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 Програма  
1.  Вступне слово  

 Бєльницька-Мамонтова  Ольга Миколаївна,  
заступник генерального директора з бібліотечної роботи ОННБ, заслужений працівник культури 

України.    

2. «Голодомор 1932-1933 років в Україні: національна і загальнолюдська трагедія» 

Кушнір В’ячеслав Григорович,  
доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова, голова  

Одеської організації Національної спілки краєзнавців України, член правління Національної спілки 

краєзнавців України. 

3. «Голодомор 1932-1933 років у документах місцевої влади і спогадах свідків: порівняльний 

аналіз» 

Петрова Наталія Олександрівна, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та етнології України, заступник декана з 

виховної роботи історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова, секретар Одеської організації 

Національної спілки краєзнавців України. 

4. «Голодомор 1932-1933 років – аспекти науково-просвітницької роботи сьогодні» 

Слюсар Юрій Олександрович, 
заступник директора з наукової роботи Одеського історико-краєзнавчого музею. 

5. «Дослідження спогадів про голодомори  як спосіб формування у молоді цілісних уявлень про 

минуле» 

Долгочуб Валентин Андрійович,  
магістрант історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова, бібліотекар ОЮБ імені В.В. 

Маяковського. 

 6. «Скорботний янгол»: тема голодоморів в Україні: мистецький вимір 

Дем’янишина Лариса Семенівна,  
член Національної спілки художників України, член творчого об’єднання «Новація» митців м. 

Южного, голова відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Г. Шевченка в м. 

Южному. 

7. «Внесок ОННБ у дослідження теми голодоморів в Україні» 
Бур’ян Лариса Миколаївна,  

завідувач науково-бібліографічного відділу ОННБ, заслужений працівник культури України. 

   Під час заходу Бур’ян Л.М. передає до бібліотек вищих та середніх навчальних закладів 

електронну версію бібліографічного покажчика: 

Голодомор в Україні 1932-1933 рр. Електроний ресурс  : бібліогр. покажч. : Вип. 3 / 

упоряд. :  Л.М. Бур’ян, І.Е. Рікун; редкол. :  С. В. Кульчицький  (наук. ред.),  

О. Ф. Ботушанська  (відп.  ред.),  В. Мотика;  ред.  І. С. Шелестович ;  ОННБ  ім. М. 

Горького; Ін‐т історії  України НАН України. – Одеса, 2014. – 685 с. 

 8. Бібліографічний огляд книжкової виставки  «До Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні» 

(Гюмюшлю Т.П., провідний бібліограф ВЗГіР ОННБ). 

 

Присутні: викладачі  та студенти  ОНУ імені І.І. Мечникова, викладачі й учні Одеської гімназії № 2, 

користувачі та відвідувачі ОННБ. 

 
Відповідальна - Крінічна Е.Є., Гюмюшлю Т.П., 718-53-39. 


