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Виставкова акція  

«Свою Україну любіть…»:  
до 26-ї річниці Незалежності України 

 
У рамках виставкової акції: 

- презентація книжково-ілюстративної виставки «Свою Україну любіть…» 

- книжкова виставка «Державотворення України: історичні витоки та 

сучасність»: до Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора України; 

- книжково-ілюстративна виставка-огляд «На шляху до Незалежності 

України»: мрійники, лицарі, творці; 

- презентація виставки картин «Україна – Європа: простір натхнення» 

художників Галини та Анатолія Кравченків, членів НСХУ, заслужених 

художників України 

- музична вітальня «Чарівна українська бандура» 

 
Програма 

 
1. Відкриття 
Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора ОННБ з 
наукової роботи. 
 
2. Вітальне слово 
Різникова Ярослава Олексіївна, начальник відділу культури мистецтв, 
національностей та релігій управління культури, національностей, релігій та 
охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації 
Маркова Тетяна Юріївна, директор департаменту культури і туризму Одеської 
міської ради 
Жукова Лідія Миколаївна, провідний спеціаліст відділу систематизації 
законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації 
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного 
територіального управління юстиції в Одеській області 
 
3. Ми – діти твої, Україно: до питання національної самоідентичності 
Петрова Наталя Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
археології та етнології України, заступник декана з виховної роботи історичного 
факультету ОНУ імені І.І. Мечникова 
Чайчук Наталя Олександрівна, директор культурного центру «Український 
дім», меценат 



4. Моя незрівняна Одещина: національні товариства Одеської області у розбудові 
краю 
Плесська Емілія Германівна, член ради Одеського обласного німецького 
національно-культурного товариства «Відергебурт» 
Терзі Дмитро Федорович, директор Всеукраїнського центру болгарської 
культури 
Анусі Віктор Анатолійович, президент Одеської громадської організації 
«Комітет Данте Аліг’єрі» 
Залуцький Тадеуш Никодимович, почесний голова Одеського відділення спілки 
поляків в Україні імені А. Міцкевича 
 
5. Мистецтво щирого єднання 

- Бродавко Роман Ісаакович, мистецтвознавець, журналіст 
- Владимирська Галина Георгіївна, головний редактор журналу «Фаворит 

удачи» 
- Максим’юк Тарас Іванович, заслужений працівник культури України, член 

НСХУ та НСЖУ, почесний член ВСК, перший заступник голови ОВ УФК 
- Кравченко Галина, художниця, член НСХУ, заслужений художник України 
- Кравченко Анатолій, художник, член НСХУ, заслужений художник 

України 
 
У рамках заходу – музична вітальня «Чарівна українська бандура» у виконанні 
Анастасії Парипи, лауреата міжнародних та всеукраїнських музичних конкурсів.  
 
 
 
Організатори та ведучі:  
голова профспілки ОННБ Прошина Н.С. та  
Кухарук Т.М.  
Телефон для довідок: 718-53-39 
 
 


