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Бірюкова 
Ірина 

Олександрівна, 
 

 

генеральний директор 
ОННБ, 

голова оргкомітету 
ХХ Всеукраїнської  
виставки-форуму 

“Українська книга на 
Одещині» 

 

Більше книг – менше страху! 

Дорогі друзі! Цьогоріч у колективу Одеської національної 
наукової бібліотеки особливий привід для піднесеної радості – ми 
відзначаємо 20-річчя традиції зустрічі в Одесі всіх небайдужих до справи 
популяризації книги і читання у форматі Всеукраїнської виставки-форуму 
«Українська книга на Одещині». Двадцять років розвитку і натхнення, 
неспинного руху вперед від невеличкої, але перспективної виставкової акції, 
організованої Одеською національною науковою бібліотекою у 
співдружності з Українською асоціацією видавців та 
книгорозповсюджувачів та Книжковою палатою України ім. Івана 
Федорова, до потужного загальнодержавного культурно-просвітницького 
проекту, який об’єднав кращі інтелектуальні сили країни на підтримку 
книги і читання та здобув підтримку Міністерства культури України, 
місцевих органів державної влади і самоврядування, численних партнерів і 
волонтерів проекту. 

Дискусії, презентації та зустрічі, майстер-класи, поетичні 
читання, творчі майданчики, літературні студії та безліч інших 
численних заходів форуму – на гостинній одеській землі вирує прекрасне 
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книжкове свято і  кожен шанувальник книги в такі дні відчуває особливу 
радість відкриття і силу духовного збагачення. З нинішнього року гостей 
Книжкового свята біля бібліотеки зустрічає наш новий символічний 
Читач з чималеньким стосиком книжок, авторства відомого одеського 
скульптора Михайла Реви. Девіз, який викарбовано на підніжжі 
пам’ятника, дуже символічний: «Більше книг – менше страху». Він 
проголошує актуальну життєствердну ідею – людина, яка читає, здатна 
здолати не тільки свої страхи, вона здатна здолати зневіру і творити 
дива, досягати успіху. 

Друзі, зичу всім приємного спілкування з Книгою і авторами, 
плідних професійних дискусій, творчого натхнення і сил, аби й надалі 
успішно слугувати збереженню та примноженню духовного багатства 
нашої держави та гідно репрезентувати українську книгу, нових успішних 
видавничих проектів, миру, злагоди і добробуту! 
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Афонін 
Олександр Васильович, 

 
президент  

Української асоціації видавців 
та книгорозповсюджувачів 

 
 
 
 
 
 

Дорогі колеги і друзі української книги! 
 

Як стрімко летить час! Здавалося б, зовсім недавно ми розпочинали 
перший форум «Української книги на Одещині», а сьогодні вже відзначаємо 
ювілейний — двадцяту.  

Виставка-форум залишається з нами, а ми — з нею. За ці роки в її 
форматі багато чого змінилось, як і в колі учасників так і, певною мірою, 
в колі особистостей, що займаються організацією цього чудового свята 
книги. Проте залишилося саме свято. І це, мабуть, та стабільність, яка 
не може не тішити поціновувачів української мови і національної книги на 
південних територіях нашої держави.  

Саме завдяки наполегливій праці керівництва та колективу Одеської 
національної наукової бібліотеки, колу небайдужих людей в органах 
державної влади й управління, громадських інституцій упродовж двадцяти 
років вдалося не лише зберегти цей вже знаковий культурологічний захід, а 
й суттєво розширити зону, в якій українська книга почувається вже зовсім 
комфортно завдяки значному збільшенню чисельності її вдячних читачів і 
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симпатиків, вийшовши за межі території Одеської області й охопивши 
інші області Півдня України.  

У наш буремний з політичної, соціальної та глобальної точок зору 
час все помітнішою стає непересічна роль саме вітчизняної книги як 
унікальної голки, яка чарівною ниткою знань зшиває менталітет різних 
регіональних груп населення в єдине полотно сучасної європейської 
політичної нації. І кожен рік виставки-форуму «Українська книга на 
Одещині» міцним швом приєднує до цього єдиного національного полотна 
все нові й нові когорти громадян як патріотів, свідомих будівничих своєї 
незалежної і соборної України.  

Вітаючи всіх із 20-річям Форуму, хочу висловити величезну подяку 
безпосереднім організаторам цього унікального заходу, його учасникам і 
спонсорам за їхні зусилля зі сприяння популяризації та розвитку сучасної 
вітчизняної книжки, творенню єдиної культурної, духовної, освіченої 
української політичної нації.  

 
Зі святом вас, шанувальники української книги!  
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ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 
 
 

Коротка довідка 
 
Яскравою сторінкою в історії Одеси й України є біографія 

Одеської національної наукової бібліотеки, якій 25 вересня 
нинішнього року виповниться 190. 

Ініціатором створення в Одесі публічної бібліотеки був 
колектив газети «Одесский вестник» на чолі з редактором 
Олексієм Іраклійовичем Льовшиним (у 1831-1837 рр. – 
градоначальник Одеси). У доповідній записці, поданій 
О.І. Льовшиним новоросійському і бессарабському генерал-
губернаторові графу Михайлу Семеновичу Воронцову, необхідність 
створення публічної бібліотеки обгрунтовується так:  

«Одесса во многих отношениях стоит наряду с 
просвещеннейшими городами Европы. Степень образованности 
значительной части ее жителей, непосредственные и скорые 
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сношения ее со всею почти Европою, число и 
разнообразие учебных заведений, в ней 
существующих, музей, издание журнала, 
общества: сельского хозяйства, 
благотворения и тюремное, служат тому 
доказательством, но выгоды сии не 
препятствуют замечать недостаток, 
ощущаемый жителями здешними и особенно 
приезжающими сюда путешественниками в 
книгах для чтения». I далі: «...оскорбил бы 
особу Вашу, если б стал доказывать пред 
Вами пользу учреждения в Одессе публичной 
библиотеки». 

Генерал-губернатор М.С. Воронцов 
11 березня 1829 р. погодився з аргументами 
Льовшина і звернувся до імператора Миколи I 
з поданням про заснування в Одесі публічної  
бібліотеки. Імператор прихильно поставився 
до подання і на ім’я графа Воронцова 
надійшов дозвіл такого змісту: 

«Господину Новороссийскому и 
Бессарабскому Генерал-Губернатору. 

По представлению Вашему о 
учреждении в Одессе Городской Публичной 
Библиотеки Я дозволяю употреблять из 
доходов города Одессы ежегодно: на 
содержание сей Библиотеки и пополнение 
оной вновь выходящими книгами, картами и 
прочее по две тысячи рублей и на жалование 
Библиотекарю оной по тысяче пятисот 
рублей». 

Так в Одесі було узаконено 
функціонування першої в Україні і другої в 
Російській імперії публічної бібліотеки. Через 
епідемію чуми, яка спалахнула в Одесі 
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наприкінці 1829 року, офіційне відкриття 
бібліотеки для відвідувачів відбулося 
15 (27) квітня 1830 року. 

У різні часи бібліотеку очолювали визначні 
особистості, які залишили помітний слід в її 
біографії, зокрема історик і археолог професор 
М.Н. Мурзакевич (1843-1852), літератор і 
перекладач М.Ф. Дерібас (1868-1882), професор-
славіст В.О. Яковлєв (1882-1896), професор-
літературознавець М.Г. Попруженко (1896-
1919) та ін. 

Значну роль в житті бібліотеки відіграв 
інститут попечительства. Серед тих, хто 
опікувався книгозбірнею, були: барон 
О.Ф. Стуарт (1874-1879); гласний Одеської 
міської думи К.К. Сікард (1879-1880); мировий 
суддя м. Одеси Є.В. Тимонов (1880-1881); 
почесний громадянин Одеси Я.О. Новиков 

(1881-1909); професор О.І. Кирпичников (1888-
1897); попечитель бібліотеки (1897-1919), 
почесний громадянин Одеси граф М.М. Толстой. 

Сьогодні бібліотека є провідною культурно-
освітньою і науково-інформаційною установою, 
книгосховищем вітчизняних та зарубіжних 
творів друку, рідкісних видань і рукописів, 
кінофотодокументів, універсальним між-
обласним депозитарієм для бібліотек Півдня 
України, зональним центром міжбібліотечного 
абонементу. Впродовж останніх 55 років 
бібліотека виконує функції координаційного 
науково-методичного центру з питань 
популяризації природничонаукових та 
екологічних знань, а також літератури з питань 
релігії та релігієзнавства в бібліотеках держави, 
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є зональним науково-методичним центром для бібліотек  
південної зони України.  

За 190 років існування бібліотека зібрала унікальний 
бібліотечний фонд універсального змісту обсягом у понад 
5 мільйонів одиниць зберігання майже 120 мовами світу. У фонді 
бібліотеки близько 200 тисяч рідкісних видань і рукописів, серед 
них 52 інкунабули (книжки, надруковані до 1500 року), понад 100 
палеотипів (видання до 1550 року). 

З книжкових колекцій особливе місце займає «Україніка», до 
складу якої входять, зокрема, 300 примірників видань 
кирилівського шрифту (серед них є видання Івана Федорова і 
Франциска Скорини), архів і бібліотека видатного українського 
етнографа, бібліографа і книгознавця Михайла Комарова, у якій 
понад 100 книг з автографами діячів української культури другої 
половини XIX - початку XX сторіччя. 
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Величезну цінність має краєзнавчий фонд бібліотеки, що 
формувався майже від дня її заснування: видання, що розкривають 
природні й кліматичні, географічні та геологічні особливості 
південного регіону України, його історію, економіку, культуру.  

Бібліотека володіє найбільшою в Україні колекцією 
мініатюрних книг, значною кількістю бібліофільських 
нумерованих видань, надрукованих обмеженим накладом – від 50 
до 100 примірників. 1922 року в бібліотеці було створено відділ 
рідкісних видань і рукописів, а на його базі – музей книги. 

За час існування бібліотеки її структура постійно змінювалася. 
Сьогодні тут працює 19 відділів, більшість з них безпосередньо 
пов’язана з обслуговуванням користувачів. 

Бібліотека здійснює науково-дослідну, науково-методичну, 
науково-бібліографічну роботу; готує бібліографічні, методичні 
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посібники, збірники, монографії. У ряд найзначніших 
бібліографічних центрів країни бібліотеку поставила її видавнича 
діяльність. Виданнями державного значення є покажчики 
«Виноградарство Молдавии и Украины» (9858 джерел), «Биология 
Черного и Азовского морей. 1917-1987 гг.» (22025 джерел), 
«Українська книга в фондах ОДНБ» (5 випусків), «Вчені Одеси» 
(51 випуск), «Памятники истории и культуры Одесской области» 
(2116 джерел), «Старопечатные издания кирилловского шрифта: 
XV - 1-я половина XVI в.», «Голодомор в Україні 1932-1933 рр.» 
(18944 джерела). 

Як інформаційний центр бібліотека створила універсальну 
базу даних, побудувавши її на основі реферативної та 
повнотекстової інформації (понад 740945 записів). Створені також 
прикладні бази даних з питань історії та розвитку південного 
регіону України, Одеси. 

У різні часи бібліотеку відвідували відомі вчені – М.І. Пирогов, 
Д.І. Менделєєв, І.І. Мечников, І.М. Сєченов, Д.К. Заболотний, 
М.Ф. Гамалія, В.П. Філатов та ін. Тут працював майбутній 
основоположник практичної космонавтики і вітчизняного 
ракетобудування академік В.П. Глушко, бували письменники 
М.В. Гоголь, П.А. Вяземський, Я.П. Полонський, А.М. Майков, 
І.К. Карпенко-Карий, О.І. Купрін, І.О. Бунін, О.С. Грін, 
К.Г. Паустовський, К.І. Чуковський, Е.Г. Багрицький та багато інших. 

За вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, наукове 
вивчення, збереження та популяризацію рукописних і друкованих 
пам’яток культури, активну міжнародну діяльність бібліотеці 
надано статус національної (Указ Президента України від 
17 вересня 2009 року № 756/2009). 

Бібліотека активно налагоджує міжнародні зв’язки. Діловими 
партнерами ОННБ є бібліотеки 50 країн світу. Це бібліотеки США, 
Фінляндії, Франції, Польщі, Румунії, Болгарії та ін. Бібліотека 
плідно співпрацює з українськими діаспорами Австралії, Канади, 
США, Франції. На базі бібліотеки діє інформаційно-ресурсний центр 
«Вікно в Америку», Німецький читальний зал, центр ІАТР, 
Інтернет-центр, працює автоматизована бібліотечна система 
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Absotheque Unicode. Бібліотека здійснює обмін інформацією в оn-
line і оff-line режимах. 

Славні традиції ОННБ зберігаються і розвиваються нинішнім 
поколінням бібліотекарів. В історію бібліотеки назавжди вписані 
імена спеціалістів, які віддали багато років свого життя 
благородній праці з книгою : О.М. Тюнєєва, М.В. Раппопорт, 
С.Я. Вортман, М.М. Пчелінцева, І.М. Кирилов, Г.А. Каширін, 
В.М. Конський, О.М. Вовчок, Л.В. Лялікова, О.М. Кордаш, Л.М. Смичок 
та інші. Званням заслужений працівник культури України 
відзначено Т.І. Карпінську, Н.Й. Касько, І.Д. Мазуренка, 
Е.С. Жимолостнову, О.Ф. Ботушанську, О.М. Бельницьку-Мамонтову, 
Л.М. Бур’ян, Т.В. Щурову, Г.І. Єфімову. Звання «Заслужений діяч 
мистецтв України» удостоєний Г.Д. Зленко.  
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Василевська Е.І.,  
завідувач відділу наукового комплектування 

 та обліку інформаційних ресурсів ОННБ  
 

УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ: 
НАЙБІЛЬША ЛІТЕРАТУРНА ПОДІЯ  

ПІВДНЯ УКРАЇНИ 
 
Чільне місце серед соціокультурних заходів Одеської 

національної наукової бібліотеки належить Всеукраїнській 
виставці-форуму «Українська книга на Одещині». Цей бібліотечний 
захід загальнонаціонального рівня є важливою просвітницькою 
акцією з популяризації української книги. 
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Уже 20 років поспіль 
кінець травня – початок 
червня в Одеській області 
знаменується масштабним 
книжковим святом: до Одеси 
на виставку-форум «Україн-
ська книга на Одещині» 
з’їжджаються представники 
провідних видавництв та 
бібліотечних закладів 
України. Творчі й ділові 
зустрічі видавців, 
бібліотечних фахівців і 
книголюбів сприяють 

народженню нових книжкових проектів, відкриттю нових 
літературних імен, популяризації української книги, поповненню 
бібліотек південного регіону новими вітчизняними виданнями.  

Необхідність проведення виставки-форуму української книги в 
Одесі була спричинена соціально-економічними умовами в 
державі, які склалися наприкінці 90-х років минулого століття. 
Кризові явища торкнулися книговидавничої діяльності, була 
порушена і мережа книгорозповсюдження. Без підтримки держави 

галузь втрачала цілі 
видавництва, тиражі, авторів і, 
як наслідок, втрачала 
споживачів, читача. Через 
відсутність централізованого 
книгопостачання бібліотека не 
мала змоги поповнювати свої 
фонди потрібними виданнями 
у необхідній кількості. У  
зв’язку з недостатністю 
фінансування на придбання 
нової української книги 
бібліотека докладала чималих 
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зусиль для пошуку альтернативних джерел комплектування. Саме 
з метою поповнення фондів новою літературою та задоволення 
зростаючого читацького попиту і було організовано 
благодійницьку акцію «Для майбутніх поколінь», завдяки якій до 
бібліотечного фонду надійшло понад 5 тисяч видань від 
організацій, установ, доброчинних фондів та приватних осіб. У 
рамках цієї акції, за ініціативи тодішнього директора Бібліотеки 
О.Ф. Ботушанської та за широкої підтримки Міністерства культури 
і туризму України, Української асоціації видавців та 

книгорозповсюджувачів, Книжкової палати України імені 
І. Федорова, органів місцевого самоврядування в 2000 році було 
проведено першу виставку-презентацію книжок провідних 
видавництв України «Українська книга в Одесі». Так зародилася 
традиція проведення виставки-форуму в стінах Одеської 
національної наукової бібліотеки. 

