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 «І самі, немов те каміння живе, 
будуйтеся в дім духовний…»  

                                         (1 Петра. 2:5) 
 

Православний світ щойно відзначив одне з найзначніших християнських свят – Різдво Христове, 
традиція святкування якого невід’ємна від  історії та духовного життя нашого народу. Це свято 
наповнює серця людей щедрою Благодаттю Божою, що несе із собою мир, любов, надихає на 
добрі справи, серед яких і різноманітні культурно-освітні проекти. 
Широку  різдвяну  програму  підготували культосвітні  заклади Одеси : Різдвяні зустрічі, вечори, 
концерти, виставки, ярмарки тощо. Цікавою складовою розмаїтих святкових заходів є традиційні 
Різдвяні читання, що їх щорічно проводить Одеська національна наукова бібліотека. 
Невід’ємною частиною Різдвяних читань є презентація нових  творчих проектів та зустріч з  їх 
авторами. Цьогоріч учасникам читань представлено чудову виставку гобеленів «Послання 
народам» . Автор – художник Есфірь Серпіонова, член Національної спілки художників України, 
кандидат педагогічних наук, викладач Південноукраїнського національного університету імені 
К.Д. Ушинського, керівник іконописної майстерні Одеського Свято-Архангело-Михайлівського 
жіночого монастиря,  завідувача іконописного відділення Одеської духовної семінарії. На виставці 
представлені також роботи учнів іконописного відділення ОДС. До виставки видано каталог. 
У  2016 році наша країна  відзначатиме 965 – річчя  духовної перлини  – Києво-Печерської лаври та 
90- річчя  Національного Києво-Печерського  історико-культурного заповідника, тому провідна 
тема цьогорічних читань  – слова апостола Петра  про розбудову «дому духовного», тобто про  
відродження та збереження Храму  як у житті, так і в людських  душах.  
У Різдвяних читаннях беруть участь провідні науковці міста, митці, громадські  та політичні діячі, 
які  у своїх виступах висвітлюватимуть найактуальніші проблеми нашого сьогодення. У програмі 
Різдвяних читань знайшли відображення вагомі   події  духовного та культурного життя нашої 
країни та світу, зокрема вшанування пам’ятних дат 2016 року: ювілеї видатних українських діячів, 
письменників, художників: 175-річчя Михайла Драгоманова, 160-річчя  Івана Франка; 150-річчя від 
дня народження Михайла Грушевського, 145-річчя  Лесі Українки, 120- річчя  Василя Касіяна, інші  
знаменні дати.    
Цікавою є виставково-експозиційна програма Різдвяних читань : 
-  виставка «Послання народам» (гобелени, мозаїки, живопис) Есфірь Серіпіонової та  учнів ОДС; 
- фотовиставка  «Храми Одеси» фотохудожника Наталі Короткої; 
- книжкові виставки з фондів  нашої бібліотеки:  «Світ зустрічає Різдво Христове: різдвяні народні  
традиції та звичаї»; «Храми України»; « Києво-Печерська лавра – духовна перлина України і 
світу» та інші. 

 


