
 

 

Заслуженому діячеві мистецтв України 

ЗЛЕНКУ Г.Д. 

 

 

 

 

Шановний Григорію Дем’яновичу! 

 
 

Дозвольте від імені колективу Одеської національної наукової 

бібліотеки імені М. Горького та від себе особисто щиро привітати Вас з 

нагоди 80-річчя від дня народження. 

Вас називають творцем українського обличчя Одеси, одним із 

найавторитетніших дослідників історії літературного й культурного 

життя України, доскіпливим літературним слідопитом, відкривачем 

духовних скарбів, одним з найбільш плідних діячів на ниві краєзнавства, 

одним з ґрунтовних біографів відомого просвітянина і бібліографа 

Михайла Комарова та успішних дослідників контактів Тараса Шевченка 

з одеськими адресатами, одним із фундаторів українознавства на Півдні 

України. 

І ми по праву пишаємося тим, що були Вашими колегами, що мали 

честь впродовж багатьох років працювати поруч з Вами і набувати 

неоціненного досвіду під Вашою опікою і наставництвом. Своїм 

становленням і успіхами на літературній, редакторській, краєзнавчій 

ниві сьогодні завдячують Вам чимало членів нашого бібліотечного 

колективу та представників творчої інтелігенції Одеси й України. 

Упродовж сорока років Ви незмінно очолювали редакційно-

видавничий (пізніше – редакційний) відділ бібліотеки – один з провідних 

наукових підрозділів книгозбірні. За ці роки було відредаговано і 

вийшло друком близько 1300 бібліографічних посібників, чимало з яких 

визнано кращими в Україні. З Вашої легкої руки побачили світ і 

продовжують виходити та слугувати науковцям, книгознавцям, 

бібліофілам, викладачам вишів, усім, хто цікавиться літературою рідного 

краю, засновані Вами бібліографічні серії «Літературна Одеса», 

«Письменники Одеси» та «Одеська письменницька організація в … 

році». Не втратили актуальності і традиційні для нашого закладу 

покажчики з природничої тематики, які за Вашого сприяння та дієвої 

участі набули стрункості структури і наукової вагомості. Під Вашим 

пильним оком наша бібліотека накопичила й значний досвід створення 

біобібліографії, сформувавши кілька серій біобібліографічних 

покажчиків, зокрема «Вчені Одеси», присвячених видатним науковцям, 

життя та діяльність яких пов’язані з Одесою. Чимало з підготовлених 



фахівцями бібліотеки і відредагованих Вами робіт сприяють 

відтворенню історичної пам’яті нашого народу. Усе це примножило 

внесок ОННБ у створення бібліографічної бази України,  сприяло 

визнанню нашої книгозбірні одним з провідних науково-інформаційних 

центрів держави.  

Поєднавши в собі хист журналіста, письменника і науковця, Ви 

витворили оригінальний жанр літературно-документальної 

публіцистики. Вражаючим є Ваш літературний доробок: півтора десятка 

книжок, понад три тисячі літературознавчих та краєзнавчих розвідок, 

опублікованих у журналах і газетах. Неоціненним є Ваш труд над 

реалізацією багатьох українознавчих проектів – Ваші статті увійшли до 

«Енциклопедії сучасної України», «Української літературної 

енциклопедії», «Шевченківського енциклопедичного словника», 

біографічних довідників «Митці України», «Мистецтво України» та  

численних регіональних  словників-довідників. 

Ваша невтомна літературна і краєзнавча діяльність, спрямована на 

захист, розкриття та популяризацію духовної спадщини України,  на 

поповнення джерельної бази, на розвиток бібліотечної справи і 

вітчизняної бібліографії гідно поціновані як творчою спільнотою, так і 

державою. Вас відзначено почесним званням «Заслужений діяч мистецтв 

України», Ваші книги удостоєні літературної премії імені Павла Тичини 

Національної спілки письменників України, Одеської муніципальної 

літературної премії імені Костянтина Паустовського. Заслуженої шани 

зажили Ви і серед колег у Національній спілці письменників України, 

Національній спілці журналістів України, Всеукраїнській спілці 

краєзнавців, Міжнародній асоціації україністів. Почесна Ваша місія і як 

члена Наукового товариства імені Тараса Шевченка. 

Шановний Григорію Дем’яновичу, хай осінь Вашого життя буде 

теплою і затишною, хай у Вас буде більше приводів для радості, хай 

Ваші учні і послідовники тішать Вас своїми успіхами, хай рік-у-рік 

шириться коло шанувальників Вашого таланту, а доля подарує Вам ще 

многії-многії щасливії літа! 

  

 

З повагою, 

генеральний директор ОННБ імені М. Горького,  

заслужений працівник культури України, 

 повний кавалер ордена княгині Ольги                  О.Ф. БОТУШАНСЬКА 
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