Мета виставки – збереження та примноження духовного і 
культурного надбання українського народу, створення 
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сприятливих умов для видання і популяризації української книги, 
привернення уваги влади до книговидавничих і бібліотечних 
проблем, поповнення фондів бібліотек. 

Успіх виставки-форуму забезпечив склад організаційного 
комітету, до якого увійшли директор Бібліотеки О.Ф. Ботушанська, 
директор Книжкової палати України імені І. Федорова, доктор 
технічних наук, професор М. І. Сенченко, президент Української 
асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О.В. Афонін, відомі 
діячі науки, культури, керівники підрозділів органів місцевого 

самоврядування, благодійних фондів, просвітницьких організацій і 
провідних бібліотек Одеси. Постійну підтримку в організації 
заходів виставки-форуму надають Одеська обласна державна 
адміністрація, її управління культури, національностей, релігій та 
охорони об’єктів культурної спадщини, департамент освіти і науки, 



 19 

Одеська обласна й Одеська міська ради, департамент культури та 
туризму міськради, районні та міські ради міст Одещини, в яких 
традиційно проходить виїзне свято української книги, Одеська 
обласна організація Національної спілки письменників України, 
Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів 
України, члени організаційного комітету: директор Одеської 
обласної універсальної наукової бібліотеки імені М. Грушевського 
Ю.С. Амельченко, директор Централізованої міської бібліотечної 
системи для дітей Г.Я. Лазарєва, кандидат технічних наук, член 
ученої ради ОННБ В.Г. Денісов, приватний підприємець, палкий 
популяризатор української книги Г.О. Дольник та ін. Традиційною 
інформаційною підтримкою заходу є щорічне видання каталогу 
«Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині», 
який містить відомості про засновників, організаторів, 
видавництва, що беруть участь у виставці, інформацію про місто 
або районний центр, де проводиться виїзне свято української 
книги, довідка про провідні бібліотеки регіону, культурні заклади 
міста. 

Заходи виставки-форуму активно сприяють творчій 
співдружності авторів з читачами, видавців – з 
книгорозповсюджувачами. На ділових зустрічах видавців, 
представників книготорговельних організацій, бібліотечних 
фахівців обговорюється доля українського книговидання, його 
перспективи, підкреслюється нагальна необхідність державної 
підтримки українського книгодрукування.  

З 2002 року, за пропозицією тодішнього голови Одеської 
обласної державної адміністрації С.Р. Гриневецького, виставка-
презентація почала проводитися не лише в Одесі, а й в одному з 
міст чи районних центрів Одещини, а сама виставка-презентація 
переросла у Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на 
Одещині». Виїзні свята української книги всюди незмінно 
користувалися популярністю у місцевого населення. А виставка-
форум стала вагомою подією загальнонаціонального масштабу. 

Високо оцінила досягнення бібліотеки в організації та 
проведенні виставки-форуму Одеська обласна рада, яка 2004 року 
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ухвалила доленосне рішення «Про 
затвердження регіональної 
програми розвитку і функціо-
нування української мови на 2004 – 
2010 роки», а 2011 року затвердила 
обласну цільову програму 
«Культура Одещини – 2012 – 2015 
роки», а 2016 року – «Регіональну 
програму підтримки розвитку 
книговидання та засобів масової 

інформації в Одеській області на 
2017-2019 роки», що передбачає 
щорічне фінансування Все-
української виставки-форуму 
«Українська книга на Одещині» 
(спочатку 10 тисяч гривень, а в 
останні роки – 20 тисяч гривень).  

За проведення щорічних свят 
української книги на Одещині 
колектив бібліотеки удостоївся 
Почесної грамоти Міністерства 
культури України. Відзнаки 
Міністерства отримали і активні 
організатори й учасники виставки-
форуму, зокрема Н.Д. Прибєга, 
директор Державного спеціалізо-
ваного видавництва «Мистецтво», 
В.Г. Денісов, доцент ОНМА, 
кандидат технічних наук, член-
кореспондент ТАУ, лауреат Галереї 
почесних благодійників Одещини 
«Люди щедрих сердець», співголова 
ученої ради Одеської національної 
наукової бібліотеки, член 
оргкомітету Всеукраїнської 
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виставки-форуму «Українська книга на Одещині», О.В. Олійник, 
начальник управління культури, національностей, релігій та 
охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної 
державної адміністрації, та ін. 

Щороку на виставці-форумі 
презентуються кращі твори 
національної та світової літератури, 
що вийшли на теренах України. Її 
відвідувачі мають можливість 
познайомитися з новими здобутками 
сучасного письменства.  

Захід має широку популярність 
серед провідних вітчизняних 
видавництв та високий рейтинг серед 
книжкових виставок України. 

Про вагомість заходу свідчить і 
те, що в роботі виставки-форуму 
беруть участь заступники Міністра 
культури України та провідні фахівці 
Міністерства, керівники Одеської обласної державної адміністрації, 
Одеської обласної та Одеської міської рад, відомі вчені, 
письменники й інші почесні гості. 

Виставка-форум заслужено поціновується людьми, 
небайдужими до відродження національної духовності, розквіту 
культури. Серед них особливе місце належить меценатам 
бібліотеки, лауреатам Галереї почесних благодійників Одещини 
«Люди щедрих сердець». Впродовж багатьох років виставка-форум 
проводиться за активної підтримки благодійного фонду «Надія, 
Добро і Добробут», який очолює Герой України, голова Одеської 
обласної ради миру, почесний громадянин Одеси В.С. Філіпчук, 
Одеського морського торговельного порту, митрополита 
Одеського та Ізмаїльського Агафангела, ігумені Свято-Архангело-
Михайлівського жіночого монастиря Серафими, Одеської обласної 
державної телерадіокомпанії, ПАТ «Пласке» та ін. 
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З року в рік зростає кількість 
видавництв – учасників виставки-
форуму та представлених ними 
документів.  Якщо у першій виставці 
брали участь 29 видавництв, то в 
наступних їх кількість сягала до 80. 
Зростала і кількість представлених на 
виставці назв книг та інших видів 
видань – від 500 у першій виставці 
2000 року до понад 7 тисяч у 2018 
році. Серед видавництв, які постійно 
беруть участь у виставці-форумі, 
широко знані київські: «Генеза», 
«Академвидав», «Алерта», 
«Картографія», ВД ТОВ «Часопис «Дух і 
літера», «Ліра-К», «Мапа», 
«Мистецтво», «Наукова думка» НАН 
України, Українська прес-група газета 
«День», видавці О.В. Філюк та 
Ю.Ф. Шеляженко; львівські: 
«Кальварія», «Каменяр», «Літопис», 
«Новий світ-2000», «Світ»; 
тернопільські: «Економічна думка» 
ТНЕУ, «Навчальна книга – Богдан», 
Редакція газети «Підручники та 
посібники»; луцькі: «Твердиня», 
«Терен»; харківські: Інститут 
прикладної психології «Гуманітарний 
центр», «Консум», «Ранок», «Торсінг 
плюс»; сумські «Університетська 
книга»; одеські: «Астропринт», 
Видавничий дім «ЯВФ», «Друк», «Друк 
Південь», «Фенікс» та ін.  
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Щороку до участі у виставці-форумі долучаються нові 
видавництва, зокрема: «Авіаз», видавничий дім «Освіта», ПЕТ, 
«Кліо», «Люта справа», «Орієнтир», «Український пріоритет», 
«Каравела», «Ніка-центр», ТОВ Видавничий дім «Пенмен» (Київ), 
«Карпатська вежа» (Мукачево). 

Загалом у 
виставці-форумі 
впродовж двадцяти 
років взяли участь 
близько 100 
видавництв з різних 
регіонів України. 
Вони широко 
презентували нову 
наукову, довідково-
енциклопедичну, 
навчальну, дитячу, 
художню книгу; 
видання, присвячені 
історії та культурі 
України, українському 
фольклору, питанням 
економіки, 
педагогіки, 
літературознавства, мистецтва, філософії та релігії; книги 
патріотично-громадян-ської тематики. Поряд з книжками на 
виставці були представлені картографічні видання, мультимедійні 
навчально-ігрові програми для дітей, поштові листівки тощо. 
Учасниками виставки-форуму також були представники 
української діаспори в Румунії – «Союз українців Румунії», «Альянс 
Франсез, Одеса» та Одеська філія Грецького фонду культури. 
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З року в рік зростає 
кількість читачів, які 
цікавляться вітчизняними 
виданнями. Про важливість 
форуму для нашого регіону 
свідчить його активна 
відвідуваність мешкан-цями 
міста й області. Загалом за ці 
роки виставку-форум 
відвідали близько 100 тисяч 
шанувальників української 
книги. Відвідувачі мали змогу 
стати активними учасниками 

різноманітних за змістом і формою заходів, серед яких найбільш 
цікавими були круглі столи: «Книга – ринок – бібліотека» (2001), 
«Українська книга в культурному середовищі: видання та 
книгорозповсюдження» (2002), «Національне книговидання і 
бібліотеки в контексті української культури» (2005), «Українська 
книга у сфері сучасних інформаційних технологій» (2006); 
«Видавнича справа України в умовах світової кризи» (2009), 
«Книжкові реалії сучасної України» та «Сільська бібліотека: читач і 
книга» у смт. Ширяєве (2011); «Українське книговидання 2012»; 
«Ринок української книги: Стагнація? Стабілізація? Розвиток?» 
(2013), «Еволюція книговидання в Україні: минуле і сьогодення» 

(2014); «Шляхи співпраці та 
координація зусиль бібліотек і 
видавництв щодо 
популяризації української 
книги та читання серед 
молоді» (2017), «Соціальне 
партнерство та інновації у 
бібліотечній галузі:  практика і 
виклики сьогодення» (2018). 
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Відбувалися ділові зустрічі з директором Книжкової палати 
України імені І. Федорова, професором М.І. Сенченком, 
президентом Української асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів 
О.В. Афоніним; заходи для 
бібліотечних фахівців, зокрема, 
семінари: «Наукова література 
ХХІ століття», «Українське 
письменство в контексті 
культурного процесу 
сучасності: книга, бібліотека, 
читач», «Особливості опису 
українських стародруків» та 
ін.; дискусійні студії «Книга та 
читання в контексті часу» 
(2015); «Українська книга. 
Шляхи надолуження 
втраченого» (2016).  

Родзинкою виставки-
форуму 2015 року стали 
заходи, які проводилися 
вперше: авторські читання за 
участі директора Книжкової 
палати України імені 
І. Федорова, доктора технічних 
наук, професора М.І. Сенченка; 
поетичні вечорниці за участі 
президента Української 
асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О.В. Афоніна; 
мистецький ярмарок, який представив творчість майстрів 
народно-ужиткового мистецтва Одеси. 
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Фахівці Одеської національної наукової бібліотеки 

організували лабораторію професійної майстерності «Бібліотекар 
та дослідник: творчі грані співробітництва», де познайомили колег 
з результатами цієї роботи – рядом видань, які  були підготовлені у 
творчій співпраці з науковцями, творчими спілками, громадськими 
організаціями.  

Відбулось урочисте відкриття електронного читального 
залу-медіатеки «Читайте! Формат не має значення!». 

Окрасою виставки-форуму 2016 року стала музична вітальня 
«Співаю тебе, Україно!» за участі провідних артистів Одеського 
національного академічного театру опери та балету.  
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У рамках виставки-форуму 2017 року відбувся 
Всеукраїнський молодіжний бібліокараван «Читай, 
юність!» за участі директора Державної бібліотеки 
України для юнацтва Г.А. Саприкіна, Одеської 
обласної бібліотеки для юнацтва імені 
В.В. Маяковського, а також директорів обласних 
бібліотек для юнацтва. Учасники цього культурно-
просвітницького заходу взяли участь у роботі 
круглого столу «Шляхи співпраці та координація 
зусиль бібліотек і видавництв щодо популяризації 
української книги та читання серед молоді» за 
участі представників владних структур, президента 
Української асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів О.В. Афоніна, бібліотечних 
фахівців, книговидавців, книгорозповсюджувачів та 

представників громадськості.  

Спільно з Одеською обласною бібліотекою для дітей імені 
В. Катаєва та Централізованою міською бібліотечною системою 
для дітей відбулося свято дитячої книги «Книжкова феєрія для 
нових поколінь», в якому взяло участь близько 100 дітей різних 
вікових категорій.  
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У 2018 році до участі у 
виставці-форумі вперше 
долучилися фахівці 
Українського інституту 
книги, які провели для 
бібліотечних фахівців фокус-
семінар «Публічні закупівлі 
книжок за тендерною 
процедурою через систему 
«ProZorro», презентували 
оновлені державні 
програми: «Українська 
книга» і «Поповнення фондів 
публічних бібліотек» та 
представили тезовий опис 
проекту «Українська 
цифрова бібліотека». Також 
вперше в Одесі було 
презентовано 
Всеукраїнський 
бібліотечний «Біографічний 
рейтинг-2017», організо-
ваний Національною бібліо-
текою України імені 
В.І. Вернадського.  

У рамках виставки-
форуму 2018 року відбулася 
презентація відкритого 
громадського простору – 
літньої читальні «Litera», що забезпечує вільний доступ городян та 
гостей міста до перегляду поточних періодичних видань, дає 
можливість ознайомитися з новими газетами і журналами, що 
виходять на теренах України та Одеси.  
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Загалом впродовж двадцяти років у рамках виставки-

форуму проведено близько 600 презентацій книг, видавництв, 
видавничих проектів, у яких брали участь відомі українські 
письменники.  

Найяскравішими серед них були презентації: науково-
публіцистичного видання – книги відомого громадсько-
культурного діяча, письменника А.Г. Погрібного «Розмови 
про наболіле, або Якби ми вчились так як треба»; 
навчального проекту «Все для школи» громадської 
організації «Форум видавців» (Львів); творів директора 
Книжкової палати України імені І. Федорова, доктора 
технічних наук, професора М.І. Сенченка «Україна – шляхом 
незалежності чи неоколонізації», «Энциклопедия тайных 
обществ», «Теория и практика невидимых войн», 
«Парламентаризм – велика брехня нашого часу», «Україна 
потребує диктатури», «Корпорация Monsanto – 
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генетическая бомба для 
Украины» та ін.; 
поетичних збірок 
президента Української 
асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів 
О.В. Афоніна «А я 
залишаюсь в літі», «І день 
як вимір нашого життя»; 
книги телеведучого 
Ю. Макарова «Культурний 
шар»; роману лауреата 
Національної премії імені Тараса Шевченка, члена Національної 
спілки письменників України, головного редактора журналу 
«Кур'єр Кривбасу» Г.Д. Гусейнова «Повернення в Портленд»; книги 
«Джури і Кудлатик» лауреата Національної премії України імені 
Тараса Шевченка Володимира Рутківського; творів лауреата 
Національної премії України імені Тараса Шевченка та премії 
Президента України «Українська книжка року» Мирослава 
Дочинця «Синій зошит» і трикнижжя «Лад». Велику зацікавленість 
відвідувачів викликали 
широко знані в Україні 
видавничі проекти, зокрема 
всеукраїнський конкурс 
романів, кіносценаріїв та п’єс 
«Коронація слова» за участі 
лауреата Національної премії 
України імені Тараса 
Шевченка поета Тараса 
Федюка, а також переможців 
конкурсу Андрія Кокотюхи і 
Ярослави Литвин, 
Володимира Лиса і Вікторії 
Горбунової та ін. 
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До 80-річчя видавництва «Мистецтво» відбулася зустріч з 
його директором – заслуженим працівником культури України 
Н.Д. Прибєгою і презентація книг: «Національний музей історії 
України» (Т.1) та «Історія української вишивки» Т. Кари-
Васильєвої, лауреата Національної премії України імені Тараса 
Шевченка.  

