістрантка 2-го року навчання кафедри археології та етнології 

України ОНУ ім. І.І. Мечникова 

 

7. Історична пам’ять про голод у Буджаку 

Борлак Іванна Миколаївна, магістрантка 1-го року навчання кафедри археології та етнології 

України ОНУ ім. І.І. Мечникова  

http://culture.odessa.gov.ua/


8. Світ пам’ятає, світ визнає: про дослідження теми голодоморів в Україні за кордоном 

Фєтєску Анатолій Семенович, голова Всеукраїнської національно-культурної молдавської 

асоціації 

Залуцький Тадеуш Никодимович, голова Одеського ім. Адама Міцкевича відділення Спілки 

поляків в Україні 

Горяйнова-Цурканенко Наталія Вікторівна, голова громадської організації «Руська національна 

громада м.Одеси "Русич"» 

Гегешидзе Шорена Борисівна, голова Одеської обласної громадської організації «Грузинський 

культурно-освітній центр "Іверія"» 

Сичинава Хатуна Георгіївна, директор недільної школи «Анабана» 

 

9. Робота над 3-м  випуском фундаментального науково-допоміжного покажчика 

«Голодомор в Україні 1932-1933 рр.» 

Бур’ян Лариса Миколаївна, завідувач науково-бібліографічного відділу ОННБ ім. М.Горького 

 

 

 

 

Присутні: студенти історичного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова. 

 

 

 

 

 

 
Відповідальні:  

Худенко Людмила Віталіївна, завідувач сектору відділу зв’язків з громадськістю і реклами ОННБ ім. 

М.Горького 

Колесникова Валентина Іванівна, провідний бібліотекар відділу зв’язків з громадськістю і реклами 

ОННБ ім. М.Горького 

 

Тел.: 718-53-39 

 


