
ПРОГРАМА 
XVIII Всеукраїнської виставки-форуму  

«Українська книга на Одещині» 
9-11 червня 2017 року 

 

9 червня, п'ятниця 

10.00-11.00 

Прес-конференція за участі заступника Міністра культури України Ю.А. Рибачука, начальника 
управління з питань мовної політики та літератури Міністерства культури України Л.С. Нікіфоренко; 
начальника управління видавничої справи і преси Державного комітету телебачення і радіомовлення 
України О.А. Кононенка; начальника управління культури, національностей, релігій та охорони 
об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації О.В. Олійник; директора департаменту 
культури і туризму Одеської міської ради Т.Ю. Маркової; директора Книжкової палати України ім. І. 
Федорова, доктора технічних наук, професора М.І. Сенченка; президента Української асоціації 
видавців та книгорозповсюджувачів О.В. Афоніна; генерального директора Одеської національної 
наукової бібліотеки О.Ф. Ботушанської. 
Нагородження переможців конкурсу «Замовте слово про книгу» на кращий читацький відгук на 
книгу, представлену на XVIII Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині» 

Відділ міжнародних проектів ОННБ 
(вул. Пастера, 13, адміністративний корпус) 

10.00-17.00 
Мистецький ярмарок 

Внутрішній дворик ОННБ  
(вул. Пастера, 13) 

11.00-11.30 

Урочисте відкриття XVIII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» та 
урочиста передача книжок військовослужбовцям Одеського гарнізону в рамках Всеукраїнської 
благодійної акції «Бібліотека українського воїна»  

Аванзал ОННБ (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

11.00-12.00 

Презентація книги В. Винниченка «Намисто. Мала проза» (Київ : Наукова думка) за участі 
заступника директора з наукової та видавничої діяльності Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН 
України, канд. філол. наук С.А. Гальченка 

Філологічний ф-т ОНУ ім. І.І. Мечникова 
(Французький бульвар, 24/26) 

11.00-13.00  

Автограф-сесія Є. Чуприни, української поетеси, письменниці та драматурга, лауреата премії імені 
Володимира Короленка, автора збірки віршів «У шубі на стиглому тілі» (Київ : Люта справа, 2017)  

Головний читальний зал ОННБ  
 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

11.00-17.00 
Автограф-сесія В.В. Богомоленка, автора фотоальбому «20 століття: хвилями моєї пам’яті»  

Головний читальний зал ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

11.00-17.00 
Автограф-сесія А.М. Котельчук, автора збірки віршів «Напевно це доля» (Одеса : Атлант, 2017) 

Головний читальний зал ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

11.00-17.00 

Автограф-сесія М.О. Шалімова, професора Одеського національного політехнічного університету,     
д-ра с/г наук, автора тритомної монографії «Еколого-біологічний Олімп. Академік Вавилов» 
(Одеса, 2016-2017)  

Головний читальний зал ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

11.00-17.00 

Автограф-сесія В.М. Мещерякова, архітектора, автора монографії «Відтворення Одеського 
кафедрального Спасо-Преображенського собору» (Одеса, 2017)  

Головний читальний зал ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

11.30-12.00 
Ознайомлення гостей з експозиціями видавництв – учасників виставки-форуму 

Головний читальний зал ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-17.00 Свято дитячої книги (за окремою програмою) 

12.00-13.00 

Презентація збірника матеріалів «Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, 
критик: к 150-летию со дня рождения» (Одеса, 2017. – із серії «Одеса в іменах і документах») 

Відділ рідкісних видань і рукописів ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 

На вшанування Володимира Рутківського: презентація книг Н. Марченко-Савчук (канд. іст. наук, 
провідний бібліограф НБУ ім. В.І. Вернадського) «Володимир Рутківський: тексти долі» (Тернопіль, 
2014) та роману-міфології «Діти переступу. Т. 1» (Тернопіль, 2017) 

 Відділ краєзнавства «Одесика» ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 

Презентація книжкової премії «Українська книжка року» за участі лауреата Національної премії 
України імені Тараса Шевченка, лауреата премії Президента України "Українська книжка року" 
Мирослава Дочинця 

Відділ міжнародних проектів ОННБ 
(вул. Пастера, 13, адміністративний корпус)  



 

12.00-13.00 

Презентація нових видань видавництва «Мистецтво» (Київ): 
• Горбачов Д. «Авангард. Українські художники першої третини XX ст.»; 
• Білоконь С. «Бойчук та його школа»; 
• Прибєга Л. «Шедеври архітектури України»; 
• Жбанкова О. «Сергій Васильківський» 

