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                       20 – 22 травня 2016 року  Одеська національна   
наукова бібліотека спільно з Міністерством культури України, 
Одеською областною державною адміністрацією, Одеською 
обласною, Одеською міською радами, Державним комітетом 
телебачення і радіомовлення України, Українською асоціацією 
видавців та книгорозповсюджувачів проводить ХVІІ 

Всеукраїнську виставку - форум « Українська книга на Одещині».  
                Започаткована сімнадцять років тому, виставка - форум покликана 
сприяти збереженню і примноженню духовного надбання українського народу, 
популяризації нових книжкових видань, що вийшли впродовж року у 
видавництвах України. 
                У програмі ХVІІ Всеукраїнської виставки - форуму  презентації нових 
видань, зустрічі з видавцями, автограф - сесії, майстер - класи за участю майстрів 
народної творчості, дискусійна студія, конкурси, свято дитячої книги.    
                У перший день роботи виставки - форуму відбудеться презентація 
збірки поезії  А.М. Котельчук « Исповедь женщины»  (Одеса, 2015, 
видавництво « Акваторія»).   
                Алла Миколаївна Котельчук народилася в місті Одесі, економіст за 
фахом, лірик в душі, вона автор збірок віршів « Жизнь - это жизнь», « Любовь она 
такая», «Душа нараспашку», «Родом из детства». Готується до виходу збірка 
поезій «Вера. Надежда. Любовь». Автор у різних ситуаціях вміє знайти прості і 
світлі слова, щоб підтримати жінку, її гідність і любити життя таким, яким воно є.         
                Гостями презентації є люди, залюблені в поезію Алли Миколаївни 
Котельчук, які знають і шанують її творчість. Під час заходу автор буде 
декламувати свої вірші, відбудеться урочиста передача  збірок А.М. Котельчук до 
фонду Одеської національної наукової бібліотеки та Одеської центральної міської 
бібліотеки імені І.Я. Франка.  
 
                 Презентація відбудеться 20 травня 2016 року о 14.00, в читальному залі 
Одеської центральної міської бібліотеки імені І.Я. Франка, за адресою: 
Книжковий провулок,1 –А. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Одеська національна наукова бібліотека  
 
 
 

Презентація збірки поезій                А.М. Котельчук «Исповедь женщины». 
 
Місце проведення:  Одеська центральна міська бібліотека імені І.Я. Франка, читальний зал.   
(м. Одеса, пров. Книжковий, 1 - А) 
 
Дата проведення: 20 травня 2016 р., о 14:00. 

 
 

Програма 
 

.  
     Вступне слово 
     Кликова Наталія Дмитрівна, директор центра ЦБС для дорослих. ( м. Одеса) 
 
     Вітальне слово 
     Вовченко Надія Григорівна, провідний бібліотекар Одеської національної наукової 
бібліотеки  
 
     Виступи: 
     Алла Миколаївна Котельчук, поетеса, автор збірки « Исповедь женщины» ; 
 
     Діана Котельчук, учениця школи № 11 (декламування віршів) ; 
 
     Геннадій Наумович Кацен, редактор журнала « Мория». 
     
      Під час презентації експонуватиметься творчий доробок А.М. Котельчук: «Жизнь - это 
жизнь», «Душа нараспашку», «Родом из детства», «Любовь она такая», «Исповедь женщини»;  
урочиста  передача поетичних збірок А. Котельчук до фондів Одеської   національної наукової 
бібліотеки, Центральної міської бібліотеки імені І.Я. Франка. 
 
      Відповідальна за захід: Н.Г. Вовченко, провідний бібліотекар ОННБ. 
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