Вражала масштабністю презентація Міжнародного проекту 
«Україна й українці – цвіт нації, гордість країни» за участі 
А.В. Захарченко, генерального директора Українського 
видавничого центру «Галактика.  

Резонансною була презентація поетичної книги Василя Стуса 
«Палімпсест. Вибране» (Київ, 2003). Видання упорядковане на 
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основі збірки «Палімпсести», 
куди увійшли вірші, написані 
поетом у в’язниці на початку 
1970-х років. Презентація 
відбулася за участі сина 
видатного поета – 
літературознавця Дмитра 
Стуса і супроводжувалася 
прослуховуванням компакт-
диска «Живий голос Василя 
Стуса».  

Непересічною подією 
стала креативно-мистецька 
акція – презентація книги 
Євгена Положія «Іловайськ» 
– про мужність, героїзм і людяність українських солдатів і офіцерів 
у війні на сході України. 
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Майстер-клас для літературознавців-
початківців проводив письменник, лауреат 
Національної премії України імені Тараса 
Шевченка Володимир Рутківський. 

Велелюдними були творчі зустрічі та 
автограф-сесії як зі знаними діячами культури 
– поетом, віце-президентом Асоціації 

українських письменників, лауреатом Національної премії України 
імені Тараса Шевченка Т. Федюком, культурологом, 
відповідальним редактором часопису «Критика» А. Мокроусовим, 
письменниками І. Роздобудько, В. Шовкошитним, 
літературознавцями А. Глущаком та Г. Зленком, так і з молодими 
письменниками – О. Гаврошем, Я. Литвин, Т. Прохаськом, 
С. Філіпчуком, Є. Чуприною та ін.   

 

Одеська обласна організація Національної спілки 
письменників України впродовж 20 років презентувала творчий 
доробок В. Гараніна, В. Мороза, О. Різниківа, О. Олійниківа, 
Ю. Островершенка, Є. Прісовського, В. Сагайдака, С. Стриженюка, 
Б. Сушинського, О. Шеренгового, Д. Шупти та ін. 
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У рамках виставки-
форуму відбулося розширене 
засідання Університету 
екологічних знань ОННБ 
«Роль книги у формуванні 
світогляду нового 
тисячоліття: гуманізм, 
екологія, толерантність».   

 
Гостям і учасникам 

виставки-форуму були 
презентовані видання ОННБ, 
які вражають тематичною 
різноманітністю, глибиною 
наукових досліджень: «Книги 
і долі. Митці Розстріляного 
Відродження», «Голодомор в 
Україні 1932 – 1933 рр.» 
(вип.1, 2), «Одесити – 
лауреати Шевченківської 
премії», «В.Г. Каретников» із серії 
«Вчені Одеси», «Старая Одесса. 
Забытые страницы: исторические 
очерки и воспоминания» О.М. Дерібаса, 
репринтне видання «Вінок 
Т. Шевченкові із віршів українських, 
галицьких, російських, білоруських і 
польських поетів», «Корифеї 
українського театру в Одеській пресі», 
«Евгений Владимирович Васьковский: 
правовед, литератор, критик. К 150-
летию со дня рождения», «Закоханий в 
українське слово. До 170-річчя від дня 
народження Михайла Комарова» та ін.  
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Презентації нових видань 
відбувалися також у наших колег-
партнерів в Одеському 
літературному музеї, Одеській 
обласній універсальній науковій 
бібліотеці імені М. Грушевського, 
Центральній міській бібліотеці 
імені І. Франка, Одеському 
національному університеті імені 
І.І. Мечникова, Благодійному фонді імені Івана та Юрія Лип, 
Українському домі Одеси, Одеській філії Грецького фонду 
культури, «Книгарні-кав’ярні», Південноукраїнському 
національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського, 
Одеському національному політехнічному університеті, інших 
вищих навчальних закладах, установах та школах м. Одеси.   

Невід’ємною складовою виставок-
форумів стали масштабні експозиції з 
популяризації документних фондів 
бібліотеки: «Коли книга стає 
мистецтвом: 100 взірців книжкової 
ілюстрації», «Рідкісні видання як 
національне надбання України», «Скарби 
книжкового мистецтва: українські 
стародруки ХVI – XVIII століть», 
«Українське козацтво: з рукописного 
фонду ОДНБ імені М. Горького і колекції 
бібліофіла Тараса Максим’юка», 
«Пам’ятка слов’янської духовної єдності: з колекції рукописів ОДНБ 
імені М. Горького», «Мови рідної крила міцні», «З глибин віків: 
українські книги XVI–XIX століть», «Зібрання рукописних та 
друкованих Євангелій у фондах ОННБ імені М. Горького: до 450-
річчя Української Першокниги – Пересопницького Євангелія», 
«Скарбниця науки, духовності і культури: до 185-річчя ОННБ 
ім. М. Горького» та ін. 
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Неодмінним заходом у програмі 
виставки-форуму є виїзні свята 
української книги в районних центрах 
та містах Одещини. Такі свята відбулися 
в Овідіополі (2002, 2018), Білгороді-
Дністровському (2003, 2004, 2015), 
Южному (2005), Комінтернівському 
(2006), Роздільній (2007, 2016), 
Котовську (2008), Арцизі (2009), 
Біляївці (2010), Ширяєвому (2011), 
Ізмаїлі (2012), Іллічівську (2013), 
Березівці (2017). Нині наш маршрут до 
«української Венеції» - м. Вилкове 
(2019). Значимість таких заходів 
полягає в безпосередньому спілкуванні 
мешканців районних центрів з діячами 
художнього слова, письменниками-
початківцями, творцями нових книг.  

Виїзне свято книги традиційно 
супроводжується даруванням нових 
книжок бібліотекам, будинкам для 
людей похилого віку, дитячим 
будинкам. За двадцять років провідні 
видавництва України передали таким 
установам 20 тисяч нових видань. 
Постійними учасниками благодійних 
акцій стали такі видавництва: «Наукова 
думка», «Генеза», «Навчальна книга – 
Богдан» «Підручники і посібники», 
«Мистецтво», «Твердиня», «Універ-
ситетська книга» та інші. А Державний 
комітет телебачення та радіомовлення 
України подарував  бібліотеці 
с. Жовтневого, Ширяївського району 
комп’ютер.  
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Не залишилась осторонь і ОННБ, яка за роки проведення 
виставок-форумів передала бібліотекам області близько 40 тисяч 
видань. 

 
 

 
Завдяки виставці-форуму на 20 тисяч видань (серед них є 

надзвичайно цінні) поповнилися і фонди нашої книгозбірні. Так, 
депутат Одеської обласної ради, голова постійної комісії з питань 
бюджету, фінансово-економічної політики та банківської 
діяльності Одеської обласної ради Ю.К. Маслов передав до фонду 
ОННБ раритетні видання: «Євангеліон» (Львів, 1644) та «Тріодіон» 
(«Тріодь постная») (Львів, 1689). 
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Значно активізувало роботу виставки-форуму 
започаткування конкурсу на кращу книгу, яку оцінювало журі у 
складі провідних науковців і фахівців у галузі науки, культури, 

мистецтва, видавничої та бібліотечної 
справи. Переможці конкурсу визначалися у 
десяти номінаціях: Дитячий світ; Сучасне 
літературно-художнє видання; Навчальна 
книга; Українська та зарубіжна художня 
класика; Енциклопедичне та довідкове 
видання; Документально-художнє видання 
(публіцистика); Краща книга з питань 
мистецтва; Літературознавство, фольклор; 
Наукове та науково-популярне видання; 
Історична спадщина. 

Журі конкурсу розглянуло близько 
тисячі книг, представлених на конкурс, з 
яких понад 300 відзначено почесними 
дипломами. Доброю традицією стало 
відзначати спеціальними дипломами авторів, 
упорядників, спілки, музеї та інші 
культурологічні заклади, які свій творчий 
здобуток втілили у цікаві, корисні видання. 
Високий професіоналізм і неупередженість 
висновків журі виставки-форуму «Українська 
книга на Одещині» неодноразово 
підтверджувалися тим, що відзначені на 
одеському форумі видання отримували 
відзнаки та премії на інших українських 
книжкових конкурсах. Так, книга Оксани 

Забужко «Сестро, сестро» («Факт», Київ), яка перемогла на 
виставці-форумі у номінації «Краще літературно-художнє 
видання», отримала також відзнаку в номінації «Сучасна 
українська проза і драматургія» на всеукраїнському конкурсі 
«Книжка року-2003». Зібрання творів Т.Г. Шевченка у 6 томах 
(«Наукова думка», Київ) стало переможцем у номінації «Українська 
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та зарубіжна класика» у всеукраїнському рейтингу «Книжка року-
2004», книжка «Кира Муратова» із серії «Имена Одесской 
киностудии» («Астропринт», Одеса,) – у всеукраїнському рейтингу 
«Книжка року-2005». У 2008 році в номінації виставки-форуму 
«Історична спадщина» здобула перемогу книжка-атлас «Україна на 
стародавніх картах XVI –XVII ст.» («Картографія», Київ), згодом 
вона перемогла на Дванадцятому форумі видавців у Львові. 
Лауреатом конкурсу «Твої імена, Одесо!» стала книжка О. Дерібаса 
«Старая Одесса. Забытые страницы: исторические очерки и 
воспоминания» («Мистецтво», Київ), підготовлена до друку 
колективом фахівців Бібліотеки. Вона ж таки стала лауреатом 
виставки-форуму у 2004 році й отримала нагороду в номінації 
«Візитівка» як найкраще краєзнавче видання на конкурсі «Книжка 
року-2004». Книга О.В. Галяса «Французи в Одесі» («Наш час», Київ), 
відзначена на нашому конкурсі, увійшла до десятки кращих видань 
конкурсу «Книжка року-2013» у номінації «Візитівка» (краєзнавча і 
туристична література). 

Незабутньою подією для учнівства міста і області стало 
проведення в рамках виставки-форуму літературного конкурсу 
початківців. Його організаторами виступили Одеська обласна рада 
миру, Одеська обласна організація Національної спілки 
письменників України, Одеське обласне відділення 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т. Шевченка. На 
конкурс подано 140 праць від 32 авторів. Переможців конкурсу 
відзначено почесними грамотами та подарунками. 

Виставці-форуму вже традиційно передує конкурс читацьких 
рецензій на видані в Україні книжкові новинки (започаткований у 
2009 році В.Г. Денісовим, членом ученої ради бібліотеки, лауреатом 
Галереї почесних благодійників Одещини «Люди щедрих сердець», 
та О.Ф. Ботушанською, тодішним директором Бібліотеки). Конкурс 
спрямований на підтримку активності читачів бібліотеки та 
визначення рейтингу нових видань серед користувачів. Переможці 
й лауреати конкурсу щороку відзначаються дипломами та 
грошовими преміями з особистого фонду В.Г. Денісова на 
урочистому відкритті  виставки-форуму.  
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Важливе місце у популяризації виставки-форуму належить 
українським та, зокрема, одеським ЗМІ. За роки проведення 
виставки-форуму її заходи широко висвітлювалися засобами 
масової інформації на телебаченні та на шпальтах газет і журналів. 
Інформаційну підтримку виставки-форуму забезпечували: Одеська 
обласна державна телерадіокомпанія, «РИАК – Информ», «Град», 
«Круг», «Новая Одесса», «Репортер», «Здоров’я», «Академія». Серед 
періодичних видань, які долучилися до висвітлення подій 
виставки-форуму, були журнали: «Бібліотечна планета», «Вісник 
Книжкової палати», «Вісник поліграфії», «Книжковий клуб», 
«Книжковий огляд», «Література – плюс», «Nova книга», 
«Судоходство», «Выставки Одессы»; газети: «Урядовий кур’єр», 
«Культура і життя», «Літературна Україна», «День», «Вільна думка» 
(Сідней, Австралія), «Книжник-review», «Друг читача», «Шлях 
перемоги», «Вечерняя Одесса», «Думська площа», «Одесский 
вестник», «Одеські вісті», «Слово», «Чорноморські новини», «Юг» та 
інші.  
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Виставка-форум стала своєрідним засобом громадського 

моніторингу стану і динаміки книжкової справи в Україні, 
перетворилася на методологічний творчий захід для бібліотечних 
фахівців держави. Вона переконує, що книга залишається 
основним джерелом інтелектуального і культурного розвитку 
особистості, стає наставником нації, здатної мислити, робити 
висновки, будувати своє гідне майбутнє. Адже через книгу 
формуються у читачів любов і повага до рідної землі, усвідомлення 
своєї причетності до збереження і примноження духовних скарбів 
народу. І саме виховання нації думаючої стало основною місією 
«Української книги на Одещині». 
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ВАСИЛЕВСЬКА ЕМІЛІЯ ІВАНІВНА 
 

12.02.1952, с. Переможне, 
Комарнівського р-ну, Дрогобицької обл.  

(нині Львівської) 

 
Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила Київський державний інститут 

культури. Трудову діяльність розпочала в 
Чернігівській обласній універсальній 
науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка на 
посаді методиста. З 1975 працює в ОДНБ ім. 
М. Горького (нині ОННБ) в науково-
методичному відділі, потім відділі 
комплектування (завідувач сектора 
поточного комплектування, з 1994 - завідувач 

відділу). Брала участь у розробці «Програми формування фонду ОДНБ 
ім. М. Горького на основі пріоритетних напрямів науково-технічної 
діяльності в регіоні», «Тематико-типологічного плану комплектування 
фонду Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького», 
«Перспективного плану формування документних ресурсів Одеської 
національної наукової бібліотеки ім. М. Горького». Проект «Інтернет для 
читачів публічних бібліотек [LEAP]», підготовлений за її участі, одержав 
грант від посольства США в Україні. Бере участь у науково-практичних 
конференціях. Виступає з доповідями, зокрема на теми: «Особливості 
формування фонду наукової бібліотеки», «Моніторинг повноти 
надходження українських видань до фонду Одеської національної 
наукової бібліотеки імені М. Горького». Надає консультативну допомогу 
бібліотекам міста та регіону з питань комплектування фонду. З 2000 – 
постійний член організаційного комітету з підготовки та проведення 
щорічної Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на 
Одещині». Бере участь у роботі методичної ради з наукового формування, 
зберігання та використання документних ресурсів. Нагороджена 
почесними грамотами Міністерства культури і туризму України,  
управління культури Одеської облдержадміністрації і наручним 
годинником - відзнакою голови Одеської облдержадміністрації.  
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ФОТОРЕПОРТАЖ З ВИЇЗДНИХ СВЯТ 
 «УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ» 

 

2004 Білгород-
Дністровський 
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2006 Комінтернівське 
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2010 Біляївка 
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2011 Ширяєве 
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2013 Іллічівськ 
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2015 Білгород-
Дністровський 
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2016 Роздільна 
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2017 Березівка 
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2018 
Овідіополь 
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ПРЕС-РЕЛІЗ 
 

На відзначення 190-річчя 
заснування Одеської національної 
наукової бібліотеки 7-9 червня 
2019 року ОННБ проводить 

Інтелект-форум, у рамках якого відбудуться XX Всеукраїнська 
виставка-форум «Українська книга на Одещині» та круглий стіл 
«Інноваційна діяльність бібліотек України: стратегії розвитку 
в інформаційному суспільстві». 

