
ПРЕС-РЕЛІЗ 

XIX Всеукраїнська виставка-форум  
«УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ» 

18 – 20 травня 2018 року 
  Відповідно до плану роботи Міністерства культури України та на 

виконання Регіональної програми підтримки розвитку книговидання та 

засобів масової інформації в Одеській області на 2017-2019 роки,  
затвердженої   рішенням Одеської обласної ради  № 284-VII від 23.12.2016 
року,  18-20 травня 2018 року  Міністерство культури України, Українська 
асоціація видавців та книгорозповсюджувачів і Одеська  національна   
наукова бібліотека за підтримки Одеської обласної державної  адміністрації,   
Одеської обласної та Одеської міської рад, Українського інституту книги та 
Української бібліотечної асоціації  проводять XIX Всеукраїнську виставку-

форум «Українська книга на Одещині». 
На виставці свою продукцію представлятимуть близько 70 вітчизняних видавництв різних форм  

власності.  Серед видавництв, які постійно беруть участь у виставці-форумі, – «Наукова думка» НАН України, 
«Алерта», «Генеза», «Картографія», «Ліра-К» «Мистецтво» (Київ), «Твердиня» (Луцьк),  «Навчальна книга – 
Богдан» (Тернопіль), «Астропринт», «Прес-кур’єр», «ВМВ» (Одеса), «Ірбіс» (Ізмаїл, Одеська область) та ін. 
Вперше у виставці-форумі братимуть участь  «Саміт-книга» (Київ), «Фабула» (Харків), «Світ Софії» 
(Ужгород). Видавці презентуватимуть наукові, навчальні, історичні, краєзнавчі, мистецькі, дитячі видання, 

книжки патріотичної  тематики, з мово- та літературознавства, класичну та сучасну художню українську 

літературу, переклади  українською та іншими мовами кращих зразків класичної та сучасної іноземної  
літератури на будь-які смаки та вподобання.  

Програма виставки-форуму передбачає широкий спектр інформаційно-рекламних і фахових заходів. 
На виконання плану роботи Міністерства культури України проводиться круглий стіл «Соціальне 

партнерство та інновації у бібліотечній галузі:  практика  і виклики сьогодення». Під час круглого 

столу обговорюватимуться актуальні питання взаємодії бібліотек  з органами влади, громадськими 
організаціями; професійного партнерства; проектної та міжнародної діяльності бібліотек. Планується також 
розглянути питання, які стосуються формування регіональної культурної політики в умовах децентралізації, 
апробації та запровадження інноваційних практик у роботу бібліотек, адвокації у бібліотечній сфері тощо.  

Крім того, буде проведено фокус-семінар з проблемних питань закупівель книжок за тендерною 
процедурою через систему «ProZorro», презентацію оновленої програми поповнення фондів публічних 
бібліотек України за програмою «Українська книга» за участі фахівців Українського інституту книги, 

презентацію Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу-2017» за участі фахівців Інституту 
біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.  

Бібліотечних фахівців чекають у лабораторії професійної майстерності «Бібліотекар та дослідник: 
творчі грані співробітництва». 

Цьогоріч у рамках ХІХ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» планується 

урочисто презентувати відкритий громадський простір – літню читальню «Litera», що забезпечить вільний 
доступ городян та гостей міста до перегляду поточних періодичних видань, дасть можливість ознайомитися з 

широким спектром нових газет і журналів, що виходять на теренах України та Одеси. Цей соціальний проект 
здійснюється за підтримки одеського міського голови Г. Л. Труханова.  

У відділі рідкісних видань та рукописів  бібліотеки урочисто відкриється оновлена експозиція з історії 
книги.  

Яскравою подією виставки-форуму буде презентація альбому «Збірка мистецьких творів 
Художнього музею Тараса Шевченка у Пекіні» (Пекін, 2018) за участі Анатолія Кравченка, 

заслуженого художника України, члена правління Одеської обласної  організації Національної спілки 
художників України, та митців Одеси. 

Директор Книжкової палати України імені І. Федорова, д-р техн. наук, проф. М.І. Сенченко  
презентуватиме свої нові книги «Масс-медиа, пиар, или Кто и как вам компостирует мозги» (Київ, 
2018), «Судьба Украины в мире управляемого хаоса» (Київ,  2018), «Финансовый вампиризм 
англосаксов» (Київ, 2018). 

На поціновувачів поезії чекатиме презентація збірки віршів «Ідучи дорогами життя» (Харків, 2018) за 

участі автора, президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О.В. Афоніна. 
Спеціальний гість виставки-форуму – Євген Положій, український письменник і журналіст, 

головний редактор газети «Панорама» (Суми), автор книг «Іловайськ», «П’ять секунд, п’ять днів» та ін.  
Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» презентуватиме ряд нових видань за участі 

головного редактора видавництва, заслуженого працівника культури України, кавалера орденів княгині 
Ольги ІІ та ІІІ ступенів Н.Д. Прибєги, зокрема книги: Яблонська Т., Драч І. Книга, яку знищили (Київ, 
2017). 

Відбудеться презентація збірника документів і матеріалів «Українські губернські з’їзди в Одесі у 
1917 році» (Одеса, 2017) за участі автора-упорядника Т. С. Вінцковського.  

