
Одеська національна наукова бібліотека 
Шевченківські читання 

Програма 
Дата і час проведення:10.03.2016 о 12.00 

1.  Відкриття 
Ольга Федорівна Ботушанська, генеральний директор ОННБ, заслужений працівник культури 
України; 

2.  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; 

3. Тарас Григорович Шевченко: макросвіт у нашому мікросвіті 
Ангелов Георгій Віталійович, професор, заслужений діяч культури України,член НСЖУ,доктор 
філософії, завідувач кафедри соціології, філософії і права ОНАХТ; 

4. Дорогою Кобзаря  
Сподарець Володимир Іванович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов 
ПНПУ ім. К.Д.Ушинського ; 

5. Філософські ідеї Тараса Григоровича Шевченка: сучасний вимір  
 Шевченко Анна Анатоліївна, кандидат філософських наук, професор кафедри соціології, 
філософії  і права ОНАХТ; 

6.  Національне та інтернаціональне у житті та творчості Т.Г.Шевченка 
Тодорова Світлана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціології, 
філософії і права ОНАХТ; 

7. Світ шанує Кобзаря: одесько-грузинські сторінки 
Музичко Олександр Євгенович,  кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ОНУ 
ім. І.І. Мечникова; 

8. Мій Шевченко  
Гоманюк Віктор Миколайович, член НСХУ, старший викладач, завідувач циклової комісії відділу 
художнього оформлення Одеського художнього училища ім. М.Б. Грекова; 

9. Малярська спадщина Т.Г.Шевченка 
Луценко Надія Євгеніївна, викладач української мови та літератури Одеського театрально-
художнього училища; 

10.  Шевченко і музика. 
Лугова Людмила Костянтинівна, викладач музично-теоретичних дисциплін Одеського 
театрально-художнього училища; 

11. . «Слова його лились, текли і в серце падали глибоко…» 
Павлова Ольга Сергіївна, доцент кафедрі політології та соціальних комунікацій Одеської 
національної академії зв’язку ім. О.С. Попова; 

12.  Сучасне прочитання Шевченка 
Цімовська Аліна Олександрівна, викладач Одеської спеціалізованої школи  
№ 117; 

13.  Театральна композиція «Пошли мені святеє слово...» у виконанні студентів  
ІІ курсу акторської спеціалізації Одеського театрально-художнього училища: 
Ницюк Іванни, Сергієнкової Юлії, Дикої Зої. 

Під час читань відбудеться презентація та передача до фондів ОННБ нової збірки наукових статей ОНАХТ 
«У пошуках коду до таїни особистої привабливості» 
До уваги відвідувачів: 

Виставка малярського доробку «Мій Шевченко»: автор - Гоманюк Віктор Миколайович,  
член НСХУ, старший викладач, завідувач циклової комісії відділу художнього оформлення  
Одеського художнього училища ім. М.Б. Грекова; 
Книжкова виставка з фондів ОННБ «Жива душа поетова святая, жива в простих своїх 
речах…»; 
Слайд-презентація «Пам’ятники Т.Г.Шевченку в світі» 
«З Шевченківської криниці» мистецька виставка робіт студентів Одеського художнього 
училища імені М.Б. Грекова 

 


