
 
ПІДСУМКИ КОНКУРСУ 

 
„КРАЩА КНИГА ВИСТАВКИ – ФОРУМУ 2016” 

 
 

 Організаційний комітет ХVII Всеукраїнської виставки-форуму 
„Українська книга на Одещині” доручив журі конкурсу „Краща книга 
виставки-форуму 2016” розглянути видання, які видавництва та автори 
запропонували на його розгляд. На конкурс було подано 69 книжок, 
представлено 32 видавництва.  
 В цілому ми можемо говорити про творчі здобутки наших друзів, 
відмічати, що розкриті нові сторінки з історико-культурної спадщини 
України, видані книжки з різних галузей знань на досить високому 
поліграфічному рівні. Це наочно було показано на стенді „Краща книга 
виставки-форуму 2016”. 
 На жаль, мало представлено наукових праць, класичних творів, досить 
скромно присутні ілюстровані видання, зокрема література для дітей. Ми 
відзначили 30 книжок у 8-мі номінаціях – здобутки видавництв та окремих 
авторів. 
 На конкурс в цьому році було подано досить багато книжок одеських 
авторів. Радіємо, що більшість з них писалися з використанням фондів 
ОННБ, автори часто зверталися до нас за консультаціями, пропозиціями про 
співпрацю тощо. Організаційний комітет Всеукраїнської виставки-форуму 
вирішив нагородити дипломами авторів проектів, які у цей скрутний період 
знайшли можливість свої творчі та наукові здобутки втілити у цікаві, корисні 
видання. 
  

Рішення журі : 
 
Дипломами нагороджуються переможці цього року: 
 
В НОМІНАЦІЇ: 
 

 «Енциклопедичне та довідкове видання»: 
 
Видавець Карпенко В.М. (м. Київ) 
за «Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в 
української мові» /упоряд. Вадим Карпенко та ін. 
(2016). 



 
 «Історична (духовна) спадщина» : 

 
ООО РИА «СМИЛ» (м.Ізмаїл) 
за книгу : «Материалы по археологии Северного 
Причерноморья : (к 190-летию Одесского археологического 
музея, 1825-2015) / отв. редактор И.В. Бруяко (2015). 
 
ОЛЕГ ГУБАРЬ, 
автор книги : «История градостроительства Одессы и функции 
Одесского строительного комитета : монография (Одеса : 
ТЭС, 2015). 
 
Харківська державна наукова бібліотека  
імені В.Г. Короленка 
за видання книги : Пам’ятки античної культури у фондах 
ХДНБ імені В.Г. Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма 
IV-II ст. до н.е. : колекція О.В. Горілого : (нариси, альбом). - 
(Харків : РА «ІРІС», 2015). 
 
 
 
ЮРІЙ БУЗЬКО, ЮРІЙ КРУК, 
автори-укладачі видання : История Ильичевского морского 
торгового порта = History of Illichivsk Commercial Sea Port. – 
Одеса : Южноукраинский Институт Биографии, 2015. – 496 с. : 
ил. 
  

«Краєзнавче та туристичне видання» 
Видавництво «Optimum» (м. Одеса) 
за книги : Ростислав Александров. «Одесские истории» : 
очерки : (в 2х кн.) 2015-2016. 

 



МИХАЙЛО ПОЙЗНЕР, 

автор книги : «Одесские песни с биографиями» : (рассказы). 
(Одеса :ТЭС, 2016). 

СЕРГІЙ ГЕВЕЛЮК, 

автор фотоальбому : «Одесский Стоунхендж» (Одеса : ТЭС, 
2015). 

АНДРІЙ КРАСНОЖОН, 

автор монографії : «Крепость Белгород (Аккерман) в 
исторических изображениях = Belgorod (Akkerman) Fortress in 
Historical Images». (Кишиньов – Одеса, 2016).  

 

«Наукове видання» 
Видавництво «РІДНА МОВА» (м. Київ) 
за видання колективних наукових монографій : «Місцеве 
самоврядування в Україні : євроінтеграційний шлях» та 
«Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в 
Україні». – (2016). 

 

РУСЛАН ПЛЮЩ, 
редактор колективних наукових монографій : 

 «Місцеве самоврядування в Україні : євроінтеграційний 
шлях» та «Місцеве самоврядування в умовах децентралізації 
влади в Україні». – (Київ : РІДНА МОВА, 2016). 
 
ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса) 
за книгу : Одеський національний університет імені І.І. 
Мечникова. Історія і сучасність (1865-2015) /кол. авт. ; гол. 
ред. І.М. Коваль. – Одеса : ОНУ, 2015. 
 



