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 Завершилася ХV Всеукраїнська виставка-форум “Українська книга на
Одещині”. У її роботі  брали участь начальник відділу бібліотек та читання
Міністерства культури України М.Г. Височанська, директор Книжкової
палати України імені І. Федорова М.І. Сенченко.

Учасниками нинішньої виставки-форуму були 62 видавництва з різних
регіонів України, які представили близько 6 тисяч назв книжок.

Серед видавництв, які постійно беруть участь у виставці-форумі, –
“Наукова думка” НАН України, “Мистецтво”, “Картографія”, (Київ), Редакція
газети “Підручники і посібники” (Тернопіль), “Твердиня” (Луцьк),
“Астропринт” (Одеса) та ін.

Вперше на виставку-форум приїхали 6 видавництв: Видавничий дім
“Освіта”, “Генеза”, ПЕТ, “Кліо”, “Український  пріоритет” (Київ), Книжковий
клуб “Клуб сімейного дозвілля” (Харків). 

Відбулося 18 презентацій книг та видавничих проектів. Найбільш
яскраві серед них: презентація нових книг директора Книжкової палати
України імені І. Федорова М.І. Сенченка «“Долларовый лохотрон”, или
Финансовое порабощение мира» т а “Латентна світова інформаційна
війна”; книг видавництва “Мистецтво” (Київ), виданих до 200-річчя від дня
народження Т.Г. Шевченка – альбом “Тарас Шевченко - Мистецька
спадщина”, “Кобзар: до 200-річчя від дня народження Тараса
Шевченка”; 1 - го т а 4 - го том і в  “Історії української     літератури”
видавництва “Наукова думка” (Київ); дитячих книг лауреата Національної
премії України імені Тараса Григоровича Шевченка Володимира
Рутківського “Ганнуся” і “Потерчата: дитяча сповідь для дорослих, які
так нічому й не навчилися”; книги журналістки Зої Казанжи “Якби я
була: міські історії у facebook стилі”; к н и г и  Олекси Різниківа
“Маюнелла: (повість з шухляди, писана 1969 р., відновлена  2014 р.)”.

Одеська обласна організація Національної спілки письменників
України презентувала книжку Б.І. Сушинського “Голосами віщої
давнини”.

Директор Одеської централізованої бібліотечної системи  для дітей
Г.Я. Лазарєва п р едставила читачам с в о ю н о ву к н и ж к у “  Радомир
Василевский. Счастье – дело тяжелое” (із сері ї «Имена Одесской
киностудии»).

Відбулася презентація роману письменника В.В. Савченка “Діти
Мардука” за участі автора. 

Презентації відбувалися не лише в ОННБ імені М. Горького, але і в
інших бібліотеках та культурних закладах міста. 

Українська дитяча письменниця Леся Воронина зустрілася з
маленькими  читачами у центральній міській бібліотеці для дітей імені
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А.Гайдара і презентувала їм свої нові книжки, видані у “Видавництві
Старого Лева” (Львів) та “Грані - Т” (Київ). 

Видавництво “Твердиня” (Луцьк) презентувало у стінах Одеської ЦБ
для дорослих  імені І. Я. Франка книгу поезій П.Й. Коробчука “Парковий
період”. 

В книгарні-кав’ярні відбулася творча зустріч української поетеси,
автора понад ста пісень Лілії Золотоноші з поціновувачами поетичного
слова. 

Під час виставки-форуму відбулося 11 автограф-сесій. Відвідувачі мали
змогу особисто поспілкуватися з авторами, серед яких: доктор
сільськогосподарських наук, професор Микола Шалімов, письменник
Володимир Шовкошитний, п о е т , п е р е к л а д а ч Петро Коробчук,
письменниця, журналіст Леся Воронина, поетеса Лілія Золотоноша,
історик Євген Стеблівський, журналіст, громадська діячка Зоя Казанжи,
письменник Альберт Малиновський, журналіст, літератор Григорій
Яблонський – батько відомої поетеси, драматурга Ганни Яблонської,
письменниці Аделіна Гаєр та Елла Леус.

Учасники виставки-форуму в рамках проекту “Бібліотека та влада:
конструктивна співпраця” здійснили екскурсію до міських бібліотек № 46
(провул. Генерала Вишневського, 13) та № 25 (Адміральський проспект, 30),
які реконструйовано, оновлено та оснащено з ініціативи та за підтримки
народного депутата України, лауреата Галереї почесних благодійників
Одещини “Люди щедрих сердець” С.Р. Гриневецького. Захід відбувся за
участі С.Р. Гриневецького.

Відбувся традиційний конкурс "Краща книга XV Всеукраїнської
виставки-форуму "Українська книга на Одещині”. У ньому взяло участь 26
видавництв, які представили 62 видання. Переможцями конкурсу стали 24
книги 9 видавництв у 8 номінаціях. Спеціальними дипломами нагороджено
16 авторів. 

Виставці-форуму передував конкурс читацьких рецензій на книжкові
новинки 2013 - 2014 рр. Цього року в оргкомітет надійшло близько 20
читацьких творчих робіт. Переможцем конкурсу стала рецензія на книжку
"Людина в сучасному світі” монографія : в 3 кн. (Львів : ЛНУ ім.
І. Франка, 2012) Маргарити Руссу. 

Переможці і лауреати конкурсу були названі та відзначені дипломами
на прес-конференції, присвяченій відкриттю ХV Всеукраїнської виставки-
форуму “Українська книга на Одещині”. 

Завдяки виставці-форуму збагатилися документні фонди нашої
книгозбірні. Книжковий репертуар бібліотеки поповнили понад 200 видань. 

Зав. відділу наукового
комплектування фондів Е.І. Василевська
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