XX Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на 
Одещині» проводять Міністерство культури України, Українська 
асоціація видавців та книгорозповсюджувачів і Одеська 
національна наукова бібліотека за підтримки Українського 
інституту книги, Одеської обласної державної  адміністрації, 
Одеської обласної та Одеської міської рад, Державної наукової 
установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова». 

На виставці свою продукцію представлятимуть близько 100 
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 видавництва «Право» Національної академії 
правових наук України та Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого (Харків), Національне видавництво 
дитячої літератури «Веселка», «Оріон», «Перун», «ПрофКнига 
(Київ), «Яслав» (Миколаїв) та ін. 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 
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зразків класичної та сучасної іноземної  літератури на будь-які 
смаки та вподобання. 

Програма виставки-форуму передбачає широкий спектр 
інформаційно-рекламних заходів: презентації нових вітчизняних 
видань та видавничих проектів, у т. ч. проекту "Ротарі-книга", 
промоакції,  дискусійні студії, творчі майданчики, автограф-сесії, 
майстер-класи, конкурс «Краща книга  виставки-форуму 2019» та 
конкурс читацьких рецензій. Переможців конкурсів буде 
відзначено дипломами та подяками оргкомітету. Будуть також 
відзначені видавництва, які впродовж двадцяти років беруть 
активну участь у виставці-форумі. Заходи відбуватимуться за 
участі представників провідних видавництв України, 
письменників, ілюстраторів книги, літературознавців, 
мистецтвознавців, бібліотечних фахівців та широкої громадськості. 

У рамках Всеукраїнської благодійної акції «Бібліотека 
українського воїна» відбудеться урочиста передача вітчизняних 
видань військовим частинам Одеського гарнізону.  

Цього року гості та учасники виставки-форуму відвідають 
«українську Венецію» – м. Вилкове, Одеської області, де 
відбудеться виїзне свято української книги. У рамках виїзного 
свята книги у м. Вилкове відбудеться дискусійна студія «Сучасні 
політичні і соціальні виклики та національна книга» за  участі 
президента Української асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів О.В. Афоніна. 

Директор Державної наукової установи «Книжкова палата 
України імені Івана Федорова», д-р техн. наук, проф. М.І. Сенченко 
представить свої нові книги із серії «Четверта світова латентна 
війна» - «Невидимая война: психофизическое оружие» (Київ, 2019) 
та «Невидимая  война: геофизическое оружие» (Київ, 2019). 

Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво» 
презентуватиме: 

- видавничо-інформаційний проект про маловідомий період 
української історії та культури Сергія Павленка «Гетьман Іван 
Мазепа та його доба»; 
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- книгу Петера Лаглера (Австрія) «Чорнобиль», за участі автора 
та ілюстратора видання. 

Відбудеться творча зустріч з директором Національної 
парламентської бібліотеки Грузії імені І.Чавчавадзе, поетом, 
письменником, телеведучим Г. Кекелідзе та знайомство з його 
книгою «Гурійський щоденник», відзначеною премією Гурама 
Рчеулішвілі.  

У рамках виставки-форуму презентуватиметься спільний 
проект ОННБ та Національної парламентської бібліотеки Грузії: 
виставки рукописів поета і художника П. Петренка, перекладача 
«Витязя в тигровій шкурі» Шота Руставелі, за участі грузинського 
культурно-освітнього центру «Іверія».  

ПВД «Твердиня» (Луцьк) запропонує увазі присутніх 
видавничий проект «Болгарська поезія: класики та сучасники», за 
участі перекладача В. Мельника.  

Видавництво Українського освітянського видавничого центру 
«Оріон» представить спектр навчальних видань, виданих у 2018 – 
2019 роках. 

Відбудеться творча зустріч з письменником-белетристом 
Андрієм Кокотюхою, лауреатом відзнаки «Золотий письменник 
України», та презентація його творчого доробку. 

Поціновувачів творчості поета і прозаїка, лауреата 
Національної премії України імені Тараса Шевченка (2012), 
українського дитячого письменника Володимира Рутківського 
чекатимуть на презентації його твору «Сині води» (Київ, 2019). 

Автори О. Прилипко та В. Стремядін презентуватимуть 
історико-публіцистичне видання «Великая Одесская революция. 
1913 – 1923. Годы, определившие эпоху» (Киев, 2019).   

Видавництво «Орієнтир» презентуватиме збірку політико-
філософських статей історика-філософа, релігієзнавця та 
політолога Е. Юрченка.  

Національне видавництво дитячої літератури «Веселка» 
потішить юних читачів новими книгами та зустріччю з їх 
авторами. 
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Відбудеться презентація книги О. Письменної «Тематичний 
словник з міжнародного туризму» видавництва  «Каравела» (Київ, 
2019).  

Видавництво «Яслав» з Миколаєва презентуватиме книжкову 
серію «Миколаївські археологи» (2018 - 2019 рр.). 

Відбудеться презентація книги заступника начальника 
управління – начальника відділу культури, національностей та 
релігій управління культури, національностей, релігій та охорони 
об’єктів культурної спадщини Одеської ОДА Я. Різникової 
«Радуниця» (Київ, 2019). 

Презентуватиметься книга декана історичного факультету 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, д-ра 
іст. наук, заслуженого працівника освіти України В.Г. Кушніра 
«Історія і культура Північної Добруджі» (Одеса, 2019). 

Одеське видавництво «ВМВ» представить книгу-альманах 
О. Юрочки «Українці всього світу» (Одеса, 2019). 

Письменник, краєзнавець та історик О. Сурілов, автор понад 20 
книг, представить читачам свою нову історичну повість «Казацкие 
были старой Вены» (Одесса, 2019).  

Презентуватиметься книга про мистецтво народної вишивки 
«Українська вишивка: Північно-Західне Причорномор’я (Одеса, 
2018) за участі упорядника - знаної художниці Л. Дем’янишиної. 

В Одеському художньому музеї презентуватиметься альбом 
«Одеський пейзаж: пряма мова» (Одеса, 2019), за участі автора - 
художника В. Кабаченка. 

Презентуватиметься фотокнига Фонду Ріната Ахметова 
«Донбасс и мирные» (Київ, 2018). 

Із шанувальниками літератури рідного краю своїм  доробком 
поділяться письменники Одещини – О. Різників, Г. Щипківський, 
О. Дрямін, Д. Шупта та ін. 

На відвідувачів виставки-форуму чекають:  автограф-сесії, 
мистецький ярмарок, у якому візьмуть участь майстри 
декоративно-ужиткового мистецтва Одещини, а також лауреати 
обласної премії імені Ростислава Палецького.  
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Заходи відбуватимуться в ОННБ, на творчих майданчиках 
бібліотек і громадських організацій міста.  

Завершиться XX Всеукраїнська виставка-форум «Українська 
книга на Одещині» підбиттям підсумків та урочистою церемонією 
нагородження переможців конкурсу «Краща книга виставки-
форуму 2019». Преміями та дипломами будуть відзначені також 
переможці конкурсу читацьких рецензій. 

 
Експонуватимуться книжково-ілюстративні виставки: 
«Краща книга виставки-форуму 2019» (аванзал ОННБ);  
«Книги одеських письменників 2018-2019 рр.» (головний 

читальний зал ОННБ); 
«Старовинна гравюра – національне надбання України» 

(відділ рідкісних видань та рукописів 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:7230252@gmail.com
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«УКРАЇНСЬКА ВЕНЕЦІЯ» – МІСТО ВИЛКОВЕ: 
ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ 

 
Вилкове — невеличке, мальовниче місто, розташоване в 

українській частині дельти Дунаю, на лівому березі Кілійського 
гирла (за 207 км від Одеси та за 54 км від районного центру,  
Кілії, а також за 63 км від найближчої залізничної станції). 
Населення 8201 чоловік (на 01.01.2017). Місто є 
адміністративним центром Вилківської міської громади.  

 
Низовина Дунаю у XVII-XVIII ст. не вельми приваблювала 

жителів сусідніх країн для заселення, але тут знаходив прихисток 
різний збіглий люд. З великими труднощами діставалися сюди, 
зокрема, розкольники з Росії. За легендами, саме вони на місці 
сучасного міста заснували перше поселення. Багаті рибні угіддя 
привернули сюди нащадків донських козаків-некрасівців, які 
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після придушення Булавінського 
повстання 1707-1709 рр. пішли на 
Кубань. Після насильницького 
знищення Запорозької Січі (1775) 
на Придунав’я переселилася і 
частина запорожців. 

Датою заснування 
Вилкового вважають 1746 рік, 
статус міста має з 1762 року. 

Поселенці, дійшовши до 
гирла Дунаю, зупинилися на 
невеликому, оточеному з усіх боків 

водою, піщаному узвишші, намитому ще в сиву давнину морем. 
Навкруги на десятки кілометрів були плавні та величезні 
заболочені масиви, зарослі густим очеретом, частково чагарником і 
деревами. Нащадки козаків будували «очеретяні будиночки» 

(остов зі стовбурів верб, 
переплетених очеретом та 
мотузками, обмазаний мулом, з 
очеретяним дахом). Очеретом 
топили і печі, викрешуючи вогонь 
кресалом. Жили важко: доводилось 
для зручності пересування на 
човнах розчищати канали-єрики. З 
дна діставали густий в'язкий мул, з 
якого буквально «ліпили» грядки 
городів, нарощували площі садів. 
Під щедрим південним сонцем на 
цій землі непогано зріли овочі, 
плодоносили дерева. Правда, 
створювати все це доводилося не 

раз і не два – часті повені змивали нестійкі греблі, а коли Дунай 
бував особливо повноводним, земляні дамби не витримували, і 
вода вільно розгулювала по садам і городам, а то і руйнувала 
житла.  
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Спочатку рибальське 
поселення називалося 
Липованське. Цю назву воно 
дістало від того, що його перші 
поселенці належали до 
старовірів. Під цією назвою воно 
вперше було нанесене на 
російські географічні карти за 
1775 рік. Десь на межі XVIII-XIX 
століть поселення вже почали 
називати Вилків, у цьому місці 
Дунай розгалужується числен-
ними руслами, вилками.   

Після Кримської війни 
1853-1856 рр. за Паризьким 
договором Вилкове у складі 
Ізмаїльського повіту відійшло 
до Молдавії, яка в 1861 році 
стала частиною створенної 
тоді Румунської держави. На 
той час тут мешкало близько 
1,5 тис. чоловік. Відірвані від 
батьківщини, вилківські 
рибалки з нетерпінням чекали 
визволення. Під час російсько-
турецької війни 1877-1878 рр. 
вони брали активну участь у 
боротьбі проти турків. Рибалки 
допомагали російським 
військам переправлятися через 
Дунай; не раз добровільно 
ходили в розвідку у ворожий 
тил, охороняли дунайські 
береги, а російську Дунайську 
флотилію провели тими 
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місцями, де на неї не чекав 
ворог. У подяку за це на 
прохання російського 
командування указом від 5 
липня 1881 року Вилковому 
посаду було даровано всі 
прилеглі води в Кілійському 
рукаві Дунаю і в його 
протоках до Старо-
стамбульського гирла з 
островами на цих протоках. 

Більшість мешканців 
Вилкового була неписьмен-
ною. Навіть ратмани 
(виборні особи в органах 
місцевого самоврядування) 
не завжди вміли розписатися 
на документах. Так, під час 
виборів до посадської управи  
у 1879 році з 211 виборців, 
які брали участь у 
голосуванні, виявилося не 
більш як 40 грамотних. 

Церковно-парафіяльну 
школу та міське однокласне 
(пізніше трикласне) училище 

відкрили лише у 80-х роках XIX століття. Зате в посаді ніколи не 
бракувало шинків, де трудящий люд часто заливав своє горе 
горілкою та вином, на чому наживалися місцеві торговці. 

Життя рибалок на початку XX століття сколихнув відгомін 
революційних подій у Росії. Класова боротьба посилилась у роки 
Першої світової війни, зокрема після Лютневої буржуазно-
демократичної революції.  
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Одержавши звістку про 
перемогу Жовтневої революції 
в Петрограді, місцеве 
населення почало активну 
боротьбу за свої права. Однак у 
січні 1918 року війська Румунії 
почали окупацію півдня 
Бессарабії. 7 січня у Вилковому 
був створений військово-
революційний комітет, який 
протягом короткого часу 
сформував дві червоногвардійські роти чисельністю понад 200 
чоловік у кожній, кулеметну команду, дві легкі батареї і санітарний 
загін. Створювалися загони також у Жебріянах, Галілештах, 
Зелюкарпі і Нерушаї. Однак румунські 
війська мали значну перевагу в 
озброєнні. 17 лютого розпочався 
період румунської окупації.  

З великою радістю зустріли 
вилківчани прихід Червоної Армії в 
останні дні червня 1940 року. На місці 
приватних підприємств створюється 
рибозавод, база державного лову риби. 
У Вилковому організовують рибальські 
та промислові артілі, відкривають 
підприємства та культурно-освітні 
установи, нові продуктові й 
промтоварні крамниці. Вперше 
рибалки дістали право на безкоштовне 
лікування в поліклініці та лікарні 
міста. Почали працювати школи, клуб, пошта, аптека тощо. 
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Не минуло й року, як 
розпочалася Велика 
Вітчизняна війна. Уже вранці 
22 червня 1941 року з 
румунського берега Дунаю 
пролунали перші 
артилерійські залпи по місту. 
Військові частини 14-го 
стрілецького корпусу та 
кораблі Дунайської флотилії, 
загін бронекатерів і 
сторожових катерів мужньо 

обороняли кордони, відбиваючи атаку за атакою 
румунських військ. Трималися до 18 липня. Різке 
погіршення обстановки на суміжних ділянках фронту 
змусило захисників відійти. 19 липня 1941 року 
військова флотилія залишила води Дунаю, через 
короткий час відійшли від берегів і прикордонні та 
регулярні сухопутні війська. 

Кораблі Дунайської військової флотилії 
повернулися на Дунай на світанку 24 серпня 1944 року. 
Вони висадили десант на східній околиці міста, з півночі 
підійшли бійці 384-го окремого батальйону морської 
піхоти. Корабельний десант і загін морської піхоти 
визволили місто.  

Мешканці Вилкового свято шанують пам’ять про 
тих, хто загинув у боях за визволення рідного міста. У 
1949 році на могилі, де поховані радянські моряки, 
споруджено пам’ятник. 

Після закінчення війни життя налагоджувалося. 
За короткий час тут відбудували рибозавод, базу державного лову 
риби, судноремонтну станцію, збудували Вилківську моторно-
риболовецьку станцію, відкрили двері школи, будинок культури, 
бібліотеки, запрацював радіовузол. Одразу після війни було 
відкрито рибопромислову школу юнг на правах фабрично-
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заводського училища. У 1951 році при школі 
організували курси плавскладу. З’явилися нові 
рибальські професії: механіки, мотористи, радисти. 
Поліпшилася механізація всіх виробничих процесів 
на підприємствах. 25 грудня 1955 року стала до ладу 
Вилківська теплоелектроцентраль.  