«Науково-популярне видання» : 
 
Видавництво «АРТ ЕКОНОМІ» (м. Київ) 
за книгу : Ігорь Шаров. «Від мрії – до дії» (2016). 
 
 

«Навчальна книга» : 
 
ВИДАВНИЦТВО «ОСВІТА» (м. Київ) 
За видання довідкових посібників для учнів початкових 
класів (2015-2016). 
 
ВИДАВНИЦТВО «ГЕНЕЗА» (м. Київ) 
за книгу: Микола Томенко. «Україна : історія конституції» : 
навчальний посібник (2015). 
  
ВАЛЕРІЙ САХАРУК, 
куратор виставки та укладач видання : «Худшкола» : каталог 
виставки = Art School : Exhibition catalogue (художників 
Олександра Бабака, Володимира Буднікова, Влади Ралко)  
(Київ : Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2016). 
 
 
 
ВИДАВНИЦТВО Ліра-К (м. Київ) 
за книгу : Долбенко Т.О. Зберігання документів у бібліотеках : 
навч. посіб./Т.Д. Долбенко, Ю.І. Горбань. (2015). 
 

«Українська класика» : 
 

ВИДАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ТРЕТЯКОВ» (м. Черкаси) 
за книгу : Василь Симоненко.«Провесінь надій»: поезії (2015). 
 
 
 



 «Сучасне літературно-художнє видання» : 
 
ГАЛИНА ЛАЗАРЄВА,  
автор книги «Очевидец. Двадцатый век» із серії «Имена 
Одесской киностудии» 
(Одеса : Фенікс, 2015) 
 
РВФ «ПРЕС-КУР’ЄР» (м. Одеса) 
за книгу : «Життя і смерть Редактора : Книга пам’яті Бориса 
Дерев’янка» = Жизнь и смерть Редактора : Книга памяти 
Бориса Деревянко /упоряд. Л.Г. Бурчо із серії «Золоті імена 
української журналістики» (2015). 
 
ВИДАВНИЦТВО «СМОЛОСКИП» (м. Київ) 
 за збірку : Алла Горська «Душа українського шістдесятника» 
(2015). 
 
ЄВГЕН ДЄМЕНОК, 
автор книги : «Вся Одесса очень велика (м. Харків : Фолио, 
2016).  
 
ТЕТЯНА ДОБКО, 
автор книги : «Життя триває» : поезії (Київ : Світ Успіху, 2016) 
 
 
 
«Літературознавство» 
 
ВИДАВНИЦТВО «СМОЛОСКИП» (м. Київ) 
за книгу : «Антологія української літературно-
критичної думки першої половини ХХ століття» 
/упоряд. Віра Агеєва. (2016). 
 
ПВД «ТВЕРДИНЯ» (м. Луцьк) 
за книгу : Микола Кодак. Вибране : статті, рецензії, 
питання/проблеми : (в 2 кн.). – 2015. 
 



«Краща книга з питань мистецтва» : 
ВИДАВНИЦТВО «МИСТЕЦТВО» (м.Київ) 
 за книгу : Наталія Белічко. «Георгій Малаков : життя і 
творчість» (2015). 
 
ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ «ДРУК-ПІВДЕНЬ»(м. Одеса) за  
книгу : Володимир Кудлач. «Головков Герасим 
Семенович, 1863-1909. Життєпис. Репродукції творів. 
Каталог. Періодика. Бібліографія». Вид. 2-е, допов. 
(2015). 
 
ГРИГОРІЙ ПАЛАТНИКОВ, 
автор книги «Мой амаркорд. Сладкая струна» (Одеса : 
ТЭС, 2015). 
 
АНАТОЛЙ СІНІШИН, 
художник, автор альбому «Живопис, графіка, дизайн»  
(Одеса : ВМВ-Принт, 2016). 

 
ОЛЕКСАНДР ГУН, 
дослідник-укладач книги «Тайна золотой тиары» 
(Одеса : Печатный дом, 2016). 
 
Тетяна ФІЛАТОВА, 
автор ідеї, ілюстрацій та упорядник подарункового збірника 
«Улюблені українські пісні» 
(Київ : Видавець ФОП Філатова Т.Ф., 2016). 
 

«Дитячий світ» : 
ДНВП «КАРТОГРАФІЯ» (м. Київ) 
за книжки для дітей із серії «Мій перший атлас світу»  
(2015-2016). 
 
ВИДАВЕЦЬ КАРПЕНКО В.М. (м. Київ) 
за книгу : Брати Грімм. «Казки» (2016). 


