
 

 
Одеська національна наукова бібліотека ім. М.Горького 

Одеська єпархія  

Свято - Архангело - Михайлівський жіночий монастир 

 

Різдвяні читання 

 

«Тож тому, поки маємо час, 

                                                                                                     усім робімо  добро…»  
(Гал. 6:10) 

 

Час проведення : 14 – 15  січня 2015 р. о 13:00 

Місце проведення : ОННБ ім. М.Горького  

14.01.2015 р. 

Відкриття читань   

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

культури України; 

 

Вітальне слово 

Гриневецький Сергій Рафаїлович, народний депутат України ІІІ, VI і VII скликань, почесний громадянин 

Одеської області, меценат. 

 

Петрова Олена Валентинівна, заступник начальника управління культури і туризму, національностей та 

релігій Одеської обласної державної адміністрації, начальник відділу національностей та релігій.  

 

 

Доповіді 

- Церква і милосердя 

Протоієрей Віктор Петлюченко, настоятель Одеського Свято–Троїцького собору, кандидат богослов’я, 

викладач Одеської духовної семінарії. 

 

- Місія чернецтва у літературному спадку преподобного Романа Мелода 

Протоієрей Андрій Ніколаїді, кандидат богослов’я, проректор Одеської духовної семінарії. 

 

- Тема Різдва Христового у літературі 

Протоієрей  Володимир Корецький, настоятель Храму рівноапостольних  Кирила і Мефодія. 

 

- Державотворення як подвиг: святий рівноапостольний князь Володимир та свята рівноапостольна 

княгиня Ольга 

Ігуменя Серафима, настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря, голова 

Синодальної комісії «Церква і культура» Української Православної Церкви. 

 

Презентація альбому заслуженого художника України, члена НСХУ та НСТДУ,  

головного художника Одеського театру юного глядача Миколи Вилкуна : 

Микола Вилкун, заслужений художник України: графіка, малюнок [книга – альбом]/ упоряд.  

В. Митрофанов; авт. тексту : В. Коваль, Є. Голубовський, Т. Арсеньєва [ та ін.] ; Нац. спілка 

художників України, Одес. обл. орг. – О. : Sprinter, 2014. – 152 с. : ілюстр. 

 

Виступи: 

- Бродавко Роман Ісаакович, журналіст, член НСЖУ та НСТДУ; 

- Глущак Анатолій Степанович, поет, перекладач, публіцист, член Одеської обласної організації 

НСПУ та НСЖУ;  

- Свидюк Микола Іванович, композитор, співак, народний артист України;  

- Лукашов Євген Отарович, заслужений працівник культури України;  

- Голубовський Євген Михайлович, журналіст, краєзнавець, віце-президент Всесвітнього клубу 

одеситів; 

- Щурова Тетяна Василівна, заслужений працівник культури України, член НСТДУ, завідувач відділу 

мистецтв ОННБ ім. М. Горького 

 

 

Слово  майстру 

-  Вилкун Микола Митрофанович, заслужений художник України, член НСХУ та НСТДУ, головний 

художник Одеського театру юного глядача. 

 

 

 

 



 

 

 

      15.01.2015 р. 

 

Виступи 

 

- Життя як взірець служіння Богу і людям: архієпископ Димитрій (Муретов) 

Діанова Наталя Миколаївна, доктор історичних наук, професор ОНУ ім. І.І.Мечникова 

 

- Духовні ландшафти поетичного світу Василя Симоненка  

Сподарець Володимир Іванович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 

ПНПУ ім. К.Д.Ушинського; 

 

- «У твоєму імені живу…»: презентація електронної книжкової виставки до 80-річчя від дня 

народження українського поета і журналіста Василя Симоненка 

Темнюк Анна Вікторівна, провідний бібліотекар ВЗГіР ОННБ ім. М. Горького 

 

- Дівчина з легенди : до 390-річчя від дня народження української поетеси, авторки пісень 

Марусі Чурай 

Ананченко Тетяна Петрівна, культуролог, журналіст, член НСЖУ 

 

-  Ера милосердя – ера книги. 

Лазарева Галина Яківна, директор ЦБС для дітей м. Одеси  

 

- Неперевершена сила добра у поезії Ліни Костенко: до 85-річчя від дня народження 

української поетеси Ліни Костенко  

Луценко Надія Євгенівна, викладач української мови та літератури Одеського театрально – 

художнього училища 

 

- Ідеал справжньої Добрості: до 225- річчя від дня народження українського письменника  

П.П. Гулака- Артемовського 

Гюмюшлю Тетяна Петрівна, провідний бібліограф ВЗГіР ОННБ ім. М. Горького 

 

- Духовні засади фахової освіти  

Альошина Антоніна Іванівна, викладач ОНМА  ім. О. І. Марінеска, культуролог, відмінник 

народної освіти  

 

- Соціальний портрет  читача релігійної та релігієзнавчої літератури 

Устюжаніна Галина Володимирівна, головний бібліотекар науково-методичного відділу 

ОННБ ім.. М. Горького 

 

 

 

 

Під час читань експонуватимуться : 

 

- книжково-мистецька та електронна виставки «Микола Вилкун -  художник свята»;  

- книжково-документна виставка «З Новим роком! З Різдвом Христовим!»: святкові 

традиції та звичаї українського народу; 

- книжково-ілюстративна виставка «Україно - ти для мене диво…»: до 80- річчя від дня 

народження Василя Симоненка 


