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Цьогоріч ми відзначаємо 202-у річницю від дня народження  
Т.Г. Шевченка та 155 - річчя вшанування пам’яті Великого Кобзаря. Цим подіям присвячені 
традиційні Шевченківські читання, в яких беруть участь провідні науковці вишів Одеси, 
митці, літератори та краєзнавці. Тематика доповідей і питань, винесених на обговорення, досить 
широка: це і неперевершене значення пророчого Шевченкового Слова у наші випробувальні 
часи; актуальність філософських ідей; поєднання національного та інтернаціонального у житті і 
творчості Кобзаря, нові дослідження одеської Шевченкіани. 

Своєрідним дарунком буде виступ студентів Одеського театрально-художнього училища 
з музично-літературною композицією за творами  
Т.Г. Шевченка «Пошли мені святеє слово...» (художні керівники Надія Луценко та Людмила 
Лугова). 
Різноманітною є експозиційна програма: виставка з фондів ОННБ «Жива душа поетова святая, 
жива в простих своїх речах…»: до 202-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка і 155 - річчю 
вшанування пам’яті Великого Кобзаря; презентація малярського доробку художника, члена 
НСХУ, Віктора Гоманюка «Мій Шевченко»; виставка навчальних робіт студентів Одеського 
художнього училища імені М.Б. Грекова «З шевченківської криниці». Виставки триватимуть 
впродовж березня. 

Шевченківські читання в ОННБ започатковані в 1999 році з нагоди відзначення 185-річчя 
від дня народження національного генія: поета, художника, громадського діяча – Тараса 
Григоровича Шевченка. Відтоді вони стали традиційними, хоча вперше повідомлення про 
проведення таких читань у бібліотеці з’явилося ще в 1951 році. Організації Шевченківських 
читань на високому рівні сприяють унікальні фонди, науковий потенціал бібліотеки, творчі 
зв’язки, а також актуальність творчої спадщини Тараса Шевченка, її постійне поглиблене 
вивчення. Так, серед багатьох шевченкознавчих досліджень бібліотеки бібліографічні 
покажчики «Шевченко в одеській пресі», «Видання «Кобзаря» у фондах Одеської державної 
наукової бібліотеки імені М. Горького»; власні дослідження і публікації бібліотекарів у галузі 
шевченкознавства. 
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