Гордістю в довоєнні і післявоєнні роки був 
Вилківський рибозавод. Його продукція, така, як 
зерниста і паюсна ікра, балики з червоної риби, дунайський 
оселедець бочкового і баночного засолу, була відома усій країні. 
Рибозавод був єдиним підприємством у СРСР, який випускав 
оселедець спеціального баночного засолу типу пресервів. Цей 
унікальний продукт був 
відзначений золотими 
медалями на багатьох 
міжнародних виставках – у 
Брюсселі, Осаці, Лейпцігу. 
Наприкінці 70-х років XX 
століття в гирлі Дунаю 
запрацювала незвичайна для 
того часу база 
обслуговування ліхтеровозів. 
Почав своє життя новий Усть-
Дунайський порт. 
Вантажопотоки йшли більш 
ніж з 40 країн світу. 
Вантажообіг сягав понад 
4 млн тонн на рік. Маючи 
вигідне географічне і 
геополітичне розташування в гирлі Дунаю, Усть-Дунайськ був 
унікальним транспортним вузлом. 

До 250-річчя міста на площі морвокзалу був встановлений 
пам’ятник рибалці-вилківчанину, який сьогодні є візитівкою міста. 
Скульптурний образ створив відомий одеський скульптор 
Олександр Токарєв.  
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Для ремонту риболовецьких 
суден державного тресту з видобутку 
риби 1947 року у Вилковому була 
організована база, яка 1948 року стала 
судноверф’ю, а у 1977 році – 
судноремонтним заводом. До 1987 року 
обсяг виробництва становить понад 
2 млн доларів. У 1991-1992 рр. на заводі, 
як і у всій країні, склалася критична 
економічна ситуація. Колектив приймає 
пропозицію Акціонерної судноплавної 
компанії «Укррічфлот» про оренду 
підприємства і змінює назву на 
«Ремонтно-експлуатаційну базу флоту». 
Тут ремонтується практично весь 
рибальський флот області, до того ж тут 
будують унікальні фрегати XVII 
століття, баркаси, човни для рибалок, 
виготовляють меблі для городян.  

Свого часу в місті були створені і 
працювали такі великі підприємства, як 
Вилківський завод пресових вузлів, 
ПМК-98 – гордість Дунай-Дністровської 
зрошувальної системи та ін. Завдяки 
цьому вдалося вдосконалити 



 85 

комунальні мережі міста, дороги, лінії 
електропередач, реконструювати 
стадіон, центральний сквер, кінотеатр, 
розвинути мережу дошкільних і 
шкільних установ, медичних, 
культурно-просвітницьких, 
спортивних бюджетних організацій, 
відновити храм Різдва Пресвятої 
Богородиці. Не раз доводилося 
жителям Вилкового справою доводити 
свою одвічну прихильність до краю. 
Зазвичай спокійний красень Дунай 
часом збурювався і виходив з берегів, 
завдаючи людям чимало лиха. Велика 
повінь у довоєнний період сталася у 
Вилковому в 1931 році. Але потім Дунай затих на цілі тридцять 
вісім років. Останній серйозний наступ річки, коли майже все місто 
опинилося під водою, стався взимку 1969 року. 24 лютого вода 
ринула в місто. Каламутні потоки води, перемішані з льодовою 
крихтою, заповнювали вулиці, заливали подвір'я і житлові 
будинки. Почалася евакуація. А 
в районах льодових заторів 
дорогу воді пробивали потужні 
чорноморські криголами. З неба 
їм допомагали військові 
льотчики, які почали прицільне 
бомбометання в місцях заторів. 
Люди відстояли місто. Завдяки 
вжитим заходам жертв не було. 
Але стихія залишила після себе 
дві з половиною тисячі 
підтоплених будинків. У них 
скупчився товстий шар мулу. 
Десятки кілометрів дерев'яних 
тротуарів були знесені водою, 
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зруйновані перехідні містки. І навіть 
у цій трагічній ситуації вилківчани 
не втрачали своєї гідності, вони по-
діловому, згуртувавшись, відновили 
своє місто.  

Очолив відновлювальні 
роботи тодішній міський голова 
В.Г. Гідулян – людина, про яку з 
повагою і серйозно говорили і 
говорять: «Наймудріший липован – 

дядько Вася Гідулян», хоча родом він 
був з далекої глибинки 
Кіровоградської області. 
Пропрацював Василь Григорович 
головою Вилківського міськ-
виконкому без малого 25 років – з 
1966 по 1990 рік.  

При ньому стрімко 
розширювалася торгова мережа: 
були побудовані гастрономічні і 
промтоварні магазини, ресторан, 
кафе, універмаг, осушувалися єрики і 
прокладалися дороги, перекидалися 
через канали містки, був зведений 
критий ринок і відділення зв'язку, 
морвокзал, кілька багатоповерхових 
будинків. Про добробут жителів 
свідчило й те, що саме в ту пору в 
місті виросли понад 
900 індивідуальних будинків, які вже 
нічим не нагадували колишні хати, 
вкриті очеретом.  

Нині у Вилковому працює 
Палац культури рибалок, кінотеатр, 
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дві міські бібліотеки (для дорослих і 
дітей) тощо. У центрі міста височіє 
старообрядницький храм Різдва 
Пресвятої Богородиці, діють 
старообрядницький храм Святого 
Миколи Чудотворця, Свято-
Миколаївська православна церква. 

Гордістю вилківчан є 
картинна галерея, заснована у 2002 
році уродженцем міста художником, 

поетом і краєзнавцем Олександром 
Шароновим. Він виріс у цьому 
чудовому краю, його творчість 
натхненна рідними краєвидами, 
колоритом і неповторністю 
дунайських пейзажів. На базі галереї 
талановитий вилківчанин створив 
авторський історико-краєзнавчий 
музей. У цьому йому допомогає син 
Володимир, теж художник. За 
сприяння Вилківського міського 
голови М.Т. Дзядзіна і депутатів 
міськради музей отримав додаткові 
приміщення – нині це сім 
виставкових залів з експозицією у 

3500 історичних експонатів.   
Є в місті і природознавчий 

музей. У ньому зберігається велика 
колекція різноманітних птахів і риб 
дельти Дунаю. Цінні експонати з 
допомогою рибалок та мисливців 
зібрали працівники Вилківської 
науково-експериментальної бази 
Інституту гідробіології Академії наук 
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України. Науковці інституту 
вивчають рибні багатства 
Придунайського краю, 
узагальнюють багаторічний 
досвід місцевих рибалок.   

Одним з пріоритетних 
напрямів економічного розвитку 
міста є туризм. Вилківська 
громада володіє цілим набором 
«профільних» природних 

ресурсів, де можна відпочити від 
нав’язливої «цивілізації». 
Щороку тисячі туристів 
відвідують місто. Для них 
турагенти організовують 
пішохідні прогулянки містом, 
катання на катерах. Тільки в 
минулому році Дунайський 
біосферний заповідник 
відвідали 18 671 особа, з них 
іноземних туристів – 4341. У 
самому місті є можливість 
розмістити туристів на ніч. 
Гостей приймає готельно-
ресторанний комплекс «Дельта», 
готель «Венеція», стоянка 
«Пелікан-тур» та садиби, де 
можуть оселитися невеличкі 
туристичні групи. 
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Незвичність розташування Вилкового привертала увагу 
літераторів: нарис Булата Окуджави «Містечко на єриках» (1962), 
його ж вірш «Дунайська фантазія» (1985). Вилковому присвячена 
одна з глав повісті Валерія Попова «Інше життя». У Вилковому 
відбуваються події книжки Анатолія Мошковського «Трава і 
Сонце» – хоча безпосередньо ім’я міста там не згадується, воно 
впізнаване.  

Оспівують рідне місто й 
місцеві автори. Саме тут, в 
одному з колективів художньої 
самодіяльності, народилася 
«Пісня дунайських рибалок» 
(слова і музика С. Саханова).  

Вилкове іноді називають 
«українською Венецією», хоча 
тут немає венеціанських 
розкошів, палаців і музеїв. Люди 
живуть біля води і борються з 
нею, крок за кроком 
відвойовуючи у неї життєвий 
простір. 
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Народ тут дуже 
працьовитий, завдяки 
цьому навесні Вилкове 
пахне полуницею, 
влітку – яблуками, 
восени – виноградом і 
цілий рік – рибою. 
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ-ФОРУМУ 
 

 

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА 
Видавництво 
01004 Київ, вул. Басейна, 1/2 
Тел. (044) 234-11-31 
Е-mail: halamaha.info@gmail.com 
Директор – Малкович Іван Антонович 
Провідне українське видавництво дитячої 
літератури, одне з найвідоміших та 
найпопулярніших дитячих видавництв Східної 
Європи. Заснував видавництво відомий український 
поет Іван Малкович. З видавництвом співпрацюють 
знамениті українські ілюстратори Владислав Єрко, 
Кость Лавро, а також «живий класик» української 
дитячої літератури Всеволод Нестайко. 
 

АВІАЗ 
Приватне підприємство 
08131 Київська обл.,  
с. Соф. Борщагівка, вул. Лугова, 19 
Тел. :  (044) 331-01-12, (050) 352-71-85 
Е-mail: aviaz@aviaz.com.ua 

Керівник – Зеленський Віктор Леонідович 
Видавництво дитячої, навчальної, художньої 
літератури. Поліграфічні послуги, послуги дизайну. 
 

АЛЕРТА 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04210 Київ, а/с 112 
Тел.: (044) 223-15-30, 223-15-25 
Е-mail: alerta.pravovaednist@gmail.com 
Директор – Діордійчук Олександр Васильович 
Видання та розповсюдження навчальної, наукової 
та практичної літератури з юриспруденції, 

економіки та гуманітраних дисциплін. 
Комплектування бібліотек. Оптова торгівля.  
 

АНАНЬЇВСЬКА ДРУКАРНЯ 
Комунальне підприємство 
66400 Ананьїв, Одеська область, вул. Пушкіна, 15 
Тел./факс : (04863) 2-22-29 
Директор – Нещадимов Юрій Миколайович 
Виготовлення поліграфічної продукції, краєзнавча 
література. 
 

АРТ ЕКОНОМІ  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
01601 Київ, вул. Есплананда, 4-б, оф. 822 
Тел.: (044)361-73-61 
Е-mail: admin@knygar.com.ua 
Директор – Кіктенко Сергій Микитович 
«Арт Економі» – українське видавництво,  засноване 
в Києві 29 грудня 1991 року. Діяльність зосереджена 
на виданні посібників, підручників, навчальної, 
науково-популярної та художньої літератури, 
зокрема коштом авторів. Особливу увагу 
видавництво зосереджує на авторській книзі, 
мемуарах, спогадах, художній прозі та ліриці, що в 
майбутньому увійдуть до родинної бібліотеки.  

 

АСТРОПРИНТ 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
65091 Одеса, вул. Разумовська, 21 
Тел. : (048) 785-58-55, 37-14-25, 067-519-17-71 
Е-mail: astro_print@ukr.net 

mailto:halamaha.info@gmail.
mailto:aviaz@aviaz.com.ua
mailto:alerta.pravovaednist@gmail.com
mailto:admin@knygar.com.ua
mailto:astro_print@ukr.net
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Директор – Гарбузов Геннадій Олександрович  
Видавництво було засноване в 1990 році. 
Спеціалізується на виданні наукової, навчальної, 
художньої, історико-краєзнавчої літератури, 
повнокольорових образотворчих фотоальбомів. Має 
власну поліграфічну базу та фірмовий книжковий 
магазин «Одеська книга». 

 

БУК – ТЕРИТОРІЯ ДИТЯЧОЇ 
КНИГИ 

Книжковий магазин 
65000 Одеса, пров. Віце-адмірала Жукова 3/7 
Тел. (063) 410-33-36 
Е-mail:  bookforkids.odessa@gmail.com 
Директор – Андрєєва Галина Сергіївна 
«БУК – територія дитячої книги» - це простір, у 
якому зібрані книги найкращих українських та 
іноземних видавництв. Це місце, де збираються діти 
та батьки для того аби гарно та якісно провести час 
разом. У «БУК» проходять освітньо-розважальні і 
творчі майстер-класи та заняття, лекції для батьків, 
зустрічі з видавцями та письменниками, 
психологами та педагогами, засновуються цікаві 
освітні, творчі та виховні проекти, такі як театр 
тіней для малюків, інтерактивна книга «Веселий 
путівник по Одесі для дітей» авторів Т. Вовчек та 
Н. Чорнобривець, піші екскурсії по рідному місту та 
інші. 
 

ВЕСЕЛКА 

Національне видавництво дитячої літератури 
04050 Київ, вул. Ю. Іллєнка (Мельникова), 63 
Тел. (044) 483-95-01 
Е-mail: books@veselka.in.ua 
Директор – Бондаренко Олексій Олександрович 
«Веселка» має славні традиції та історію. 
Видавництво засноване у березні 1934 року. За час 

діяльності випущено понад 10 тис. назв книжок 
загальним накладом 1,5 млрд примірників видань, 
адресованих дітям різного віку, а також їхнім 
батькам та педагогам. 
Книжки виходять переважно українською мовою 
(99%) та мовами національних меншин України, а 
також англійською, польською, німецькою, 
іспанською, польською, болгарською та ін. 
Видавництво започаткувало низку серій, деякі з них 
стали легендарними (приміром, «Шкільна 
бібліотека», «Казки народів світу», «Дванадцять 
місяців», «Українській дитині», «Пригоди. 
Фантастика», «Козаченьки» та ін.). 
У «Веселці» побачили світ дитячі твори багатьох 
класиків української літератури; впродовж 
десятиліть видавництво гуртувало навколо себе 
сучасних письменників, перекладачів, художників-
графіків, літературознавців. «Веселка» має кілька 
престижних міжнародних нагород за ілюстрації 
(зокрема «Золоте яблуко» на бієнале в Братиславі, 
срібну медаль в Лейпцигу). Автори і художники 
«Веселки» відзначені численними дипломами та 
грамотами, стали лауреатами Національної премії 
України ім. Тараса Шевченка, Премії Кабміну 
України імені Лесі Українки та ін. Видавництво є 
засновником Літературно-мистецької премії імені 
Олени Пчілки (1991 р.). Нагородження проводиться 
щороку на малій батьківщині видатної письменниці, 
у місті Гадячі на Полтавщині. 
 

ВИДАВНИЦТВО ВАДИМА 
КАРПЕНКА 

Видавництво 
04210 Київ, просп. Володимира Івасюка, 14-44  
Тел. (044) 419-89-22  
E-mail: korekta@ukr.net 
Керівник – Карпенко Вадим Миколайович 

mailto:bookforkids.odessa@gmail.com
mailto:books@veselka.in.ua
mailto:korekta@ukr.net
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Видавництво працює з 1998 року, спеціалізується на 
двомовних словниках, літературі для вивчення 
іноземних мов (тематичні словники, розмовники, 
граматики, посібники для читання іноземними 
мовами) та на довідковій літературі. Серед інших 
напрямів: видання художньої та публіцистичної 
літератури, підліткової літератури та книжок для 
дошкільнят та молодшого шкільного віку, зокрема 
казки та оповідання, тематичні словнички-
розмальовки. Для масового дорослого читача 
пропонуються популярні довідкові словники. 
 
 

ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
79008 Львів,  а/с 879 
Тел. (067) 55-31-688 
Е-mail: knigarnia-odessa@starlev.com.ua 
Директор – Шейко Микола Іванович 
Видає високоякісні твори художньої літератури для 
дітей і дорослих.  

