Міністерство культури України
Одеська національна наукова бібліотека

Круглий стіл
«Культурне розмаїття Південної України – вагомий чинник європейської інтеграції»
(Одеська національна наукова бібліотека)
4-5 жовтня 2018 р.

ПРОГРАМА

Одеса – 2018

4 жовтня, четвер
9.00-10.00 – Реєстрація учасників круглого столу, екскурсія по бібліотеці
10.00- 10.30 – Відкриття круглого столу
10.30- 13.00 – Пленарне засідання
Модератори:
Сивокінь Світлана Григорівна, начальник відділу літератури, читання та бібліотечної справи
управління з питань мовної політики та літератури Міністерства культури України
Бєльницька Ольга Миколаївна, заступник генерального директора з бібліотечної роботи Одеської
національної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України
Виступи:
Регіональний розвиток: етнокультурний контекст
Різникова Ярослава Олексіївна, заступник начальника управління – начальник відділу культури,
національностей та релігій управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одеської ОДА
Актуальні проблеми історичного та етнологічного краєзнавства Одещини
Кушнір В’ячеслав Григорович, доктор історичних наук, професор, декан факультету історії та
філософії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
Робота Національного музею літератури України з представниками національних меншин
Болотова Галина Володимирівна, завідувач відділу науково-методичної роботи Національного
музею літератури України
Українське населення Одеси XIX - поч. XX cт.: формування, склад, вплив на громадське та
культурне життя міста
Гончарук Тарас Григорович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України
факультету історії та філософії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
Національна історична бібліотека України - на допомогу краєзнавчій діяльності бібліотек
Смілянець Світлана Іванівна, заступник генерального директора з наукової роботи Національної
історичної бібліотеки України; Покропивна Ольга Володимирівна, методист І категорії науковометодичного відділу Національної історичної бібліотеки України
Роль національно-культурних товариств у збереженні рідної мови та культури на прикладі
Грузинського культурно-освітнього центру «Іверія»
Гегешидзе Шорена, голова Грузинського культурно-освітнього центру «Іверія»
Боротьба українців і грузинів Одеси проти поширення шовінізму та ксенофобії (кінець ХІХ –
початок ХХ ст.)
Музичко Олександр Євгенович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України
факультету історії та філософії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
Зібрання Одеського історико-краєзнавчого музею як чинник відродження багатонаціональної
культури Українського Причорномор’я у європейських інтеграційних процесах
Слюсар Юрій Олександрович, заступник директора з наукової роботи Одеського історикокраєзнавчого музею
Проект "Одещина. Край та люди" - живий фотолітопис Одеської області.
Гуменюк Сергій Валерійович, член Національної спілки фотохудожників України, голова
правління Одеської фотографічної асоціації, заслужений діяч мистецтв України, автор концепції
видання «Одещина. Край та люди»
13.00-14.00 – Перерва

14.00-16.00 – Продовження пленарного засідання
Національна культура етнічних груп Півдня України: збереження та популяризація на прикладі
діяльності Центру національних культур Запорізької універсальної наукової бібліотеки
Назаренко Ольга Анатоліївна, завідувач відділу “Центр національних культур” Запорізької
обласної універсальної наукової бібліотеки
Роль бібліотек у житті місцевих громад. Полікультурний аспект
Колєчкіна Тетяна Петрівна, завідувач відділу краєзнавства КЗ «Обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Д.І. Чижевського», м. Кропивницький
Краєзнавчі проекти Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка зі збереження та
популяризації документної культури національних меншин
Лях Галина Миколаївна, провідний бібліотекар відділу «Україніка» імені Т.Г. Шевченка
Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Національні спільноти та сучасні виклики
Фєтєску Анатолій Семенович, президент Всеукраїнської національно-культурної молдавської
асоціації, голова ради національно-культурних товариств Одеської області
Всеукраїнський центр болгарської культури – осередок толерантності та співпраці
Терзі Дмитро Федорович, директор Всеукраїнського центру болгарської культури
Висвітлення питання багатонаціональності Херсонщини у наукових розвідках обласної книгозбірні
імені Олеся Гончара
Токовило Оксана Валеріївна, завідувач відділу краєзнавства КЗ «Херсонська обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» Херсонської обласної ради
Ромська культура: представленість у гуманітарних закладах та установах
Єрмошкін Сергій Миколайович, голова правління Одеського обласного ромського конгресу
5 жовтня, п’ятниця
10.00-12.00 – Продовження пленарного засідання
Модератори:
Сивокінь Світлана Григорівна, начальник відділу літератури, читання та бібліотечної справи
управління з питань мовної політики та літератури Міністерства культури України
Бєльницька Ольга Миколаївна, заступник генерального директора з бібліотечної роботи Одеської
національної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України
Виступи:
Краєзнавча діяльність Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки зі збереження та
розвитку полікультурної спадщини Запорізького краю
Палівода Тетяна Миколаївна, завідувач відділу краєзнавства Запорізької обласної універсальної
наукової бібліотеки
Бібліотеки в розмаї культур Півдня Одещини
Амельченко Юліана Сергіївна, директор КУ «Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім.
М.С. Грушевського», заслужений працівник культури України
Діяльність Миколаївської ОУНБ в контексті збереження та популяризації полікультурної
спадщини регіону
Трокай Анна Анатоліївна, завідувач відділу документів і наукових розвідок з питань краєзнавства
Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки

Одеське відділення Спілки поляків України імені А. Міцкевича: збереження та популяризація
польської культури
Хоменко Катерина Сергіївна, член Одеського відділення Спілки поляків України імені
А. Міцкевича
Краєзнавча проблематика у формах і методах співпраці ОННБ та факультету історії та
філософії ОНУ імені І.І. Мечникова
Петрова Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та етнології
України факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Забезпечення культурно-мовних, освітніх та інформаційних потреб національних меншин –
вагомий чинник діяльності ОННБ
Саєнко Людмила Іванівна, кандидат історичних наук, завідувач відділу краєзнавства «Одесика»
Одеської національної наукової бібліотеки
Співпраця бібліотек, національно-культурних товариств, громадських організацій, центрів
національних культур у забезпеченні захисту прав національних меншин
Кликова Наталія Дмитрівна, директор КУ «ЦБС для дорослих» м. Одеси; Дементьєва Світлана
Анатоліївна, завідувач методичного відділу КУ «ЦБС для дорослих» м. Одеси
Михайло Комаров - подвижник української культури на Півдні України
Яцун Надія Олексіївна, головний бібліограф відділу рідкісних видань та рукописів Одеської
національної наукової бібліотеки (стендова доповідь)
12.00-12.30 – Підбиття підсумків та прийняття рекомендацій круглого столу
12.30-13.30 – Перерва
14.00-16.00 – Виїзне засідання круглого столу на базі Одеського літературного музею
(м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 2)
Під час круглого столу експонуватимуться документно-ілюстративні виставки:
«Багатонаціональна Одещина: територія толерантності та діалогу культур» і «Видання ОННБ».
Регламент роботи круглого столу:
Виступи – 15 хв.
Повідомлення – 10 хв.

