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Одеська єпархія УПЦ МП  

Свято-Архангело-Михайлівський жіночий монастир 
 

Різдвяні читання  
 
 

«І прийміть з лагідністю всіяне слово, 
 що може спасти ваші душі» ( Як.: 1: 21) 

 
Дата і час проведення: 11.01.2017 р. о 12.00  
Місце проведення: головний читальний зал ОННБ (вул. Пастера, 13) 
 

Програма 
 
Відкриття читань 

- Ботушанська Ольга Федорівна, генеральний директор ОННБ, заслужений працівник 
культури України 
 
        Вітальне слово 
- Вичужаніна Тетяна Віталіївна, головний спеціаліст відділу культури, мистецтв, 
національностей та релігій управління культури, національностей, релігій та охорони 
об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації; 
- Санак Юрій Миколайович, начальник відділу по роботі з бібліотеками департаменту 
культури та туризму Одеської міської ради 
 

Доповіді, повідомлення: 
 

Слово і символ у духовному світогляді людини 
• протоієрей Андрій Ніколаїді, кандидат богослов’я, проректор Одеської духовної 

семінарії; 
 
Різдво Христове – всеохоплююче свято 
• протоієрей Володимир Корецький, настоятель Храму рівноапостольних Кирила і 

Мефодія; 
 

Духовна книга крізь призму сьогодення: людина і суспільство 
• ігуменя Серафима, настоятелька Одеського Свято-Архангело-Михайлівського 

жіночого монастиря, голова відділу «Церква і культура» Одеської єпархії; 
 
Людина у глобальному світі 
• Попков Василь Васильович, доктор філософських наук, професор кафедри 

політології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова; 

 
Філософсько-теологічні ідеї Петра Могили 

• Шевченко Анна Анатоліївна, кандидат філософських наук, професор кафедри 
соціології, філософії і права Одеської національної академії харчових технологій; 

 
Історичні факти у публіцистиці та літературному творі 

• Сікорська Вікторія Юріївна, доктор філософії, кандидат філологічних наук, 
доцент Одеського національного політехнічного університету, член Національної 
спілки журналістів України; 



 
Творча сила слова: традиції українського письменства  
•   Ананченко Тетяна Петрівна, культуролог, член Національної спілки журналістів 

України; 
 

З плеяди одеських бібліофілів: протоієрей Серафим Серафимов 
• Михальченко Віктор Олександрович, директор музею «Християнська Одеса»; 

 
Книга: історичний документ і культурний простір 

•  Гізер Сергій Миколайович, кандидат історичних наук, приват-доцент                  
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені  

    К.Д. Ушинського; 
 

Сучасна книга у формуванні світогляду юнацтва 
• Лазарева Галина Яківна, директор Централізованої бібліотечної системи для  
      дітей м. Одеси; 

 
Духовність сьогодення: погляд художника  

•    Силантьєв Олександр Володимирович, художник, член Національної спілки 
художників України; 

 
 Образ і літера у релігійних виданнях 

• Серпіонова Есфір Наумівна, художник, член НСХУ, кандидат педагогічних наук, 
викладач Південноукраїнського національного педагогічного університету імені  
К.Д. Ушинського, керівник іконописної майстерні Одеського Свято-Архангело-
Михайлівського жіночого монастиря, завідувач іконописного відділення Одеської 
духовної семінарії; 

 
Літературні витоки театрального мистецтва 
•   Луценко Надія Євгенівна, завідувач денного відділення Одеського театрально-

художнього училища  
 

У програмі Різдвяних читань: 
 «Світло різдвяної зірки»: театральна мініатюра у  виконанні студентів ІІ курсу 

видовищно-театралізованих заходів Одеського театрально-художнього училища; 
  «Мальовничий світ Слова: православні орнаменти, візерунки, ініціали»: 

виставка художніх робіт студентів іконописного відділення Одеської духовної 
семінарії; 

  «Невичерпне натхнення Святих Образів»: виставка іконописних творів  родини 
художників Олександра та  Валентини Силантьєвих; 

 «Зоряне намисто храмів Одещини»: слайд-презентація мозаїчних робіт Андрія 
Чаркіна, члена НСХУ; 

 «Храми Одеси»: фотовиставка робіт Наталі Короткої, фотокореспондента, члена 
НСЖУ;  

 Книжкові виставки з фондів ОННБ:  
− «Свята Софія  - духовне і культурне сяйво крізь віки»; 
− «Петро Могила: богослов, церковний, культурний і політичний діяч: до 420-

річчя від дня народження»; 
− «Новорічні свята: традиції країн світу» 

 

Відповідальна і ведуча – Кухарук Т.М., завідувач ВЗГіР 
Телефон для довідок : 718-53-59 
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