 
 

ВМВ 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво-друкарня 
65069 Одеса, просп. Добровольського, 82а 
Тел. (048) 751-14-87; факс  751-15-80  
Е-mail: info@vmv.odessa.ua 
Директор – Плеханова Вікторія Сергіївна 
Видавництво-друкарня має 20-річний досвід 
роботи, стабільний розвиток та значимі досягнення. 
Книги, видані у «ВМВ» виграють конкурси і 
прикрашають полиці зарубіжних бібліотек. «ВМВ» - 
друкарня повного циклу і пропонує якісну 
поліграфічну продукцію за оптимальну вартість. 

Друкарня виготовляє поліграфічну продукцію будь-
якого рівня складності накладом від 1 примірника 
до багатотисячного тиражу.  
 

ВСЕСВІТ 
Торговий Дім 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04073 Київ, просп. С. Бандери, 6 
Тел. (050) 330-14-05  
Е-mail: marina.kvetenadze@tdvsesvit.com.ua 
Директор – Мостіпака Сергій Степанович 
Представляє такі провідні видавництва як «Оріон», 
«Генеза», «Алатон» та навчальну лінійку видань 
«Час майстрів».  
 

ГЕНЕЗА 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
04212 Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Л 
Тел. 050-330-14-05; факс (044) 379-14-07 
E-mail: marina.kvetenadze@geneza.ua 
Генеральний директор – Дубас Олексій Павлович  
Книги виходять з 1992 року. Це підручники, 
навчальні посібники, методична, юридична 
література, збірники тестів для ЗНО і ДПА, 
словники, довідники, енциклопедії, художня 
література. Видавництво відзначено численними 
нагородами, тричі отримало звання «Лідер галузі». 
 

ГРАНІ-Т 
Видавництво 
02140 Київ, вул. Бориса Гмирі, 2, офіс 10 
Тел. (044) 200-12-57 
E-mail: office@grani–t.info 
Директор – Шахнік Тетяна Володимирівна 
Видавництво засноване у лютому 2006 року. Уже 
перші його видання звернули на себе увагу читачів і 

mailto:knigarnia-odessa@starlev.com.ua
mailto:info@vmv.odessa.ua
mailto:marina.kvetenadze@tdvsesvit.com.ua
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критики. Має два пріоритетних напрями діяльності 
– дитячий та культурологічний, де найповніше 
реалізується кредо видавництва – розкривати нові, 
часом несподівані, грані творчості. 
 

ДРУК ПІВДЕНЬ 
Видавництво 
65012 Одеса, вул. Канатна, 87 
Тел. (097) 212-29-75 
E-mail: druk_pivden@ukr.net 
Директор – Білик Людмила Анатоліївна 
Видає наукові праці, публіцистику, краєзнавчі та 
дитячі книги, художню літературу. Пропонує 
видавничі послуги. 
 

ДУХ І ЛІТЕРА 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
04070 Київ, вул. Волоська, 8/5,  
Національний університет «Києво-Могилянська 
академія», корп. 5, кімната 209-211 
Тел./факс: (044) 425-60-20, 050-425-60-20 
E–mail: duh-i-litera@ukr.net 
Директор – Залевський Вадим Євгенович 
Українське гуманітарне видавництво, що друкує 
класичні твори зарубіжних та вітчизняних авторів з 
філософії, соціології, історії, політології, економіки, 
культурології, богослов’я, юдаїки тощо, а також 
видає гуманітарний часопис “Дух і літера”.  
 

«ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ»  
Міжнародний книжковий фестиваль  
65000 Одеса, вул. Семінарська, 4, офіс 83  
Тел. / факс : (048) 777-60-68 
Е-mail: oo@expodessa.od.ua 
Керівник – Безікович Галина Анатоліївна 
«Зелена хвиля» вирізняється масштабною 

програмою творчих зустрічей, лекцій, майстер-
класів з відомими діячами культури України та 
зарубіжжя. 
 

ЗНАННЯ  
Видавництво 
01034 Київ, вул. Стрілецька, 28  
Тел. (044) 537-63-65 
Е-mail: sales@society.kiev.ua 
Директор – Карасьов Володимир Іванович 
Видання підручників та навчальних посібників для 
вищих навчальних закладів, видання художньої та 
дитячої літератури, комплектування бібліотек, 
співпраця з книгарнями та книготорговими 
мережами. 
 

ІНСТИТУТ  
ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

«ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР» 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
61002 Харків, а/с 10192,  
Інститут прикладної психології «Гуманітарний 
центр» 
Тел. (057) 719-52-40; факс (057) 758-89-67 
E-mail: aahuce@gmail.com 
Директор – Власов Петро Костянтинович 
Академічна література: філософія, психологія, 
лінгвістика, культура, політика, консультування, 
медіакомунікація, економіка, природничі науки. 

 
ІРБІС  

Редакційно-видавниче агентство 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
68601 Ізмаїл, вул. Чернишевського, 28  
Тел.: (04841) 63-915, (067) 315-33-55 
E-mail: maligina@ukr.net 

mailto:druk_pivden@ukr.net
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Керівник – Малигіна Світлана Петрівна 
Видає наукову, навчальну, методичну та художню 
літературу. в т.ч. малими накладами. Має досвід 
дистанційної праці з віддаленими замовниками. 
Виконує повний комплекс додрукарських робіт та 
поліграфічних послуг. Здійснює роздрібний продаж 
книг у власному магазині та через Інтернет. 
 
 

КАРАВЕЛА 
Приватне підприємство 
04080 Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-В 
Тел. : (050) 355-77-75, (044) 592-39-36 
E-mail: caravela@ukr.net 
Директор – Піча Юрій Володимирович 
Видавництво «Каравела» спеціалізується на 
виданні, виготовленні та книгорозповсюдженні 
підручників, навчальних посібників, монографій та 
довідників з актуальних проблем освіти, науки і 
техніки для вищих закладів освіти, науково-
популярних, довідкових, літературно-художніх, 
громадсько-політичних видань. 
 

КАРТОГРАФІЯ 
Державне науково-виробниче підприємство 
02094 Київ, вул. Попудренка, 54 
Тел. : (050)  356-70-62 
E-mail: maps.anzhela@gmail.com 
Директор – Неживий Олег Володимирович 
Провідне картографічне видавництво України. 
Виготовляє всі види картографічної продукції: 
навчальні, довідкові, туристичні, автомобільні 
атласи і карти (стінні та складені); глобуси, 
електронні карти і геоінформаційні системи. Має 
два спеціалізованих магазини, в яких представлено 
понад 2500 картографічних творів власного 
виробництва та партнерів з інших країн. 

КИЄВО–МОГИЛЯНСЬКА 
АКАДЕМІЯ 

Видавничий дім 
04655 Київ, Контрактова пл., 4 
Тел.: (044) 425-60-92, 417-59-56  
E-mail: phouse@ukma.кiev.ua 

Директор – Соловйова Віра Йосипівна  
Видання наукової, науково-популярної літератури, 
підручників, навчальних і методичних посібників 
для вищої школи.  
 

КЛІО 
Видавництво 
Київ, вул. Грушевського, 4,офіс  629 
Тел.: (044) 279-92-14  
E-mail: clio.book@gmail.com 
Директор – Соловйова Віра Йосипівна  
Видання вітчизняної та зарубіжної 
гуманітаристики. Створюють книжки, що 
задовольняють інтелектуальні запити 
найвибагливіших читачів. 
 

КНИГИ–ХХІ 
Видавництво 
58032 Чернівці, а/с 274  
Тел. : 098-715-01-81, 063-526-03-14 
Е-mail: booksxxi@gmail.com 
Директор – Дроняк Василь Васильович 
Видавництво на книжковому ринку працює від 2004 
року. Спеціалізується на українській і перекладній 
літературі, художній, нон-фікшн літературі сучасних 
українських і світових авторів; видає тексти 
німецькомовних авторів родом з України (серія 
«Меридіан серця»), мемуарнотабірну літературу 
європейських авторів, а також посібники, наукові 
дослідження.  
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КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ІВАНА ФЕДОРОВА 

Науково-бібліографічна й інформаційна установа 
02660 Київ-94, просп. Гагаріна, 27 
Тел. (044) 292-01-34; факс (044) 296-71-15 
Е-mail: office@ukrbook.net  
Директор – Сенченко Микола Іванович 
Центр державної бібліографії, статистики видань, 
стандартизації з питань видавничої та бібліотечної 
справи, зберігання друкованих матеріалів з 1917 
року. 
 

КНИЖКОВИЙ КЛУБ  
«КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ» 

ДП з іноземними інвестиціями 
61140 Харків, просп. Гагаріна, 20-А 
Тел. (057) 7838888 
Е-mail: supports@bookclub.ua 
Керівник – Шпільман Олег Борисович 
Лідер видавничої галузі та найбільший 
дистриб’ютор книжкової продукції в Україні. За 
підсумками діяльності 2013 року видавництво стало 
лауреатом премії «Український Національний 
Олімп» у номінації «Видавець року». Ексклюзивні 
проекти видавництва – це серія «Світові бестселери 
українською», книжки відомих авторів – таких, як 
Пауло Коельйо, Ден Браун, Стівен Кінг та інші. У 
серії «Зірки української прози» видано книжки 
лауреата Шевченківської премії Василя Шкляра, 
Золотого автора України Люко Дашвара, переможця 
конкурсу «Книга року ВВС» Сергія Жадана. 
 

КОЛІРІЯ 
Громадська організація 
Ужгород, вул. Гагаріна, 101, кімната 301  
Тел. (063) 270-70-54 

Керівник – Пуга Єва Михайлівна 
Пропонує книги широкому колу читачів, які 
цікавляться питаннями духовності. Автором книг є 
Іоанн Богомил – філософ, музикант, поет, духовний 
наставник нової богомильської школи.  
Захоплюючий, насичений рідкісними фактами та 
інтерпретаціями екскурс в історію світової культури 
і в сокровенні глибини людської душі підсказує 
безцінні ключі для виходу з кризи, що вразила 
мистецтво, науку, суспільне життя. Унікальні за 
змістом, яскраві і глибокі дослідження великого 
спектра захоплюючих таємниць: походження, шлях і 
духовна архітектоніка людини, місце Землі в 
універсамі світів, секрети цивілізацій від Гіпербореї 
до міст-садів майбутнього. 
 

КОНДОР 
Видавничий дім 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
03067 Київ, вул. Гарматна, 29/31 
Тел.  (044) 408-76-17 
Е-mail: condor_books@ukr.net 
Директор – Циганко Володимир Петрович 
Одне з найбільших вітчизняних підприємств 
видавничої галузі. Основними напрямами 
діяльності є: книговидавнича справа, оптова та 
роздрібна торгівля книгами та паперовими 
виробами. Тематика літератури досить 
різноманітна – економіка промисловості і сільського 
господарства, фінанси та банківська справа, 
юриспруденція, культура і мистецтво, туризм, 
медична та технічна література, широкий вибір 
художньої літератури.  
Видавництво пропонує співпрацю авторам 
посібників, підручників, монографій, художньої 
літератури тощо (повний спектр додрукарської 
підготовки, редагування, дизайн видання). 
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ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА 
Видавництво Національного університету  
79013, Львів, вул. Ф. Колеси, 4, корпус 23-А 
Тел. /факс (032) 25-821-46 
E-mail: vlp@vlp.com.ua 
Директор – Паров’як Іван Павлович 
Видання навчальної, наукової, науково-популярної, 
довідкової літератури. Редакційно-видавничі, 
додрукарські, поліграфічні послуги. 
Розповсюдження видавничої продукції. 

 

ЛИБІДЬ 
Державне підприємство  
Спеціалізоване видавництво  
01004 Київ, вул. Пушкінська, 32 
Тел. (044) 278-11-12; факс (044) 279-11-71 
E-mail: info@lybid.org.ua 
Директор – Бойко Олена Олександрівна 
Спеціалізується на виданні навчальної та наукової 
літератури. Це, передусім, оригінальні підручники 
та навчальні посібники нового покоління для вищої 
та середньої школи, довідники, словники, наукові 
праці, а також широкий спектр літератури з 
духовного відродження України.  

 
 

ЛІРА-К  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
Видавництво 
03115 Київ, вул. Ф. Пушиної, 27, офіс 20-22 
Тел.: (044) 228-81-12, 247-93-37; (050) 462-95-48 
E-mail: lira-k@ukr.net 
Директор – Зарицький Віталій Іванович 
Видання та розповсюдження книг (посібники, 
підручники, монографії, збірники наукових праць), 
книготоргівля, виготовлення та розповсюдження 
«бібтехніки». 

ЛЮТА СПРАВА 
Видавництво 
01133 Київ, вул. Євгена Коновальця, 29 ф, кв. 19 
Тел. 067-968-47-57 
E-mail: info@lutasprava.com 
Директор – Гончарук Андрій Борисович 
Видавництво започаткувало свою діяльність 
17.01.2014 р., саме в часи бунту, барикад і 
формування нових усвідомлень українства. Свою 
місію вбачає у популяризації культурних феноменів 
– літератури, малярства, дизайну, музики, – що є 
актуальними і співзвучними сьогоденню. Робить це 
віддано і «з вогником». 
 

МИСТЕЦТВО 
Державне підприємство 
Державне спеціалізоване видавництво  
04050 Київ, вул. Мельникова, 63 
Тел. (044) 483-57-73  
E-mail: mystetstvo@ukr.net 
Директор – Поночовний Сергій Володимирович  
Видавництво «Мистецтво», яке засноване в 1932 
році, спеціалізується на випуску науково-
популярних художніх та фотоальбомів, книжок з 
питань мистецтвознавства, народознавства, 
естетики, театру, кіно, історії та культурології, 
державотворчої та краєзнавчої літератури;  видань 
малих форм. 
 

НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Видавництво 
46008 Тернопіль, вул. С. Бандери, 34 А, а/с 529 
Тел.: (0352) 52-06-07, (067) 352-09-89 
E-mail: office@bohdan-books.com 
Директор – Будний Богдан Євгенович 
Широкий спектр художньої літератури, нон-фікшн, 
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дитячої, науково-фантастичної, популярної класики, 
довідників, словників, навчально-методичної 
літератури. Видавнича та книготорговельна 
діяльність, мережа магазинів «Дім книги», книга 
поштою, інтернет-магазин. 
 
 

«НАУКОВА ДУМКА»  
НАН УКРАЇНИ 

ДП “НВП” Видавництво 
01601 Київ,  вул. Терещенківська, 3 
Тел.: (044) 235-53-09, 235-41-70 ;  
факс (044) 235-41-70 
E-mail: reklama@ndumka.kiev.ua 
Директор – Алєксєєнко Ігор Ростиславович  
Наукові, довідкові та енциклопедичні видання, 
література з питань історії України, культури та 
науки, навчальні посібники та підручники, 
словники, видання серії “Бібліотека школяра”.  

 
 

НАШ ФОРМАТ 
Видавництво 
Київ, пров. Алли Горської, 5 
Тел. :  (044) 234-82-25, (063) 242-27-04 
E-mail: magazyn@nashformat.ua 
Директор – Мартинов Антон 
Спеціалізується на виданні нон-фікшн літератури: 
від бізнесу та економіки до психології, мотиваційної 
літератури, біографій та мемуарів. Має широку 
мережу дистрибуції, яка охоплює понад 800 точок 
продажу по Україні та власну інтернет-книгарню 
nashformat.ua, що здійснює доставку по всьому світу. 
Усі книги видаються у паперовому та електронному 
форматах. 

 

«ОДЕСАКНИГА» 
Приватне підприємство 
65039 Одеса, вул. Артилерійська, 11 
Тел. (048) 728-98-30, факс (048) 68-59-90 
E-mail: odessabook@ukr.net 
Директор – Лівшиц Дар Валерійович 
Продаж книг. 
 
