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Програма  
 

Відкриття 
Ольга Миколаївна Бєльницька, заступник генерального директора ОННБ з 
бібліотечної роботи, заслужений працівник культури України.  
 
Слово Кобзаря на всі часи: філологічні роздуми на тлі третього тисячоліття  
 Володимир Іванович Сподарець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української філології Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К.Д.Ушинського 
 
До питання історичної шевченкіани 
Сергій Миколайович Гізер, кандидат історичних наук, приват-доцент 
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 
К.Д.Ушинського 
 
З плеяди одеських шанувальників Т.Г.Шевченка: родина Комарових (за 
матеріалами експозиції Одеського літературного музею) 
Катерина Сергіївна Хоменко, науковий співробітник Одеського літературного 
музею 
 
Збірка М.Ф.Комарова «Вінок Т.Шевченкові» у культурному житті Одеси: 
тоді і тепер 
Олена Сергіївна Шмигановська, викладач української мови та літератури 
Одеського педагогічного училища, здобувач кафедри української філології 
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 
К.Д.Ушинського 
 
Сторінками одеської шевченкіани: мистецький простір ХІХ – ХХ століття 
Олена Василівна Жулицька, науковий співробітник, завідувач відділу Одеського  
художнього музею 
 
Образотворча спадщина Тараса Шевченка у фаховому зростанні художника 
Леонід Дмитрович Ванденко, заступник директора з виховної роботи, викладач 
пластичної анатомії Одеського художнього училища імені М.Б.Грекова 
 
 



 
Прометей слова і пензля: художники про мистецьку спадщину Т.Г.Шевченка 
та власні роботи за шевченківськими мотивами 
Віктор Миколайович Гоманюк, художник, старший викладач Одеського 
художнього училища імені М.Б.Грекова, член Національної спілки художників 
України 
 
Лариса Семенівна Дем’янишина, художниця, член Національної спілки 
художників України, член творчого об’єднання «Новація» митців м. Южного, 
голова відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Г.Шевченка 
 
Олександр Михайлович Карпушкін, художник, член Національної спілки 
художників України 
 
Алла Іванівна Ворохта, художниця, графік, член Національної спілки художників 
України 
 

У рамках Шевченківських читань: 
- «Лети ж, моя думо.…»: театралізована композиція за творами Т.Г.Шевченка у 
виконанні студентів Одеського педагогічного училища; 
- «І слово розумом святим і оживи, і просвіти…»: 105 років від часу видання 
збірки «Вінок Т.Шевченкові: із віршів українських, галицьких, білоруських і 
польських поетів» (упоряд., авт. передм. та прим. М.Комаров) (Одеса, 1912): 
презентація книжкової виставки з фондів ОННБ;  
- «З Шевченкової криниці»: презентація виставки картин (художники Одещини 
– Т.Г. Шевченку) 
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