Відділ мистецтв ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 

Презентація XVI і XVII томів «Енциклопедії Сучасної України» (Київ, 2016) за участі в.о. директора 
Інституту енциклопедичних досліджень НАН України М.Г. Железняка 

Одеська обласна універсальна наукова 
 бібліотека ім. М.С. Грушевського (вул. Троїцька, 49)  

12.00-13.00 

Електронна презентація проекту американського фотографа Роберта Доусона «Публічна 
бібліотека. Фотоесе»  

Ротонда головного читального залу ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 

Презентація мистецького проекту «Персональна виставка книжкової графіки та ілюстрації» 
художника А. Гупала (Луцьк : Твердиня) 

Виставка нових надходжень ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус)  

12.00-13.00 

Презентація нових книжок видавництва «Друк Південь» (Одеса): 
• О. Різників «Словогрона» (2017); 
• М. Суховецький «Зустріч у Лаврі» (2017) 

Центр правової інформації ОННБ  
 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.30-13.30 

Презентація книги Д.Р. Шупти «Кіт-одесит : вірші для дітей середнього шкільного віку» (Одеса : 
Друк Південь, 2016) 

Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва 
(вул. Преображенська, 64) 

13.00-14.00 Кава-тайм  
 

14.00-15.00 

Презентація книги Г.М. Бузіян та В.Г. Денісова «История одесских выставок. 1917-1991» (Одеса : 
Астропринт, 2017) за участі авторів 

Відділ міжнародних проектів ОННБ 
(вул. Пастера, 13, адміністративний корпус) 

14.00-15.00 

Презентація книги «Іван та Юрій Липи» (серія «Знамениті українці») (Харків : Фоліо, 2016) за участі 
авторів І. Стамбола і С. Кучеренко 

Книгарня-кав’ярня  
(вул. Катерининська, 77) 

14.00-15.00 

Презентація книги А.М. Пасічного «Від “макаронів” до графічного дизайну» (Одеса : Друк Південь, 
2016) за участі мецената видання, голови Українського клубу Одеси Н.О. Чайчук  

Галерея Одеської обласної організації  
Національної спілки художників України (вул. Торгова, 2) 

14.00-15.00 

Презентація збірки повістей О. Ульяненка «Там, де Південь» (Київ : Люта справа, 2017) за участі 
упорядника книги Є. Чуприни та видавця А. Гончарука 

Центр правової інформації ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

14.00-15.00 

Презентація книг О.П. Юрачки «Азбука - Абетка» та «Волшебные слова - Чарівні слова» (Одеса : 
ВМВ, 2017) 

Бібліотека-філія № 26 Одеської ЦМБС для дітей  
 (вул. Льва Толстого, 13) 

14.00-15.00 

Презентація видавництва Вадима Карпенка та проекту «Український простір» (Київ) 
Електронний читальний зал-медіатека  

ІРЦ «Вікно в Америку» ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

14.00-15.00 
Презентація книги Є.О. Акимовича «Спогади про молодість» (Одеса : Прес-кур’єр, 2017) із серії 
«Кафедра Євгена Акимовича» за участі автора 

Одеська ЦМБ імені І. Франка  (Книжковий пров.1)                                                                                                                                    

14.30-15.30 
Презентація збірника матеріалів «Закоханий в українське слово: до 170-річчя від дня народження 
Михайла Комарова» (Одеса, 2017. – із серії «Одеса в іменах і документах») 

Золота зала Одеського літературного музею (вул. Ланжеронівська,2)  

15.00-16.00 

Презентація хрестоматії-довідника «Мистецтвознавство XX століття. Навч. посіб.» (Херсон :  
Гринь Д.С., 2017) за участі упорядника А.А. Білик 

Одеська обласна універсальна наукова 
 бібліотека ім. М.С. Грушевського (вул. Троїцька, 49)  

15.00-16.00 Презентація книги С. Дмитрієва «Цвиндрики. Фантастична повість» (Київ : Укр. письменник, 2016) 
                                                 Виставка нових надходжень ОННБ (вул. Пастера, 13, головний корпус) 



16.00-17.00 

Поетична сцена: 
презентація збірки поезій «І день як вимір нашого життя» (Харків : Фоліо, 2017) за участі автора, 
президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О.В. Афоніна 

Літній читальний зал-кав’ярня ОННБ  
(вул. Пастера, 13, адміністративний корпус) 

