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Місце проведення: головний читальний зал ОННБ (вул. Пастера, 13)  

 

Відкриття читань 

 Бєльницька Ольга Миколаївна, заступник генерального директора ОННБ з бібліотечної 

роботи, заслужений працівник культури України 

                      

Вітальне слово 

 

 Гриневецький Сергій Рафаїлович, почесний громадянин Одеської області, лауреат Галереї 

почесних благодійників Одещини «Люди щедрих сердець»; 

 Стоянов Федір Федорович, головний спеціаліст управління культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації;  

 Санак Юрій Миколайович, начальник відділу по роботі з бібліотеками та історико-

топонімічної комісії департаменту культури і туризму Одеської міської ради 

 

 

Доповіді 

 Дорога до Храму – дорога серця! 

Протоієрей Андрій Ніколаїді, кандидат богословських наук, заступник ректора Одеської 

духовної семінарії; 

 

 Визначна постать і діяльність Інокентія (Борисова), архієпископа Одеського, на ниві 

духовної і культурної розбудови краю 

Протоієрей Димитрій Яковенко, голова відділу релігійної освіти та катехізації Одеської єпархії; 

 

 «Так гнали й пророків, що були перед вами…» (Матв.: 5, 12): 100-річчя початку масових 

репресій проти церкви з боку більшовицької влади 

Ігуменя Серафима, настоятелька Одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого 

монастиря, голова Синодального відділу «Церква і культура» Української Православної церкви; 

 

 Людина – творець, носій та хранитель культури 

Попков Василь Васильович, доктор філософських наук, професор кафедри політології Інституту 

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

 

 Матеріальні і нематеріальні цінності: сучасні можливості музею 

Остапова Світлана Іванівна, директор Одеського муніципального музею особистих колекцій 

імені О.В. Блещунова; 

 

 Експозиція Одеського музею нумізматики 

Лобода Петро Григорович, директор Одеського музею нумізматики, заслужений працівник 

культури України, лауреат Галереї почесних благодійників Одещини «Люди щедрих сердець»; 

 

 Архімандрит Назарій (Кирилов) і Одеса 

Михальченко Віктор Олександрович, директор музею «Християнська Одеса»; 

 

 

 



 

 

 Історія одеських виставок – хронограф культурних здобутків міста 

Денисов Віктор Григорович, кандидат технічних наук, член-кореспондент Транспортної академії 

наук України, доцент Одеської національної морської академії, лауреат Галереї почесних 

благодійників Одещини «Люди щедрих сердець»; 

 

 Основа творчості – духовність 

Горбенко Анатолій Олександрович, народний художник України, професор, голова правління 

Одеського та Чорноморського відділень Національної спілки художників України; 

 

Горбенко Святослав Анатолійович, художник, член Національної спілки художників України, 

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Архітектурно-художнього інституту 

Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

 

 Перлини вітчизняної культури у навчальному і творчому процесі майбутніх архітекторів 

Валюк Юрій Петрович, художник, член НСХУ, доцент кафедри образотворчого мистецтва 

Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва і архітектури; 

 

Сапунова Марина Юріївна, кандидат архітектури, доцент кафедри образотворчого мистецтва 

Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

 

 Класичні зразки української духовної музики у навчальному процесі і вихованні майбутніх 

музикантів 

Задорожнюк Тетяна Пантеліївна, заступник директора з навчальної роботи Одеської середньої 

спеціалізованої музичної школи-інтернату імені професора П.С. Столярського; 

 

 Духовність як стрижень  особистості 

Суліган Ганна Валеріївна, завідувач відділення денного перебування КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району м. Одеси».  

 

У програмі читань: 

- музична композиція  Олександра Гоноболіна «Різдвяні дзвони» у виконанні квартету 

скрипалів Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені 

професора П.С. Столярського, керівник – Г.М. Лаптєва, завідувач струнного відділення  ОССМШІ 

імені професора П.С. Столярського, педагог вищої категорії. 

 

- мистецька виставка «Вищу таїну спізнати серцем…» Святослава Анатолійовича Горбенка, 

художника, члена НСХУ, старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва Архітектурно-

художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури;  

- мистецька виставка «Світ, у якому вироста душа»: виставка творчих робіт викладачів і 

студентів Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

- книжкова виставка з фондів ОННБ «Архітектурна й образотворча спадщина 

християнства»; 

- книжкова виставка з фондів ОННБ «Відродити, зберегти, примножити: храми 

Одещини»; 

- книжково-документна виставка з фондів музею «Християнська Одеса» при Свято-

Архангело-Михайлівському жіночому монастирі – «100-річчя початку утисків і репресій щодо 

Православної церкви з боку більшовицької влади». 