 

ОДЕСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ 
Комунальне підприємство 
65011 Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17 
Тел./факс (048) 722-48-32 
Директор – Красницький Віктор Іванович 
Надання поліграфічних послуг широкого спектра 
для юридичних та фізичних осіб регіону. 

 
 

ОДЕСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ 

ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ 
65076 Одеса, пл. Б. Дерев’янка, 1 
Голова правління – Дмитрієв Сергій Вікторович 

 
 

ОPTIMUM 
Центр соціальних програм 
65000 Одеса, вул. Спиридонівська, 9 
Тел.(048) 794-12-42 
E-mail: optimuml@ukr.net 
Директор – Ейдельман Борис Олександрович 
Спеціалізація: художні видання, видання книг будь-
якого характеру будь-якою мовою. Книготоргівля. 

 
 
 

mailto:reklama@ndumka.kiev.ua
mailto:magazyn@nashformat.ua
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mailto:optimuml@ukr.net
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ОЛДІ-ПЛЮС 
Приватне підприємство 
Видавництво 
Херсон, вул. Паровозна, 46-а 
Тел. : (050) 915-34-54, (068) 517-50-33 
E-mail: obooks.oldiplus@gmail.com 
Керівник – Головко Олег Павлович 
Видавництво є частиною потужної видавничої 
групи компаній-лідерів із виготовлення якісної 
наукової книги, до якої входять «Видавничий дім 
Гельветика», видавництво «Молодий вчений», 
видавництво «Атлант», польсько-українське 
видавництво «Ліга-Прес» та європейське 
видавництво «BALTIJA PUBLISHING». 

 
 

ОРІЄНТИР 
Видавництво 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04703  Київ, просп. С. Бандери, 16-А 
Тел. (096) 012-63-88 
E-mail: orientyr.book@gmail.com 
Керівник – Головко Степан Сергійович 
ОРІЄНТИР – колектив військових добровольців та 
волонтерів, який взяв на себе місію збору ідей, що 
змінять Українське суспільство та весь світ.  
Ми збираємо актуальні ідеї видатних українців та 
діячів світової культури, а також матеріали, яких 
бракує Українському суспільству.  
Історичні дописи, мемуари комбатантів, цінні 
художні твори наших сучасників, нові філософські 
та політичні думки – це те, що ми втілюємо у наших 
книгах. Ми шукаємо однодумців серед 
співвітчизників та в усьому світі, сподіваючись, що 
наша праця і боротьба принесе довгоочікувану 
перемогу і дасть нам можливість впевнено 

скерувати долю у правильне русло, відповідаючи на 
виклики сучасності. 
 

ОРІОН 
Український освітянський видавничий центр 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
03061  Київ, вул. Миколи Шепелева, 2 
Тел. (097) 330-10-83 
E-mail: orioncenter@ukr.net 
Керівник – Костенко Олег Васильович 
Видавництво випускає підручники, посібники і 
унікальну картографічну продукцію для початкової, 
середньої і профільної школи. Підручники, що вчать 
думати, діяти і мріяти, з року в рік стають 
переможцями у Всеукраїнському конкурсі 
підручників і отримують підтримку вчителів. Серед 
авторів видавництва - академіки Національної 
академії педагогічних наук України, заслужені 
вчителі, досвідчені методисти і молоді науковці.  
 

ОСВІТА 
Державне спеціалізоване видавництво 
04053  Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 5 
Тел. (044) 456-08-35 ; факс (044) 456-08-37 
E-mail: osvitapublish_ok@ukr.net 
Видає підручники для шкіл усіх типів, навчальні 
посібники, робочі зошити, хрестоматії, методичні та 
дидактичні посібники, довідники, словники, 
енциклопедичні видання для школярів, 
розвивальну літературу. 
 

ОСНОВА 
Представництво Видавничої групи в Одеській 
області 
65005 Одеса, пл. Михайлівська, 1 
Тел. : 096-976-03-78, 099-435-06-55 
E-mail: zester.svetlana@gmail.com 

mailto:obooks.oldiplus@gmail.com
mailto:orientyr.book@gmail.com
mailto:orioncenter@ukr.net
mailto:osvitapublish_ok@ukr.net
mailto:zester.svetlana@gmail.com
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Керівник – Зецер Світлана Юріївна 
Книги, посібники, презентації, програми 
«Електронний конструктор уроку» й «Електронний 
тренажер» для всіх шкільних учителів-
предметників, а також для вихователів ДНЗ, 
керівників освітніх закладів і батьків. Професіонали 
своєї справи продовжують працювати задля 
забезпечення українського вчительства якісними 
матеріалами для роботи та розвитку. Серії «Усі 
уроки» та «Мій конспект», «Нові формати освіти» не 
мають аналогів. Дбайливо плекаємо нові проекти та 
вдосконалюємо наявні. Інвестуємо в майбутнє 
освіти і виховання України. 
 
 

ПЕНМЕН 
Видавничий дім 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
01001  Київ, вул. Пушкінська, 1-3/5, кв. 57 
Тел. 067-325-17-09 
E-mail: yakuzyk@gmail.com 
Керівник – Кузик Ярослав Володимирович 
ПенМен видавничий дім Hi-End рівня. Для тих, хто 
читаючи думає. Нещодавно заснована видавнича 
платформа, що знайомить з молодими і 
талановитими авторами сучасної української прози, 
поверне до історичних витоків вишуканої 
літератури. 
 

ПЕРУН 
Видавництво 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Київська, 73а 
Тел. : (098)00-63-114, (045) 97-602-02 
E-mail: saleperun@gmail.com 
В.о. директора – Бусел Тимофій Вячеславович 
Видає довідкові видання, підручники для загальної 

середньої освіти та вищих навчальних закладів, а 
також художню літературу, публіцистику для 
дорослих та дітей. Популяризує сучасну літературу: 
поезію, нон-фікшн, фентезі, детективи, казки, 
біографічні нариси, історичні і любовні романи, 
оповідання.  
 
 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ 
Редакція газети 
46010 Тернопіль, вул. Поліська, 6-А 
Тел./факс (0352) 43-10-21 
E-mail: editoria@i.ua 
Директор – Гринчишин Ярослав Тадейович  
Видавництво та збут навчально–методичної 
літератури; додрукарська підготовка та друкарські 
послуги; мережа книгарень та власна періодична 
газета. 
 
 

ПЛАСКЕ 
Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ» 
65014 Одеса, вул. Маразліївська, 14 а 
Тел. : (048) 738-53-85, 728-82-88 
E-mail: odessa@plaske.ua 
Головний редактор – Хрустальова Вікторія 
Вікторівна 
Основний напрям діяльності – бізнес-книги, наукові 
збірники, художня література, періодичні видання, 
альманахи. Серед видань особливе місце займають 
книги із серій «Одеська бібліотека», «Зовнішня 
торгівля: спрощення процедур», «Митна справа в 
Україні» і «Розумна економіка». Інтелектуальний 
процес і контроль якості поліграфічних послуг – це 
ті пріоритети, які ставить перед собою видавнича 
організація АТ «ПЛАСКЕ». 
 

mailto:yakuzyk@gmail.com
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ПОРТИ УКРАЇНИ 
Видавництво  
Приватне підприємство 
65012 Одеса, вул. Велика Арнаутська, 24, офіс 4 
Тел. (0482) 373-835; факс (0482) 373-882 
E-mail: podpiska@uport.odessa.ua 
Директор – Ільницький Костянтин Олексійович 
Спеціалізується на виданні журналів, довідників, 
бюлетенів та інших видань, пов’язаних з водним 
транспортом України, країн Чорноморського 
басейну. Видає журнали «Порты Украины», 
«BlackSeaLines» (10 разів на рік). Один раз на два 
роки видає довідник «Все о портах Украины» 
(російською та англійською мовами), щорічно – 
календар «Водный транспорт Украины. Лица и 
даты». У 2012 році вийшла друком «Морская 
энциклопедия Одессы». Видавництво також 
займається організацією семінарів, конференцій, 
консалтингом та маркетинговими дослідженнями. 
 
 

ПРАВО 
Видавництво 
Державне підприємство 
61002 Харків, вул. Чернишевського, 80А 
Тел. : (057) 716-45-63, 716-45-53 
E-mail: sales@pravo-izdat.com.ua 
Керівник – Прудников Віктор Анатолійович 
Видавництво «Право» Національної академії 
правових наук України та Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
засноване 1 квітня 1996 р. Видавництво здійснює 
підготовку та видання наукової, навчальної, 
довідкової літератури з правової тематики та 
забезпечує юридичною літературою навчальні 
заклади та наукові установи, правоохоронні та 
судові органи, а також практикуючих юристів, які 

працюють в установах і організаціях та на 
підприємствах різних форм власності.  Високий 
науковий рівень видань, що виходять у видавництві 
«Право», забезпечується участю в їх підготовці 
видатних діячів у галузі економіки та права, 
провідних юристів України, академіків та членів-
кореспондентів НАПрН України та викладачів 
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого.  
 
 

ПРЕС-КУР’ЄР 
Редакційно-видавнича фірма 
65072 Одеса, пл. Б. Дерев’янка, 1, офіс 717 
Тел. (0482)64-96-58  
E-mail: pk.gazeta.odessa@gmail.com 
Директор – Бурчо Йосип Олександрович 
Видає художню, наукову, краєзнавчу, науково-
популярну і навчальну літературу. 

 
 
 

ПРОФКНИГА 
Видавництво 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Київ, просп. Володимира Івасюка, б. 38, кв. 75 
Тел. : (067) 443-93-94 
E-mail: profkniga@ukr.net 
Керівник – Тендера Роман Володимирович 
Сучасне видавництво, книготорговельна компанія 
та інтернет-магазин професійної спеціалізованої 
літератури з різних галузей знань. Ідивідуальний 
підхід до кожного клієнта, широкий асортимент 
фахових видань, наявність книг на складі – далеко 
не повний перелік переваг співпраці з нашою 
компанією. 
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САМІТ-КНИГА  
Видавництво 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04053 Київ, вул. Обсерваторна, 25 
Тел. 063-757-74-80 
E-mail: sammit.books@gmail.com 
Директор – Степурін Іван Миколайович  
Видавництво понад 20 років працює на 
видавничому ринку України. У видавничому 
портфелі – сучасна художня та публіцистична 
література, а також книги для саморозвитку й 
підручники вищої школи. Основні напрями 
діяльності: видавництво та дистрибуція книг; 
комплектування бібліотек; оптова та роздрібна 
торгівля книгами по всій Україні; PR-діяльність з 
просування книг. 
 

СВІТ ГРАЛЯ 
Видавництво 
Благодійна організація  
65044 Одеса, а/с 24 
Тел. (0482) 37-80-38 
E-mail: Gral_ua@i.ua 
Директор – Дєдєнєва Лідія Миколаївна 
Підготовка до друку та розповсюдження в Україні 
видань Фонду Послання Граля, Штутгарт, 
Німеччина, пов’язаних з книгою Абд-ру-шина «У 
Світлі Істини. Послання Граля». Проведення 
зустрічей з читачами. 
 

ТВЕРДИНЯ 
Поліграфічно-видавничий дім 
Приватне підприємство  
43005 Луцьк-5, п/с-35 
Тел. (050) 295-02-50; (0332) 24-84-61 
E-mail: tverdyna@gmail.com 
Директор – Мартинюк Микола Іванович 

Книговидавнича справа; художнє оформлення 
творів, книг, збірок; торгівля книгами тощо. 
 

ТЕМПОРА 
Видавничий дім 
01030 Київ, Богдана Хмельницького, 32, оф. 4 
Тел. (044) 234-46-40 
E-mail: tempora@ukr.net 
Директор – Олійник Юлія 
Видавництво «Темпора» було засноване 2001 року й 
спочатку спеціалізувалося на історичній літературі 
й мемуаристиці. Зараз до сфери зацікавлень входять 
сучасна українська й зарубіжна проза, постмодерна 
література, художній репортаж, різнотематичний 
нон-фікшн і науково-популярні книжки. 
 

ТЕРЕН 
Волинська мистецька агенція 
Видавництво  
43005 Луцьк, вул. Арцеулова, 16/110 
Тел. 050-67-433-21 
E-mail: teren.lutsk@gmail.com 
Директор – Криштальський Андрій Андрійович 
Книговидавнича справа; поліграфічна діяльність; 
художнє оформлення творів, книг; рекламна 
діяльність; торгівля книгами, періодикою тощо. 
 

ТЕС  
Приватне підприємство 
65012 Одеса, вул. Канатна, 81/2  
Тел. (0482) 42-90-98, 42-89-72 
E-mail: tes@tes.pp.ua 
Директор – Лебеденко Віталій Євгенович 
Видання краєзнавчої літератури. 
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УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ВИДАВЦІВ  

ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ 
01601 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, офіс  526 
Тел./факс (044) 279-45-75 
E-mail : upba@ukr.net  

Президент – Афонін Олександр Васильович  
Асоціація заснована 1994 року як громадська 
організація недержавних видавництв. З 1996 року 
Українську асоціацію недержавних видавництв було 
перереєстровано як Благодійний фонд "Українська 
асоціація видавців", який об'єднує в своїх лавах ви-
давців як недержавних структур, так і державних. У 
1997 році до них приєдналися і книго-
розповсюджувачі.  
Українська асоціація видавців та книгорозповсюд-
жувачів є Всеукраїнською благодійною організа-
цією, створеною на засадах законності, гуманності, 
спільності інтересів і рівності прав її учасників, 
добровільності, самоврядування та гласності, для 
забезпечення благодійної діяльності в інтересах 
розвитку видавничої та книгорозповсюджувальної 
справи та розповсюдження періодичних видань в 
Україні. 
Завданнями Асоціації є репрезентування та захист 
інтересів членів Асоціації у державних установах, 
надання допомоги в організації інформаційного 
обміну, сприяння в організації навчання та обміну 
досвідом, юридичний захист членів Асоціації. 
З 1996 року Асоціацію очолює О.В. Афонін. 

 

УКРАЇНСЬКА ПРЕС-ГРУПА 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Бібліотека газети «День» 
03115 Київ, просп. Перемоги, 121 Д  
Тел. / факс (044) 303-96-23 

Е-mail: amir@day.kiev.ua 
Директор – Ушакова Надія Миколаївна 
Видавець щоденної газети «День», двічі на тиждень 
«The Day» – англійською. Серії історичних та 
публіцистичних книг з "Бібліотеки газети «День»˝. 
Веб-проект «Україна Incognita» 
(incognita.day.kiev.ua).  

 
 
 

УНІВЕРСИТЕТСЬКА КНИГА 
Видавництво 
Приватна фірма 
40000 Суми, Покровська площа, 6 
Тел. (067) 542-08-01 
E-mail: info@book.summy.ua 
Директор – Кочубей Родіон Володимирович 
Видання навчальної та наукової літератури, 
комплектування бібліотек, вищих і середніх 
спеціальних закладів навчальною літературою за 
усіма напрямами. Видавництво також має власну 
поліграфічну базу і здійснює друк книжок від 
одного екземпляра. 

 
 
 

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР 
Газета 
01008 Київ, вул. Садова, 1 
Тел. (044) 253-12-95; факс (044) 253-72-91 
E-mail: adva@ukcc.com.ua 
Головний редактор – Брага Сергій Іванович 
Щоденне видання центральних органів виконавчої 
влади України. Газета оперативно інформує про 
найголовніші події у політичному, економічному, 
громадському, культурному житті країни та світу.  

