
 

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ 

 

„КРАЩА КНИГА ВИСТАВКИ – ФОРУМУ 2015” 

 

 

 Організаційний комітет ХVI Всеукраїнської виставки-форуму 

„Українська книга на Одещині” доручив журі конкурсу „Краща книга 

виставки-форуму 2015” розглянути видання, які видавництва та автори 

запропонували на його розгляд. На конкурс було подано 60 книжок, 

представлено 29 видавництв.  

 В цілому ми можемо говорити про творчі здобутки наших друзів, 

відмічати, що розкриті нові сторінки з історико-культурної спадщини 

України, видані книжки з різних галузей знань на досить високому 

поліграфічному рівні. Це наочно було показано на стенді „Краща книга 

виставки-форуму 2015”. 

 На жаль, мало представлено класичних творів, досить скромно 

присутні ілюстровані видання, зокрема література для дітей. Ми відзначили 

24 книжки у 8-мі номінаціях – здобутки видавництв та окремих авторів. 

 На конкурс в цьому році було подано досить багато книжок одеських 

авторів. Радіємо, що більшість з них писалися з використанням фондів 

ОННБ, автори часто зверталися до нас за консультаціями, пропозиціями про 

співпрацю тощо. Організаційний комітет Всеукраїнської виставки-форуму 

вирішив нагородити дипломами авторів проектів, які у цей скрутний період 

знайшли можливість свої творчі та наукові здобутки втілити у цікаві, корисні 

видання. 

 2014 рік був ювілейним для ОННБ – нам виповнилося 185 р. від дня 

заснування. Науковці Бібліотеки надрукували чимало своїх досліджень. 

Деякі з них також було представлено на конкурс. 

 

 Рішення журі : 

 

Дипломами нагороджуються переможці цього року: 

 

В НОМІНАЦІЇ: 

 

 «Енциклопедичне та довідкове видання»: 

 

ДНВП «Картографія» (м. Київ) 

за книгу : А. Ю. Гордєєв. «Карти-портолани  

Чорного моря» (2015). 

 

           ООО «Южноукраинский Институт Биографии» 



            за книгу : «Великая победа. Одесса и одесситы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2015 ). 

 

               ЮРІЙ КРУК, директор Іллічівського морського торгівельного 

порту, депутат Одеської міської ради за книгу: «Великая победа. Одесса и 

одесситы в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. (м. Одеса, 2015). 

 

«Історична (духовна) спадщина» : 

 

ООО РИА «СМИЛ» (м.Ізмаїл) 

за книгу : «Буджак : историко-этнографические очерки народов юго-

западных районов Одесщины: (сборник) (2014). 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

за книгу : «Аджидер-Овидиополь : очерки по археологи и истории 

города и креп ости» / С. Аргатюк, В. Левчук,  

И. Сапожников (м. Одеса, 2015). 

  

НАТАЛІЯ КОВАЛЕНКО, автор проекту : «Академик  

В.П. Филатов : «Любите друг друга…» : альбом живопису 

академіка В.П. Філатова (м. Одеса, 2014). 

 

ВАЛЕРІЙ НЕТРЕБСЬКИЙ, ВАЛЕРІЙ ШЕРСТОБІТОВ, автори книги : 

«Одесса. Портреты улиц :прогулки по старой Одессе от А до Я». (м. 

Одеса, 2015). 

 

ЮРІЙ БУЗЬКО, головний редактор видань (триптиху): «Одесская 

єпархия», «Свято-Успенский Патриарший Одесский мужской 

монастирь», «Одесская духовная семинария» (м. Одеса, 2013-2014). 

 

«Наукове видання» : 

 

Одеській музей західного та східного мистецтва 

за збірку наукових статей : «Одесский музей западного и восточного 

искусства – 90». (м. Одеса, 2014). 

 

ЛЮБОВ ІСАЄНКО за книгу: «Пам’яті світле джерело» : (літературно-

художні нариси). (м. Одеса, 2015). 

 

ОЛЕКСАНДР МУЗИЧКО 

за книгу : «Південна вісь Соборності : націє творчі процеси в 

Українському Причорномор’ї (кінець Х1Х – перша половина ХХ ст.) 

(м. Одеса, 2015). 

 



 «Навчальна книга» : 

 

АНДРІЙ ТАРАСЕНКО,  автор навчального посібника для студентів : 

«Порталы мифа : изобразительное искусство Одессы второй половины 

ХХ – начала ХХI века в пространстве «Большого времени». (Львів. 

обл., 2014). 

 

КУЛЬТУРНА АСОЦІАЦІЯ «НОВИЙ АКРОПОЛЬ»  

(м. Київ) 

за книгу : П. Адо.«Що таке антична філософія?». (2014). 

 

ВИДАВНИЦТВО «АРТ ЕКОНОМІ» (м. Київ) 

за книгу: О. Кудрявцева. «Конституційно-правові основи захисту прав 

дитини в Україні» (2015). 

  

«Українська класика» : 

 

ВИДАВНИЦТВО «МИСТЕЦТВО» (м. Київ) 

за книгу: Тарас Шевченко.«Художник»: повесть. (2014). 

 

НВП «ВИДАВНИЦТВО «НАУКОВА ДУМКА» НАН УКРАЇНИ» (м. 

Київ). 

за книгу : С.А. Гальченко. «Історія тексту. Джерелознавчі і 

текстологічні аспекти творчості П.Г. Тичини, В.М. Сосюри та Остапа 

Вишні» (2014). 

 

 «Сучасне літературно-художнє видання» : 

 

ВИДАВНИЧА ОРГАНІЗАЦІЯ АТ «ПЛАСКЕ» (м.Одеса) 

за альманах «Дерибасовская – Ришельевская»  

(№ 1(60), 2015) 

 

ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ «ДРУК-ПІВДЕНЬ» (м. Одеса) 

за книгу :  И.И. Ландер. «Просчет «Цеппелина» : дело Шило-Таврина» 

(2014). 

 

ІРИНА МАНАЧИНСЬКА, автор збірки віршів «Экспрессия» (м. 

Херсон, 2015). 

 

БОГДАН СУШИНСЬКИЙ 

за книгу : «Перед забралом вічності» : літературознавчі студії (м. 

Одеса, 2014).  

 

 



 

 

«Краща книга з питань мистецтва» : 

 

До 150-річчя Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова видано альбом: «Шедеври в колекціях університетської 

бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть»  

(м. Одеса, 2015). 

Рішенням журі дипломами відмічені:  

ГЕННАДІЙ ГАРБУЗОВ, директор видавництва «Астропринт»; 

ІГОР КОВАЛЬ – головний редактор; 

МАРИНА ПОДРЕЗОВА – відповідальний редактор. 

 

 

СЕРГІЙ САВЧЕНКО, заслужений художник України, упорядник 

альбому-довідника : «Одеська обласна організація Національної спілки 

художників України» (м. Одеса, 2015). 

 

МИКОЛА ВИЛКУН, заслужений художник України 

за книгу-альбом: «Графіка, малюнок» (м. Одеса, 2014). 

  

«Дитячий світ» : 

 

РОМАН БРОДАВКО, автор збірки віршів «В первый раз» (Одеса, 

2014). 

 

ВИДАВНИЦТВО «ГЕНЕЗА» (м. Київ) 

за збірку фольклорних та літературних творів для дітей «Сонечко 

мандрує Україною» /авт.: Н. Гавриш,  

С. Бадер, О. Стаєнна. (2014). 

 

НІНА ГРАВИЦЬКА, автор серії книг «Жизнь и приключения Мани 

Безымяной» (м. Одеса). 

 


