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Місце проведення: Головний читальний зал ОННБ 
 

12.01.2016 р. 

Відкриття читань 

Ботушанська Ольга Федорівна, генеральний директор ОННБ, заслужений працівник 

культури України 

                      

Вітальне слово 

Різникова Ярослава Олексіївна, заступник начальника управління культури  

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини, начальник відділу 

національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації; 

Крижалко Людмила Михайлівна, заступник директора департаменту культури та туризму 

Одеської міської ради, начальник відділу методичної роботи зі школами естетичного 

виховання; 

Подерська Тетяна Арнольдівна, заслужений працівник культури України. 

 

Доповіді 

 Роздуми про вічне життя в творах священика і філософа Олександра Меня 

Протоієрей Димитрій Предеін, доктор богослов’я, викладач ОДС, клірик храму святих 

мучеників Адріана і Наталії в місті Одесі; 
 

 Нагорна проповідь – шлях до Блаженства 

Протоієрей Володимир  Колесник, кандидат богослов’я, викладач ОДС; 
 

 Церква, суспільство, держава в подоланні кризи 

Ігуменя Серафима, настоятелька Одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого 

монастиря, голова  Синодального  відділу  «Церква і культура» УПЦ; 
 

 Духовні засади у розбудові соціального життя демократичної країни 

Попков Василь Васильович, доктор філософських наук, професор кафедри політології 

Інституту соціальних наук ОНУ імені І.І. Мечникова; 
 

 Справедливість: держава і людина 

Афанасьєва Таміла Володимирівна, голова Одеської обласної Ради миру; 
 

 Віднайти  гармонію в  мистецтві  та житті 

Серпіонова  Есфірь Наумівна, художник, член НСХУ, кандидат педагогічних наук, викладач 

ПНПУ імені К.Д. Ушинського, керівник іконописної майстерні Одеського Свято-Архангело-

Михайлівського жіночого монастиря, завідувач іконописного відділення ОДС; 
 

 Духовна абетка: християнські цінності у дошкільному вихованні 

Ліпінська Олена Францівна, викладач вищої категорії Одеського педагогічного училища, 

здобувач кафедри української філології та методики викладання фахових дисциплін ПНПУ 

імені К.Д. Ушинського. 

  

 

 



13.01.2016 р. 

Доповіді 
 

 Духовні засади державотворення: до 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського і 

175-річя від дня народження М.П. Драгоманова 

Шевченко  Анна Анатоліївна, кандидат філософських наук,  викладач  ОНАХТ; 
 

 Іван Франко: системність світоглядних засад  (до 160-річчя від дня народження та             

100-річчя від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського 

діяча)  

Сікорська Вікторія Юріївна, доктор філософії, кандидат філологічних наук, доцент 

ОНПУ; 
 

 Закарбовано в серці і слові: християнські цінності у житті та творчості Лесі Українки 

(до 145-річчя  від дня народження) та Павла Тичини (до 125-річчя від дня народження) 

Ананченко Тетяна Петрівна, журналіст, член НСЖУ, культуролог; 
 

 Збереження  православних святинь та реставрація ікон 

Журба Олександра Ігорівна, студентка 3-го курсу іконописного відділення ОДС;  
 

 З невичерпної криниці нашого народу: значення народних традицій у сучасному світі 

Рибчинська Наталя Анатоліївна, майстер виробничого навчання Одеського 

професійного ліцею сфери послуг ПНПУ імені К.Д. Ушинського; 
 

- В людині – все прекрасно 

Ейхман Інна Іванівна, викладач Одеського центру професійно-технічної освіти; 
 

 Добро як сенс життя у літературній творчості  

Мілюкова Юлія Михайлівна, викладач англійської мови та зарубіжної літератури 

Одеського професійного ліцею сфери послуг ПНПУ імені К.Д. Ушинського; 
 

 Народові присвячене життя: до 120-річчя від дня народження Василя Касіяна,  видатного 

українського митця, народного художника СРСР 

Темнюк Анна Вікторівна, завідувач сектора  ВЗГіР ОННБ; 
 

 «В житті ніколи неправді не служив»: до 175-річчя від дня народження  Тадея Рильського, 

українського  етнографа, педагога, громадського діяча 

Гюмюшлю Тетяна Петрівна, провідний бібліограф ВЗГіР ОННБ; 
 

– Будуємо храм своєї душі – читаючи книгу 

Устюжаніна Галина Володимирівна, головний бібліотекар НМВ ОННБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Під час Різдвяних читань 

експонуватимуться: 
 

виставка художніх творів «Послання народам»: художниці  Есфірь Серпіонової, 

члена НСХУ, кандидата педагогічних наук, викладача ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 

керівника іконописної майстерні при Одеському Свято-Архангело-Михайлівському 

жіночому монастирі, завідувача іконописного відділення ОДС, та учнів іконописного 

відділення Одеської духовної семінарії. 
 

книжкові виставки:  

 «Храми України»;   

  «Києво-Печерська Лавра – духовна перлина України і світу: до 965-річчя від 

часу заснування»; 

 «Світ зустрічає Різдво Христове: різдвяні народні звичаї та традиції»; 

 Рідкісні видання з колекції С.Р. Гриневецького, почесного громадянина 

Одеської області, лауреата Галереї почесних благодійників Одещини «Люди 

щедрих сердець». 
 

Фотовиставка: «Храми Одеси»: автор  Наталя Коротка, фотокореспондент, член 

НСЖУ. 

 


