
 

                                               Одеська національна наукова бібліотека  
 

«До Дня пам’яті жертв  

голодоморів в Україні» та 

до 85-х роковин Голодомору 

1932-1933 років в Україні 
                                  

Програма тижня наукової книги: 20.11.2017 – 26.11.2017рр. 
               

 20 листопада  –  радіоогляд нових видань з теми голодоморів України (2016-2017 рр.) із фондів ОННБ 

у програмі «Чорноморська хвиля» філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

«Одеська регіональна дирекція»; 

- представлення на сайті ОННБ електронної презентації «Пам’ять серця: про Голодомори мовою 

живопису». 
 

 22 листопада о 10.00 – Круглий стіл «Голодомор: історичний, соціально-демографічний та 

морально-психологічний виміри». 
З  доповідями виступлять фахівці:  

-   Кушнір В.Г., доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова, голова Одеської обласної організації «Національна 

спілка краєзнавців України»; 

 Петрова Н.О., кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та етнології України, 

заступник декана з наукової та виховної роботи історичного факультету Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова, секретар Одеської обласної організації «Національна спілка 

краєзнавців України»; 

 Слюсар Ю.О., заступник директора з наукової роботи Одеського історико-краєзнавчого музею;  

 Сікорська В.Ю., кандидат філологічних наук, доцент гуманітарного факультету Одеського 

національного політехнічного університету, член Національної спілки журналістів України; 

  Коробкова Н.К., кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та компаративістики, 

заступник декана з виховної роботи філологічного факультету Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова; 

 Ноур Н.Д., психолог комунальної установи «Одеський обласний центр патріотичного  виховання 

дітей та молоді»; 

 Луценко Н.Є., завідувач денним відділенням вищого навчального комунального закладу «Одеське 

театрально-художнє училище», викладач вищої категорії; 

 Шубіна О.І., редактор інформаційного агентства «Контекст Причорномор’я», член Національної 

спілки журналістів України; 

 Шаповалова Г.В., викладач математики, заступник директора з виховної роботи технікуму 

промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій; 

 та інші. 

У програмі Круглого стола відбудеться презентація та бібліографічний огляд книжково-ілюстративної 

виставки «Минувшини чорні рядки і пам’яті світла скорбота»  (бібліографічний огляд виставки 

проводить Фомичова А.О., провідний бібліограф ВЗГіР ОННБ); 
 

 24 листопада  –  бібліоурок «Пам’ять серця: про Голодомори мовою живопису» за участі 

викладачів та студентів ВНКЗ «Одеське художнє училище імені М.Б. Грекова» (ведучі: Фомичова 

А.О., провідний бібліограф ВЗГіР ОННБ, Крінічна Е.Є., провідний бібліотекар ВЗГіР ОННБ). 
 

Книжково-ілюстративна виставка «Минувшини чорні рядки і пам’яті світла скорбота» 

експонуватиметься з 16 по 30 листопада. 

 
Відповідальні:  Крінічна Е.Є.,  Фомичова А.О., співробітники ВЗГіР ОННБ, тел. для довідок 718-53-39 