16.00-17.00 Презентація альбому «Одеський музей західного і східного мистецтва» (Київ : Мистецтво) 
Одеський музей західного і східного мистецтва (вул. Пушкінська, 9) 

16.00-17.00 

Презентація міжнародного проекту «Наближення до Болгарії» (Луцьк : Твердиня): 
А. Димчева «Голки уві сні. Ліричні фрагменти», Б. Драгомірецька «Читання піску. Поезії»,  
Х. Черняєв «Єдина любов. Поезії» (пер. з болгарської) 

 Всеукраїнський центр болгарської культури (пров. Віце-адмірала Жукова, 7) 

18.00-19.00 

Музична вітальня «Митці Одеси - Україні» за участі провідних артистів Одеського національного 
академічного театру опери та балету 

Ротонда головного читального залу ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

10 червня, субота 
8.00-20.00 Виїзне свято української книги у м. Березівці (за окремою програмою) 

10.00-17.00 Мистецький ярмарок 
Внутрішній дворик ОННБ (вул. Пастера, 13) 

10.00-11.00 

Презентація книг Г.П. Щипківського: збірки прози «Мовчання вголос» і «Кримпульські вибрики», 
збірки поезій «Клейноди степу» (Одеса : Астропринт) за участі автора 

Електронний читальний зал-медіатека  
ІРЦ «Вікно в Америку» ОННБ (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

10.00-11.00 
Презентація журналу «Слово жінки» (Київ : Світ успіху) за участі головного редактора Г. Земко 

Виставка нових надходжень ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

11.00-12.00 

Презентація книги директора Книжкової палати України ім. І. Федорова, д-ра техн. наук, проф.          
М.І. Сенченка «Корпорация Monsanto – генетическая бомба для Украины» (із серії «Четвертая 
мировая латентная война») (Київ : КИТ, 2016) за участі автора 

Відділ міжнародних проектів ОННБ 
(вул. Пастера, 13, адміністративний корпус) 

11.00-12.00 

Презентація нових видань видавництва «Астропринт» (Одеса): 
• літературного альманаху «Палисадник» (Вип. 1. «Дайджест 2014-2016»); 
• Е. Леус «Сферы» (трилогія) і збірка малої поезії «Високосный дневник», за участі автора 

Центр правової інформації ОННБ  
 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 
Презентація книги «Людина в історії та культурі» (Ізмаїл : Ірбіс) 

Одеська обласна універсальна наукова 
 бібліотека ім. М.С. Грушевського (вул. Троїцька, 49) 

12.00-13.00 
Презентація проекту «XXI Міжнародний книжковий фестиваль “Зелена хвиля”» (Одеса) 

Електронний читальний зал-медіатека  
ІРЦ «Вікно в Америку» ОННБ (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

13.00-14.00 Кава-тайм 
 

15.00-16.00 
Презентація журналу «The Odessa Review» 

Літній читальний зал-кав’ярня ОННБ  
(вул. Пастера, 13, адміністративний корпус)  

14.00-15.00 
Презентація книги П. Адо «Покривало Ізіди. Нарис історії ідеї Природи» (Київ : Новий Акрополь, 
2016) 

Книгарня-кав’ярня (вул. Катерининська, 77) 

14.00-15.00 
Презентація книги Л.П. Вовк «Букет розмаїття» (Одеса : ВМВ, 2017) 

Центр правової інформації ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

15.00-16.00 

Творча зустріч з письменником Ю. Шеляженком на тему: «Чим слушний поетичний ген?», 
презентація однойменних книги та мультфільму «Абетка вільнодумців, анти-абетка корупції» 

Відділ міжнародних проектів ОННБ 
(вул. Пастера, 13, адміністративний корпус) 

11 червня, неділя   

11.00-13.00 
Підбиття підсумків роботи XVIII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині». 
Нагородження переможців конкурсу «Краща книга виставки-форуму 2017». Закриття виставки. 
                                                            Гостинний двір «Будинок Павлових» (Миколаївська дорога, 168Б)                                                                                                             

Під час роботи виставки-форуму експонуються книжково-ілюстративні виставки:  
Краща книга виставки-форуму – аванзал ОННБ (вул. Пастера, 13); 
Книги одеських письменників 2016-2017 рр. – головний читальний зал ОННБ (вул. Пастера,13); 
Видання Державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Міністерства 
культури України – головний читальний зал ОННБ (вул. Пастера,13); 
Видання Одеської національної наукової бібліотеки – аванзал ОННБ (вул. Пастера, 13).  


	ПРОГРАМА