Видавництво «Твердиня» (Луцьк) презентуватиме пригодницьку повість Марини Єщенко 
«Бібліотекарки не виходять заміж» (Луцьк, 2017). 

Видавець Олег Філюк представить науково-публіцистичне видання «Корупція. Занепад соціального 
капіталу» (Київ, 2018) за участі автора Віри Валлє - української дослідниці, письменниці, правозахисниці, 

доктора філософії у галузі економіки, магістра права. 
Свій творчий доробок презентуватимуть видавництва, «Люта справа» (Київ), «Львівська 

політехніка» (Львів),  «Саміт-книга» (Київ) та ін. 



Видавництво «Ірбіс» (Ізмаїл, Одеська область) презентуватиме монографії:  «Этнология Одессы в 
исторической и современной перспективах» / П. Лозовюк, А. Пригарин (Одеса, 2017), Грек И.Ф. 
Купоран-Ровное: история, культура, люди болгарского села в Буджаке (Одеса, 2018) за участі 
авторів, редакторів, видавців, наукової та освітньої громадськості області. 

Шанувальникам творчості одеських авторів свій  доробок представлять письменники Анатолій Глущак, 
Роман Кракалія, Олекса Різників, Богдан Сушинський, Дмитро Шупта, Геннадій Щипківський та ін. 

Педагог, публіцист, поетеса,  лауреат премії імені Василя Стуса Галина Могильницька презентуватиме 

свою нову книгу «Імена. Поеми» (Київ, 2017). 
На літературній зустрічі чекатимуть поціновувачів творчості поета і прозаїка, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка (2012), провідного українського дитячого письменника 
Володимира Рутківського. 

Краєзнавців та мистецтвознавців зацікавить монографія А. А. Білик «Театральная критика Одессы» 
(Херсон, 2018). 

На вшанування пам’яті вченого-театрознавця А.Г. Баканурського відбудеться презентація монографії 
кандидата мистецтвознавства, доцента ХНТУ А.А. Білик «Театральная критика Одессы» (Херсон, 2018) 
за участі науковців-театрознавців.  

Найкращі твори вітчизняних та зарубіжних авторів презентуватиме читачеві видавництво художньої 
літератури «Фабула» (Харків).  

Твори письменника-шістдесятника, члена НСПУ, просвітянина, громадського діяча Івана Низового 
«Ніхто наді мною не пан: вибрані поезії» (Київ, 2017); Бути – народом! : вибрані твори в п’яти 

томах. Том 1. Я просто чесний віршувальник. Поезії, роздуми» (Київ, 2018) презентуватиме його 
донька - Леся Низова.  

           Книгу «України вірні сини» (Одеса, 2018), присвячену  героям небесної сотні та воїнам з 
Одещини, які загинули у 2014-2018 рр. в зоні АТО, презентуватиме упорядник - Людмила Опроненко-
Клопова. 

Художниця Лариса Дем’янишина представить новий художній альбом своїх мистецьких творів 
«Лариса Дем’янишина» (Одеса, 2017). 

Окрасою цьогорічної виставки-форуму стане музична вітальня за  участі провідних артистів Одеського 
національного академічного театру опери та балету. 

На відвідувачів виставки-форуму чекають:  
 - автограф-сесії за участі прозаїків і поетів; 
- мистецький ярмарок, у якому візьмуть участь провідні майстри декоративно-прикладного мистецтва     

Одещини, а також лауреати обласної премії імені Ростислава Палецького, заснованої Одеським 

обласним центром української культури. 
Виїзне Свято української книги відбудеться в Овідіополі (Одеська область). У програмі: дискусійна 

студія "Шляхи розвитку книговидання в Україні: стратегія чи тактика?", презентація  творчого 
доробку провідних видавництв України; автограф-сесії одеських письменників,   благодійна акція – передача 
книжок вітчизняних видавництв бібліотекам Овідіопольського району.  

У рамках Всеукраїнської благодійної акції «Бібліотека українського воїна» відбудеться урочиста передача вітчизняних видань 

військовим частинам Одеського гарнізону.  

Заходи відбудуться в ОННБ, на творчих майданчиках бібліотек міста і громадських організацій.  

 Завершиться виставка-форум прийняттям рекомендацій круглого столу «Соціальне партнерство та інновації у бібліотечній 

галузі:  практика і виклики сьогодення», підбиттям підсумків роботи XIX Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга 

на Одещині» та урочистою церемонією нагородження переможців конкурсу «Краща книга виставки-форуму 2018». Преміями та 

дипломами будуть відзначені переможці конкурсу «Замовте слово про книгу» (на кращий читацький відгук на книгу, представлену 

на XIX Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині»).  

 Партнерами виставки-форуму стали Благодійний фонд «Добрий самарянин» та Молодіжна рада при Одеському міському голові. 

 

Експонуватимуться книжково-ілюстративні виставки: 

 

«Краща книга виставки-форуму 2018» (аванзал ОННБ);  

«Книги одеських письменників 2017-2018  рр.» (головний читальний зал ОННБ); 

«Видання Державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво»  

Міністерства  культури України» (головний читальний зал ОННБ); 

«Видання Одеської національної наукової бібліотеки» – (аванзал ОННБ).  

Адреса: вул. Пастера, 13, м. Одеса-23, 65023  

Тел/факс: (048) 723-02-52; (048) 723-24-78.  

 E-mail:7230252@gmail.com 
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