
Підсумки ХVIІ Всеукраїнської виставки-форуму 
«Українська книга на Одещині» 

20-22 травня 2016 року 
 

Завершила свою роботу ХVIІ Всеукраїнська виставка-форум 
Українська книга на Одещині». В її роботі брали участь начальник відділу 
бібліотек управління соціокультурного розвитку регіонів Міністерства 
культури України Марія Височанська, заступник начальника управління 
видавничої справи Державного комітету телебачення і радіомовлення 
України Тетяна Білоус, директор Книжкової палати України ім. І. Федорова  
Микола Сенченко, президент Української асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів Олександр Афонін, заступник начальника 
управління культури національностей релігій та охорони об’єктів культурної 
спадщини, начальник відділу національностей і релігій Одеської 
облдержадміністрації Ярослава Різникова, директор департаменту культури 
і туризму Одеської міськради Тетяна Маркова, відома українська 
письменниця, журналіст, сценарист Ірен Роздобудько, генеральний директор 
видавництва «Наукова думка» Ігор Алєксеєнко та інші.  

Учасниками нинішньої  виставки-форуму були 64 видавництва з Києва, 
Харкова, Львова, Тернополя та інших міст України, які представили близько 
6 тис. назв книжок.  

Серед видавництв, які постійно беруть участь у виставці-форумі, – 
«Наукова думка НАН України, «Мистецтво», «Картографія», «Генеза», «Дух 
і літера», «Ліра-К», Українська прес-група, ТОВ «Часопис «Дух і літера» 
(Київ), Редакція газети «Підручники і посібники»(Тернопіль), «Твердиня» 
(Луцьк), Астропринт» (Одеса) та інші. 

 Вперше у виставці-форумі брали участь «Українська народна 
книгарня» та Торговельний дім «Освіта-Центр» (Київ).  

Вдруге у виставці-форумі брало участь Державне підприємство 
«Національне газетно-журнальне видавництво» Міністерства культури 
України. 

Чільне місце у програмі книжкового форуму було відведено 
дискусійній студії «Українська книга. Шляхи надолуження втраченого» 
за участі директора Книжкової палати України імені І. Федорова, д-ра техн. 
наук, проф. Миколи Сенченка, президента Української асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна, заступника начальника 
управління видавничої справи Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України Тетяни Білоус, письменниці Ірен Роздобудько, 
книговидавців, бібліотекарів, громадських діячів і книгорозповсюджувачів. 

Важливою подією стала урочиста передача близько 3 тисяч прим. 
вітчизняних видань від ОННБ військовим частинам Одеського гарнізону в 
рамках Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна». 

Вперше в рамках XVIІ Всеукраїнської виставки-форуму 
«Українська книга на Одещині» спільно з Одеською обласною бібліотекою 
для дітей проводилося Свято дитячої книги, в рамках якого відбулося  



підбиття підсумків Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 
«Найкращий читач України 2016 року» та визначення переможців з-поміж 
100 юних претендентів Одеського регіону. Свято проводилося на виконання 
Державної цільової програми підтримки та розвитку читання та 
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року». 

Окрасою цьогорічної виставки-форуму став захід, який проводився 
вперше: музична вітальня «Співаю тебе, Україно!» за участі провідних 
артистів Одеського національного академічного театру опери та балету.  

Відбулося 20 презентацій книг та видавничих проектів. Найбільш 
яскраві серед них:  

- книги «Джури і Кудлатик» (Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015) за 
участі автора, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка 
Володимира Рутківського (в рамках Свята дитячої книги);  

- двох нових книг із серії «Четвертая мировая латентная война: “Novus 
ordo seclorum”, или Путь к глобальной колонии» та «Наемники 
новой войны или Частные военные компании» директора Книжкової 
палати України імені І. Федорова, д-ра техн. наук, проф. М.І. Сенченка; 

- нових видань з української енциклопедистики: «Українські електронні та 
паперові енциклопедичні видання: основні здобутки і перспективи : 
наук. збірник»; «Методичні засади створення паперових і електронних 
енциклопедичних видань : посібник»; «Наука України у світовому 
інформаційному просторі. Вип. 12. Енциклопедичний простір 
України» (Київ : Академперіодика, 2015) за участі в.о. директора Інституту 
енциклопедичних досліджень НАН України М.Г. Железняка;  

