
 

Одеська національна наукова бібліотека 

       НДІ «Астрономічна обсерваторія» ОНУ імені І.І. Мечникова 

 
Бібліотечний проект «Парад планет» 

                                  

Програма декади природознавчої літератури: 11.02.2018 р. – 21.02.2018 р. 
               

 

 13 лютого о 12
00

 – у рамках декади відбудеться День науковця: 

З  доповідями виступлять фахівці:  

-  Рябов М.І., голова Одеської астрономічної спілки, старший науковий співпрацівник 

Одеського філіалу Інституту радіоастрономії НАН України, доцент кафедри теоретичної 

фізики і астрономії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; 

- Кошкін М.І., заступник директора НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова, завідувач відділу космічних досліджень, 

кандидат фізико-математичних наук; 

- Базей О.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної фізики і 

астрономії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; 

- Льотих Т.В., викладач Одеського професійного ліцею морського транспорту 

- та інші. 

У рамках заходу відбудеться: 

- презентація та бібліографічний огляд книжково-ілюстративної виставки «Видання з 

природознавчої літератури з фонду ОННБ» та «Славетні постаті зіркового простору: 

Миколай Коперник, Ісак Ньютон» (бібліографічний огляд виставки проводить Заборцева 

Е.Є., провідний бібліотекар ВЗГіР ОННБ);  
- презентація електронної виставки «На порозі неба»: до 110-річчя  від  дня народження  

академіка Валентина Глушко та до 90-річчя  від  дня народження льотчика-космонавта 

Георгія Добровольського. 

 

 14 лютого  – представлення на сайті ОННБ електронної презентації «На порозі неба»: до 110-

річчя  від  дня народження  академіка Валентина Глушко та до 90-річчя  від  дня народження 

льотчика-космонавта Георгія Добровольського; 

  15 лютого – година пам’яті: «А душа знову в Космос…» присвячена Леоніду Каденюку – 

першому космонавту України, Герою України. Захід відбудеться за участі учнів та викладачів 

ОЗОШ №118 (ведуча Заборцева Е.Є., провідний бібліотекар ВЗГіР ОННБ). 

 20 лютого – екскурсійна програма та бібліографічний огляд книжково-ілюстративної 

виставки «Славетні постаті зіркового простору: Миколай Коперник, Ісаак Ньютон» для 

учнів Одеської гімназії №1 імені А.П. Бистріної (проводить Заборцева Е.Є., провідний 

бібліотекар ВЗГіР ОННБ); 

 21 лютого – презентація електронної виставки «На порозі неба»: до 110-річчя  від  дня 

народження  академіка Валентина Глушко та до 90-річчя  від  дня народження льотчика-

космонавта Георгія Добровольського – на засіданні Наукової астрономічної секції у 

культурно-просвітницькому центрі «Одеській будинок вчених» (проводить Заборцева Е.Є., 

провідний бібліотекар ВЗГіР ОННБ). 

 

Книжково-ілюстративні виставки «Видання з природознавчої літератури з фонду ОННБ» та 

«Славетні постаті зіркового простору: Миколай Коперник, Ісаак Ньютон» 

експонуватиметься з 11 по 21 лютого. 
 
Відповідальна:  Заборцева Е.Є.,  тел. для довідок 718-53-39 


