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

 

1.Відкриття.   

Бельницька Ольга Миколаївна, заступник генерального директора ОННБ ім. М.Горького, 

заслужений працівник культури України. 

 

2. «Чисті криниці традицій і мов ми зберігаємо в нашому краї»: яскраве мовне 

багатоголосся квітучої Одещини. 

Петрова Олена Валентинівна, заступник начальника управління, начальник відділу 

національностей та релігій управління культури і туризму національностей та релігій 

Одеської обласної державної адміністрації. 

 

3.«Словеса твої, о Господи, такії, розкинь же їх, твої святиє по всій землі»: 

Загальноукраїнський конкурс «Українська мова – мова єднання». 
Работін Юрій Анатолійович, голова Одеської регіональної організації Національної 

спілки журналістів України, Голова оргкомітету загальнонаціонального  конкурсу 

«Українська мова – мова єднання» заслужений журналіст України. 

 

4. «І слово розумом святим і оживи, і просвіти!»: до 175-річчя з часу виходу першого 

«Кобзаря» Т.Г.Шевченка. 
Ісаєнко Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української  

літератури ОНУ ім. І.І. Мечникова. 

 

5 «Вільна словом моя мова»: гагаузька мова в Одеському регіоні та вплив Тараса 

Шевченка,зокрема, його «Кобзаря» на творчість  сучасного поета. 

Бошков Віталій Михайлович, поет, член Національної спілки письменників України, 

випусковий редактор Одеського обласного держтелерадіо, автор та ведучий гагаузьких 

радіопрограм, лауреат та дипломант телерадіоконкурсів та фестивалів. 

 

6. «Без мови рідної - чого ми варті?»: сучасні методики викладання української мови 

в школі 

Ішкова Лілія Олександрівна, викладач української мови та літератури ОЗОШ №105. 

 

7. Любов до рідної мови починається з глибокої  поваги до інших материнських мов.   
Ніколаєв Олексій Миколайович, заступник директора з виховної роботи Одеського 

училища мистецтв і культури ім. К.Ф. Данькевича, викладач  оркестрових інструментів. 

 

8. Бібліографічний огляд книжково-ілюстративної виставки «Збирай, як діаманти ті 

слова : твого народу в них душа жива». 

 Колесникова Валентина Іванівна, провідний бібліотекар ВЗГіР ОННБ ім. М.Горького. 

 

Присутні: викладачі і студенти одеського училища мистецтв і культури  

ім. К.Ф. Данькевича, викладачі та учні ЗОШ № 105 м. Одеси 

Відповідальна: Колесникова В.І., провідний бібліотекар ВЗГіР ОННБ ім.М.Горького  

 

Контактний телефон: 718-53-39 