- збірки поезій «Життя триває…» (Київ: Світ Успіху, 2016) за участі 
автора - поетеси, історика, бібліотекознавця, бібліографа Тетяни 
Добко;  

- книги «100 днів полону, або Позивний «911»». Вид. 2-е, доп. 
(Черкаси, Видавець Олександр Третяков, 2015) за участі автора, 
волонтера Валерія Макеєва; 

- книги Уте Шмідт «Бессарабия. Немецкие колонисты 
Причерноморья: очерки» (Одеса: Optimum, 2015);  

- творчого доробку дитячих письменників Кіро Донева та Наталі 
Спасової, виданих в Україні видавництвом «Твердиня» (Луцьк) у 
перекладі українською мовою;  

-  альбому-монографії «Головков Герасим Семенович, 1863-1909», 
вид. 2-ге, доповн. (Одеса: Друк-Південь, 2015) мистецтвознавця-
дослідника Володимира Кудлача, яка відбулася в Українському домі 
Одеси.  

Свій творчий доробок презентували і одеські письменники: 
Г.П.Щипківський (книга «Утекти від себе») та Олекса Різников 
(«Двострунне грало», «Козацькі прізвища і гени матінки Одеси» 
«Словник дворимок») та інші.  



Відбулося 6 автограф-сесій, зокрема: Ірен Роздобудько, української 
письменниці та журналістки; В’ячеслава Богомоленка, члена Національної 
спілки фотохудожників України, лауреата премії «Твої імена, Одесо», автора 
фотоальбому «Моя Україна»; Г.Я. Лазарєвої, заслуженого працівника 
культури України, автора серії книг з історії одеської кіностудії «Имена 
Одесской киностудии»; Г.А. Могильницької, публіциста, поетеси, 
громадської діячки-шістдесятниці, лауреата літературної премії імені Василя 
Стуса, заслуженого працівника освіти України; Ірини Меліхової, кандидата 
психологічних наук, доцента, укладача збірки «Я міст до тебе, Україно…» 
(про Валентина Мороза і його поетичний світ); О.А. Гуна, краєзнавця, автора 
книги «Тайна золотой тиары». 

В м. Роздільній відбулося виїзне «Свято української книги» з 
презентацією творчого доробку провідних видавництв України. Відбулася 
також творча зустріч письменниці Ірен Роздобудько з читачами і благодійна 
акція – передача 1010 книжок Роздільнянській ЦБС та понад 203 примірників 
– дитячому притулку «Теплий дім». Видавництва подарували бібліотекам 
міста 60 примірників книжок. 

Заходи відбувалися в ОННБ, на творчих майданчиках бібліотек міста й 
громадських організацій: Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки  
імені М. Грушевського, Одеської обласної бібліотеки для дітей, Центральної 
міської бібліотеки ім. І. Франка, Центральної міської дитячої бібліотеки ім. 
А. Гайдара, Українського дому Одеси. 

Відбувся традиційний конкурс «Краща книга виставки-форуму 
2016». В ньому взяло участь 32 видавництва, які представили 69 видань. 
Переможцями конкурсу стали книжки видавництв у 8 номінаціях. 
Спеціальними дипломами нагороджено також авторів.  

Завдяки виставці-форуму збагатилися документні фонди нашої 
книгозбірні.  Книжковий репертуар бібліотеки поповнили 550 видань, 
подарованих видавцями.  

З року в рік зростає кількість читачів, які цікавляться книжками, 
виданими в Україні. Про важливість форуму для одеського регіону свідчить 
його активна відвідуваність мешканцями міста й області. Загалом виставку-
форум в цьому році відвідало близько 5 тисяч осіб. 

Відрадно, що високий відсоток відвідувачів становили студенти і 
школярі, які не лише оглядали нові видання, але й були активними 
учасниками різноманітних заходів  виставки-форуму. 

Особливо вразили школярів  проведені під час роботи виставки-форуму 
майстер-клас з петриківського розпису та витинання за участі за участі  
майстра народного мистецтва України, лауреата обласної премії імені 
Р. Палецького А.Г. Діасамідзе (в рамках мистецького ярмарку) та «Як 
писати казку» дитячої письменниці І.А. Іщук (в рамках Свята дитячої 
книги).  


