
                                              Одеська національна наукова бібліотека 
 

                                             Шевченківські читання 
 

                        Присвячені 204-й  річниці  

                          від дня народження Т.Г. Шевченка 

                       та 180-річчю з  часу  

                           написання поеми «Катерина» 

 

 

Дата і час проведення: 06.03.2018 о 12.00 
Місце проведення: головний читальний зал ОННБ (вул. Пастера, 13) 

 

 

 

Програма 

 

Відкриття  

Бірюкова Ірина Олександрівна, виконуюча обов’язки генерального директора 

ОННБ 

 

Доповіді 

 

1. Глибина і велич образу жінки у творах Т.Г.Шевченка   

Сікорська Вікторія Юріївна, доктор філософії, кандидат філологічних наук, 

доцент гуманітарного факультету ОНПУ, член НСЖУ 

 

2. Т.Г.Шевченко і Одеса (за матеріалами експозиції Одеського 

літературного музею) 

Козаченко Оксана Миколаївна, молодший науковий співробітник Одеського 

літературного музею  

 

3. Сторінками театральної шевченкіани 

Федченко Любов Іванівна, завідувач літературної частини Одеського 

академічного музично-драматичного театру імені Василя Василька  

 

4. Одеські митці – Т.Г.Шевченку 

Савченко Сергій Олександрович, заслужений художник України, заступник 

голови Одеської обласної організації Національної спілки художників України, 

член Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка 

 

5. Малярський твір  Тараса Шевченка «Катерина» 

Жулицька Олена Василівна, мистецтвознавець, науковий співробітник, завідувач 

відділу Одеського художнього музею 

 

 

 

 



6. Т.Г.Шевченко і кобзарське мистецтво 

Задорожнюк Тетяна Пантеліївна, заступник директора з навчальної роботи 

Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені професора 

П.С.Столярського, відмінник освіти України 

 

7. Раритетні видання поеми «Катерина» у фондах відділу рідкісних видань  

і рукописів ОННБ 

Яцун Надія Олексіївна, бібліотекар ВРВР ОННБ 

 

8. Маршрутами одеської шевченкіани 

Гриськов Антон Станіславович,  гід-екскурсовод, член правління Одеської 

обласної організації «Національна спілка краєзнавців України» 

 

9. Поема Т.Г.Шевченка «Катерина» і трагедія Й.В.Гете «Фауст»: 

особливості шкільного прочитання 

Грицюк Антоніна Михайлівна, викладач вищої категорії, викладач-методист 

Вищого навчального комунального закладу «Одеське педагогічне училище» 
 

10. «І голос той і ті  слова ідуть меж люди!..»: актуальність афоризмів  

і висловів Т.Г.Шевченка 

Суліган Анна Валеріївна, завідувач відділення денного перебування комунальної 

установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Приморського району м. Одеси». 

 

11. З Шевченкової криниці  

Буркун Олена Олександрівна, курсант першого курсу факультету № 3 Одеського 

державного університету внутрішніх справ, переможець  відбіркового туру 

літературно-мистецького конкурсу Шевченківські читання серед студентів та 

курсантів ОДУВС. 

 

У рамках читань: 

- музична композиція «Взяв би я бандуру…» у виконанні  Аніти Сиркіної та  

Софії Дорошевої, учнів Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-

інтернату імені професора П.С. Столярського (клас викладачів М.Д. Боднар  та  

Г.І. Сукенник, заслуженої артистки України); 
 

- книжкова виставка з фондів ОННБ «Єсть на світі доля…»:  до 204-ї річниці 

від дня народження Т.Г.Шевченка та 180-річчя з часу написання «Катерини» 

Т.Г.Шевченка»; 
 

-  виставка графіки з фондів ОННБ «Мистецька шевченкіана»; 

 

- виставка картин «Одеські митці – Т.Г.Шевченку»: твори художників, членів 

НСХУ  Петра Нагуляка, Сергія Лозовського, Миколи Овсійка,  Миколи 

Потужного; 
 

- презентація електронної виставки  «Катерино, серце моє!..»: традиція і 

сучасне мистецьке прочитання Шевченкового твору»  
 

Відповідальна: Кухарук Тамара Миколаївна, завідувач відділу зв’язків з громадськістю і реклами ОННБ 
Телефон для довідок: 718-53-39 


