
 
Одеська національна наукова бібліотека 

 
                   Виставкова акція 

 
«Незалежність України –  

доленосна чверть століття»:  
до 25-ї річниці проголошення  

незалежності України 
 

 
  Дата і час проведення: 22 серпня 2016 року о 12.00 
  Місце проведення: головний читальний зал ОННБ 

 
У рамках виставкової акції: 
- книжкова виставка «Незалежність України – доленосна чверть століття»: до 25-ї 

річниці Дня незалежності України; 
- книжково-документна виставка-огляд  «Українське державотворення: історія та 

сучасність» (довідково-інформаційний відділ ОННБ); 
-  книжкова виставка «Шлях України до незалежності очима діаспори» (відділ 

міжнародних проектів ОННБ); 
- презентація книжково-ілюстративної виставки «На цілому світі із перлів перлина, 

чарівна з чарівних, моя  Україна»; 
- презентація мистецької виставки «Чарівна квітка України» художниці, заслуженого 

майстра народної творчості України Зої Пасічної,  члена Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України, члена Національної спілки художників України; 

-  патріотично-громадська акція «Рушник вишиваний на щастя, на долю…» – 
вишивання  семи метрового рушника в бібліотеці (автор ескіза – Зоя Пасічна); 

- «Співоче поле України» – музична програма у виконанні бандуристки Юлії 
Коротченко, провідного методиста Одеського обласного центру української культури. 

Доповідачі: 
- Різникова Ярослава Олексіївна, заступник начальника управління культури 

національностей релігій та охорони об’єктів культурної спадщини, начальник відділу 
національностей і релігій Одеської облдержадміністрації; 

- Крижалко Людмила Михайлівна, заступник директора департаменту культури та 
туризму Одеської міської ради, начальник відділу методичної роботи зі школами 
естетичного виховання;  

- Ігуменя Серафима, настоятелька Одеського Свято-Архангело-Михайлівського 
жіночого монастиря, голова  Синодального  відділу  УПЦ  «Церква і культура»;  

- Різників Олекса Сергійович, поет, письменник, громадський діяч, член НСПУ; 
- Гончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри 

історії України історичного факультету  ОНУ імені І.І. Мечникова; 
- Залуцький Тадеуш Никодимович, почесний голова Одеського відділення Спілки 

поляків в Україні імені А. Міцкевича;  
- Терзі Дмитро Федорович, директор Всеукраїнського центру болгарської культури; 
- Пасічна Зоя Сергіївна, художник, заслужений майстер народної творчості України, 

член НСМНМУ та НСХУ. 
 
     У заході беруть участь: науковці, громадські діячі, представники іноземних  товариств 
і консульств, митці, бібліотекарі. 
 
Відповідальний і ведуча – Кухарук Т.М., завідувач ВЗГіР ОННБ 
Тел.: 723-53-39 


