
 

 

 

 

 

Одеська національна наукова бібліотека ім. М.Горького 

 

Шевченківські читання 

 

Дата та час проведення: 3.03.2014р. о 13.00. 

Місце проведення: головний читальний зал ОННБ ім. М.Горького 

                                                                                           (вул. Пастера, 13) 

 

Програма 

Відкриття 

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

заслужений працівник культури України 

Вітальне слово 

Карпінський Олександр Михайлович, головний спеціаліст управління культури і 

туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації  

Санак Юрій Миколайович, начальник відділу по роботі з бібліотеками та 

історико-топонімічної комісії департаменту культури і туризму Одеської 

міської ради 

Музична композиція: 

Т.Г.Шевченко, М.Лисенко «Садок вишневий коло хати» 

Виконує Скрипниченко Наталя, лауреат міжнародних конкурсів 

Т.Г.Шевченко, А.Недененко «Утоптала стежку» 

Виконує Макаренко Еліна 

Концертмейстер -  Удрас Олена, лауреат міжнародних конкурсів 



 

Доповіді: 

1. Дороговказ навіки: світова велич Т.Г.Шевченка 

Сподарець  Володимир Іванович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов ПНПУ ім. К.Д.Ушинського 

2. На шаблях вітчизняної історії. Слово і образ Кобзаря у  боротьбі за 

незалежність України та розбудову держави 

Гончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, професор кафедри історії 

України ОНУ ім. І.І. Мечникова 

3. З Шевченкової криниці: шевченкіана у надбанні Одеського обласного 

центру української культури 

Штонда Ірина Вікторівна, провідний методист відділу народної творчості, 

фольклору та етнографії ООЦУК 

4. Шевченко і Одеса  

Ананченко Тетяна Петрівна, культуролог, член Національної спілки 

журналістів України 

5. Невичерпне натхнення: поетична та дослідницька шевченкіана одеських 

письменників 

Дмитрієв Сергій Вікторович, голова Одеського відділення Національної спілки 

письменників України 

6. Основні ідеї філософії Т.Г. Шевченка 

Шевченко Анна Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, професор 

кафедри соціології, філософії і права ОНАХТ 

      7. Кобзаревий проект громадянських цінностей 

Тодорова Світлана Миколаївна, кандидат філософських наук, викладач ОНАХТ 

    8.  «Наша дума, наша пісня»: мої роздуми над творами Т.Г. Шевченка 

Дацьо Олена Сергіївна, фотохудожник  

   9.Ще одна перлина у шевченкознавчу скарбницю – книга К.Г.Паустовського 

«Тарас Шевченко» у перекладі укр. мовою (2014) 

Кузнєцова Світлана Костянтинівна, науковий  співробітник меморіального 

музею ім. К.Паустовського 

 



 

  10. Шевченкіана у листівці 

Максим’юк Тарас Іванович, краєзнавець, заслужений працівник культури 

України, член Національної спілки журналістів України 

 

11. Внесок ОННБ ім. М.Горького у шевченкознавство 

Бур’ян Лариса Миколаївна, заслужений працівник культури України, завідувач 

науково-бібліографічного відділу ОННБ ім. М.Горького 

 

Під час заходу презентуватимуться: 

- бібліо-мистецький проект до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка 

«Жива душа поетова святая, Жива в святих своїх речах, І ми, читая, оживаєм 

І чуєм Бога в небесах»; 

- виставка фотоколажів «Думи мої» фотохудожника Олени Дацьо; 

- виставка рідкісних листівок «І оживає добра слава…» з приватної колекції 

краєзнавця, заслуженого працівника культури України Т.І. Максим’юка. 

 

Ведуча та відповідальна за захід: Кухарук Тамара Миколаївна, завідувач ВЗГР 

ОННБ ім. М.Горького. 

Присутні : 

студенти ОНАХТ; студенти філологічного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова; 

викладачі та учні гімназії № 2. 

 

 


