
Одеська національна наукова
бібліотека ім. М.Горького
Одеська єпархія УПЦ МП

Свято–Архангело–Михайлівський
жіночий монастир

Програма

Різдвяних читань
15-16 січня 2014 року

присвячується:

- 200-річчю від дня народження
Т.Г.Шевченка;

-700-річчю від дня народження
Сергія Радонезького;

-50-річчю преставлення
Кукші Одеського;

-175-річчю заснування
Одеської духовної семінарії

Під час Різдвяних читань експонуватимуться:

- книжкова виставка з фондів ОННБ ім. М.Горького 
 «І світло в темряві світить…»»: знаменні події та особистості у  

духовному житті Одеси
- Книжкова виставка з фондів музею «Православна Україна» (м. Київ) 

«Шевченкіана із зібрання 
Його Блаженства 

Блаженнішого Володимира,
Митрополита Київського і 

Всієї України »

- виставка художніх творів  «Благодатне сяйво Різдва Христового» : 
малюнки  студентів Одеського художнього училища

 ім. М.Б.Грекова

- фотовиставка «Храми Одеси» фотомайстра
Наталі Короткої

У заході бере участь молодіжний жіночий хор «Оріана» 
Одеського обласного центру української культури



15 січня

Відкриття читань

• Ботушанська Ольга Федорівна,
генеральний директор ОННБ ім. М.Горького, заслужений працівник культури 
України
• Петрова Олена Валентинівна, заступник начальника, начальник відділу 
національностей та релігій управління культури і туризму, національностей та 
релігій Одеської обласної державної адміністрації

Виступи:
    - Релігійна та релігієзнавча книга як вимір 

       духовності  суспільства
• Ігуменя Серафима, настоятелька Свято-
Архангело- Михайлівського жіночого монастиря;
- Преподобний Кукша Одеський
• Протоієрей Віктор Петлюченко, настоятель Одеського Свято-Троїцького 
собору, кандидат богослов’я, викладач ОДС;
- Служіння церкві та суспільству: до 175-річчя заснування Одеської духовної  
семінарії
• Протоієрей Андрій Ніколаїді, кандидат богослов’я,
 проректор ОДС;
- «Багато мудрих – спасіння світу»: дослідження читацьких запитів на 
релігійну літературу;
• Устюжаніна Галина Володимирівна , завідувач науково-методичного 
відділу ОННБ ім. М. Горького;
- Особистість у світі духовної культури
• Проноза Інна Іванівна, кандидат політичних наук, заступник директора з 
виховної роботи ВНКЗ «Одеське педагогічне училище»

Витоки, що відроджують духовність

Презентація видань:
- Бузько Ю. Одесская епархия / Ю.Бузько. – О., Южноукр. ин-т биогр., 2013. 
– 368с. : ил.
- Бузько Ю. Одесская духовная семинария,1838-2013 / Ю.Бузько,  
А.Николаиди.- О., Южноукр. ин-т биогр., 2013. – 112с. : ил.
• Бузько Юрій Іванович
Голова редакційної ради Південноукраїнського інституту біографії, президент 
Українського дитячого фонду
- Діанова Н.М.  Внесок вищого православного духовенства Південної  
України у розвиток історичної науки і освіти (кінець ХVІІІ- початок ХХ ст.) :  
монографія / Н.М. Діанова. – О. : Фенікс., 2012. – 319 с. : ілюстр.
• Діанова Наталя Миколаївна,
доктор історичних наук, професор кафедри історії України ОНУ
 ім. І.І.Мечникова



16 січня

Виступи:
- «Знать до Бога і голос той, і ті слова…» : релігійні 
аспекти творчості Т.Г.Шевченка
• Сподарець Володимир Іванович, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 
ПНПУ ім. К.Д.Ушинського;

- Модифікації канонічного біблійного жанру у творах Т.Г. Шевченка
• Березинська Олена Володимирівна, викладач кафедри іноземних 
мов професійного спілкування лінгвістики та переводу Міжнародного 
гуманітарного університету;

- Серце щедре, душа багата: Слово про Василя Васильовича Фащенка:  
до 85- річчя відомого літературознавця, письменника

• Ананченко Тетяна Петрівна, 
культуролог, журналіст, член Національної спілки журналістів України

- Зберігаючи дар безцінний: до 25-річчя     
Муніципального музею особистих колекцій 
ім. О.В.Блещунова

• Остапова Світлана Іванівна, 
директор Одеського Муніципального музею особистих колекцій 
ім. О.В.Блещунова, віце-презедент ICOM;

- Людина – легенда: до 100- річчя від дня народження письменника,  
громадського діяча І.П.Гайдаєнка 
• Гайдаєнко Валентина Іванівна, журналіст;

- Щастя - справа важка: доля та фільми Радомира Василевського та 
Радія Погодина
•  Лазарева Галина Яківна, директор ЦБС
для дітей (про Радомира Василевського);

- Час за Сергієм Параджановим: до 90- річчя
від дня народження відомого кінорежисера

•  Темнюк Анна Вікторівна, провідний бібліотекар ВЗГІР ОННБ ім. 
М.Горького.

Презентація видання:
- Сурнина В. И. Протоиерей Дмитрий Нецветаев. Жизнь с верой. С 
любовью. С достоинством». – О.: ТЭС, 2013. – 176с.
• Сурніна Валентина Іллівна,
письменник, журналіст