 

mailto:upba@ukr.net
mailto:amir@day.kiev.ua
mailto:info@book.summy.ua
mailto:adva@ukcc.com.ua
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ФАБУЛА 
Видавництво 
61145 Харків, вул. Космічна, 21а 
Тел. 095-594-32-24 
E-mail: fabulabookpv@gmail.com 
Директор – Бірічева Наталя Володимирівна 
Представляє читачеві лише найкращі твори 
найбільш титулованих вітчизняних і зарубіжних 
авторів. 
 

 
ФЕНІКС 

Приватне підприємство 
Видавництво 
65059 Одеса, а/с 424 
Тел. (048) 795-91-60, (050) 777-59-01 
E-mail: fenix-izd@ukr.net 
Директор – Короткий Тимур Робертович 
Видавництво є одним із лідерів України в галузі 
книговидання, зокрема наукової та навчальної 
літератури. За 15 років існування видано понад 
5 тис. монографій, підручників, навчальних 
посібників, наукових журналів і матеріалів наукових 
конференцій. 

 

ФОЛІО 
Видавництво 
61057 Харків, вул. Римарська, 21А 
Тел.: (057)-700-44-29 – приймальня 
(050) 448-41-57 – інтернет-магазин 
E-mail: avk@folio.com.ua, store@folio.com.ua 
Директор – Красовицький Олександр 
Є одним з найбільших видавництв в Україні й існує 
на книжковому ринку понад 25 років, є лідером з 
видання української та перекладної, класичної та 
сучасної якісної художньої літератури українською 
та російською мовами. Ми розробили і підготували 

до друку понад 100 книжкових серій різних жанрів 
та тематик. Це твори авторів США, Німеччини, 
Англії, Китаю, Португалії, Франції, Іспанії, Італії, 
Хорватії, Норвегії, Швейцарії, Бельгії, Польщі, 
Туреччини, Словенії, Фінляндії, Японії та інших 
країн. Ми створили інтернет-крамницю 
видавництва “Фоліо” і раді привітати вас на нашому 
сайті. Ви можете тут не тільки ознайомитися з 
книжковими новинками, а й купити книжки як у 
паперовому, так і в електронному вигляді. 

 
ФОП ДОЛЬНИК Г.О. 

Підприємєць 
65007 Одеса,  
вул. Богдана Хмельницького, 18, кв. 4 
Тел. (067) 398-31-33 
E-mail: galka_od@yahoo.com 
Керівник – Дольник Галина Олексіївна 
Популяризація та розповсюдження української 
книги в Південному регіоні України.  

 
 

ФОП ЗАДЕРЕЙ А.О. 
Підприємєць 
65007 Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 18, кв. 4 
Тел. (050) 490-12-03 
E-mail: galka_od@yahoo.com 
Керівник – Задерей Андрій Олексійович 
Популяризація та розповсюдження української 
книги в Південному регіоні України.  

 
 

ФОП ЗАРИЦЬКИЙ В.І.  
Видавець 
03115 Київ, вул. Ф. Пушиної, 27, офіс 20-22 
Тел. (044) 450-05-50, (050) 462-93-48  
E-mail: zv_lira-k@ukr.net 

mailto:fabulabookpv@gmail.com
mailto:fenix-izd@ukr.net
mailto:avk@folio.com.ua
mailto:store@folio.com.ua
mailto:galka_od@yahoo.com
mailto:galka_od@yahoo.com
mailto:lira-k@ukr.net
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Директор – Зарицький Віталій Іванович 
Видання та розповсюдження книг (посібники, 
підручники, монографії, збірники наукових праць), 
книготоргівля, виготовлення та розповсюдження 
«бібтехніки». 

 
 

ФОП НИКОЛИШИН Ю. І. 
Підприємєць 
79000, Львів, пл. Катедральна, 2/4, а/с 242 
Тел. (032) 235-62-18  
E-mail: sales@apriori.lviv.ua 
Директор – Николишин Юрій Ігорович 
Пропонує якісну літературу на будь-який смак: 
художню, дитячу, перекладну, етнографічну, 
мистецьку, наукову-популярну, релігійну тощо. 
Книжкова продукція представлена не лише 
українською, а й англійською, російською, 
польською та іншими мовами.  

 

ФОП ФІЛЮК О. В. 
Видавець 
07300, м. Вишгород, Київська обл., 
вул. Дніпровська, 3б, кв. 97 
Тел. (050) 076-30-09  
E-mail: ukr_history_books@ukr.net 
Директор – Філюк Олег Васильович 
Спеціалізується на виданні монографічної, науково-
популярної та навчальної літератури з археології та 
інших спеціальних історичних дисциплін.  

 

ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Видавничий дім 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04176 Київ, вул. Електриків, 23 
Тел. (050)-411-33-61 
E-mail: montag73@gmail.com 

Керівник – Пляшко Ростислав Олександрович  
Видання та розповсюдження навчально-практичної, 
нормативної, популярної та художньої літератури. 

 
 

ЧАС МАЙСТРІВ 
Видавництво 
Київ, вул. Васильківська,  28 
Тел. (067) 23-15-737 
E-mail: art@masterclassbook. com 
Керівник – Симоненко Олег  
Видає книги для дітей. 

 
 

ЧОРНОМОР’Я 
Видавництво 
65072 Одеса, пл. Бориса Дерев’янка, 1 
Тел./факс (0482) 64-98-88 
Керівник – Парамоненко Олександр Володимирович 
Виконує підготовку і виготовлення газет усіх 
форматів, журналів, книг, брошур, здійснює 
розробку фірмового стилю друкарських видань, 
повнокольорових буклетів і етикеток, рекламних 
проспектів, листівок і плакатів; якісний 
повнокольоровий офсетний друк, випускає шкільну 
та навчальну продукцію. 

 
 

ЮРІНКОМ ІНТЕР 
Видавництво 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04209 Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-Б 
Тел. (044) 411-64-03  
E-mail: vuz@yurincom.kiev.ua 
Президент  – Ковальський Віктор Семенович 
Наукова, науково-практична, юридична література. 
 

mailto:sales@apriori.lviv.ua
mailto:ukr_history_books@ukr.net
mailto:montag73@gmail.com
mailto:montag73@gmail.com
mailto:vuz@yurincom.kiev.ua


 107 

ЯСЛАВ 
Видавництво 
Приватне підприємство 
54018 Миколаїв, а/с 126 
Тел. (067) 180-76-03 
E-mail: yaslav@mksat.net 
Директор – Ковальський Юрій Вацлавович 
Спеціалізується на випуску банківської, науково-
історичної, краєзнавчої літератури. У співпраці з 
науковцями розроблені методичні рекомендації для 
фахівців та експертів з питань визначення 
справжності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIVAT 
Видавництво 
Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 12, офіс 177 
Тел. (044) 273-57-21 
E-mail: info@domknigi.kiev.ua 
Генеральний директор – Орлова Юлія  
Орієнтуючись на широке коло читачів, видавництво 
видає книги на трьох мовах - українською, 
англійською, російською - за такими напрямами: 

• дитяча та підліткова література (художні, 
розвиваючі та інтерактивні видання); 

• сучасна і класична художня література (романи, 
новели, оповідання та поетичні твори українських і 
світових письменників); 

• політичний нон-фікшн, публіцистика і 
гуманітарні дослідження; 

• прикладна література та подарункові видання 
(книги з психології, кулінарні, енциклопедії та ін.). 
 
 

 
 

mailto:yaslav@mksat.net
mailto:info@domknigi.kiev.ua


 108 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС  
«КРАЩА КНИГА ВИСТАВКИ-ФОРУМУ» 

 

Конкурс «Краща книга виставки-форуму» проводиться 
серед видавництв-учасників виставки. На конкурс подаються 
видання (2 прим.), що побачили світ за період від минулої 
виставки-форуму. Для проведення конкурсу створюється журі у 
складі 13 осіб. Підсумки конкурсу оголошуються в дні роботи 
виставки-форуму. 

Основна мета конкурсу – збереження та примноження 
духовного і культурного надбання українського народу, 
утвердження в суспільстві престижу української книги, створення 
сприятливих умов для популяризації української книги, виховання 
культури читання та любові до української мови на кращих 
зразках вітчизняної літератури.  

Журі формується за пропозиціями оргкомітету. До складу 
журі залучаються представники видавництв і бібліотек, 
письменники, художники, поліграфісти, громадські діячі. 
Потенційні члени журі мають підтвердити свою згоду на участь у 
його роботі. Твори, подані видавництвами, включаються до 
номінаційного списку і розглядаються журі. Члени журі оцінюють 
запропоновані видання за такими параметрами: зміст; 
актуальність теми; художня неповторність; оформлення (дизайн, 
поліграфічна якість); доступність (тираж, ціна). 

Переможці конкурсу визначаються окремо в кожній із 
номінацій та нагороджуються дипломами. Оргкомітет може 
встановлювати додаткові нагороди: спеціальні дипломи, грамоти, 
подяки. 

Видавництва, що взяли участь у конкурсі, але не перемогли, 
нагороджуються почесними грамотами. 
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Конкурс проводиться в 10 номінаціях:  

1. Сучасне літературно-художнє видання. 
2. Дитячий світ. 
3. Навчальна книга. 
4. Українська та зарубіжна художня класика. 
5. Енциклопедичне, довідкове видання. 
6. Літературознавство, мистецтвознавство, фольклор. 
7. Наукове, науково-популярне видання. 
8. Документально-художнє видання (публіцистика). 
9. Історична спадщина. 

10. Краща книга з питань мистецтва. 

Оргкомітет і журі конкурсу мають право змінювати окремі 
номінації залежно від тематики представлених на конкурс книг. 

Примірники представлених на конкурс видань 
залишаються в ОННБ для використання їх у подальших 
виставкових акціях, а також з рекламною та інформаційною метою. 
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ПІДСУМКИ КОНКУРСУ 
«КРАЩА КНИГА ВИСТАВКИ-ФОРУМУ 2018» 
 

Організаційний комітет ХIХ Всеукраїнської виставки-форуму 
«Українська книга на Одещині» доручив журі конкурсу «Краща 
книга виставки-форуму 2018» розглянути видання, які 
видавництва та автори запропонували на його розгляд. На конкурс 
було подано 94 книжки, представлено 41 видавництво.  

У цілому ми можемо говорити про творчі здобутки наших 
друзів, відзначити, що розкрито нові сторінки історико-культурної 
спадщини України, що книжки з різних галузей знань видані на 
досить високому поліграфічному рівні. Це наочно було показано на 
стенді «Краща книга виставки-форуму 2018». 

Представлено наукові праці, класичні та сучасні твори, 
декілька цікавих ілюстрованих видань, різноманітна література 
для дітей. Відзначено 36 книжок у дев’яти номінаціях – здобутки 
видавництв та окремих авторів. 

На конкурс у 2018 році, як завжди, подано значну кількість 
книжок одеських авторів. Більшість з них були написані з 
використанням фондів ОННБ, автори часто зверталися до 
Бібліотеки за консультаціями, пропозиціями про співпрацю тощо.  

Організаційний комітет Всеукраїнської виставки-форуму 
вирішив нагородити дипломами видавництва та авторів проектів, 
які знайшли можливість свої творчі та наукові здобутки втілити у 
цікаві, корисні видання. 

 

Видавництва і автори, 
нагороджені дипломами у номінаціях: 

 

«Сучасне літературно-художнє видання» 

Юрій Работін, голова оргкомітету Загальнонаціонального 
конкурсу «Українська мова – мова єднання», співукладач збірки 
поезій «На узбережжі Слова» (Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2017); 
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ПВД «ТВЕРДИНЯ» (м. Луцьк) за книгу «Владо Димовські. І 
людина, і пес» ( пер. з македон. Анни Багряної,2017);  

Лариса Бурчо, автор книги «“Гнездо Борисово” в эпоху 
перемен» (Одеса : Прес-Кур’єр, 2017);  

Видавництво «АРТ Економі» (м. Київ) за книгу Алли Васаніної. 
«Наодинці зі світом» (2018); 

Ганна Костенко, автор книги «Цурки-гілки. Джазові 
імпровізації та  оповідання»  (Київ : Саміт-книга, 2017); 

Видавництво «ФАБУЛА» (м. Харків) за книгу Колма Тойбіна. 
«Майстер : роман» ( пер. з англ. О. Тільної,2017). 

 

«Дитячий світ»  

Видавництво «НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН (м. Тернопіль) за 
книгу Діани Гуттс Астоні Сильвії Лонг «Метелик неквапливий» 
(пер. з англ. В. Чернишенка; худож. Сильвія Лонг, 2017); 

Інна Іщук, укладач і редактор збірника «Одеська хрестоматія. 
Вірші, оповідання, казки і уривки з повістей одеських 
письменників» (Одес. обл. орг. НСПУ; Об-ня дит. письменників 
Одещини) (Одеса : Друк Південь, 2017). 

 

«Навчальна книга»  

Видавництво «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (м. Львів) за книгу 
Володимира Ортинського «Педагогіка вищої школи: підручник»  
(2017); 

Видавництво «ЛІРА-К» (м. Київ) за книгу Олени Каракоз. 
«Історія книги. Навч. посібник»  (2018); 

Видавництво «ГЕНЕЗА» (м. Київ) за експериментальний 
навчальний посібник для 1 кл. «Я пізнаю світ» : у 8 ч. (2018). 
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«Українська та зарубіжна художня класика»  

ТОВ видавниче підприємство «УКРАЇНСЬКИЙ ПРІОРИТЕТ» 
(м. Київ) за книгу Івана Низового «Ніхто наді мною не пан. Вибрані 
поезії» (упоряд. Л.І. Низова, 2017); 

Видавничий дім «ПЕНМЕН» (м. Київ) за книгу Максима Стріхи 
«Улюблені переклади» (поезії)  (2017). 

 

«Енциклопедичне, довідкове видання» 

Людмила Опроненко-Клопова, автор книги «України вірні 
сини».  (Хронологія героїзму)» (Одеса : КП ОМД, 2018); 

Наукова бібліотека Національного університету «Одеська 
юридична академія» за вид.: Пам’ятки права : каталог та бібліогр. 
покажч. рідкісних та цінних видань з фонду б-ки / упоряд.: 
С.І. Єленич, Т.Ю. Фідаєва, І.С. Мазур, Т.М. Стефанчишена. – Одеса : 
Юрид. літ., 2017; 

Юрій Бузько, автор-упорядник книги «Золотой фонд нации. 
Одесская область XXI век» (Одеса : Південноукр. ін-т біографії, 
2017). 

 

«Наукове, науково-популярне видання» 

Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова за альбом-
каталог : Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях 
університетської бібліотеки / упоряд. : О.В. Полевщикова, 
М.В. Алексєєнко, Г.В. Великодна ; авт. передм. І.М. Коваль ; відп. ред. 
М.О. Подрєзова. – Одеса : Астропринт, 2017; 

Віталій Абрамов, Сергій Седих за видання наукового збірника 
«Вісник Одеського художнього музею» (№3) до 200-річчя від дня 
народження І.К. Айвазовського  (Одеса : Астропринт, 2017); 

Петро Лозовик, Олександр Прігарін і колектив авторів за 
книгу: Этнология Одессы в исторической и современной 
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перспективах / Западно-Чешский ун-т, ОНУ им. И.И. Мечникова ; 
кол. авт. – Ізмаїл : Ирбис, 2017; 

Ганна Білик, автор книги «Театральная критика Одессы. 
Монография» (Херсон : Гельветика, 2018). 

 

«Історична спадщина» 

Благодійна організація «Фонд ім. Івана Куріса» за підтримку 
документально-художнього видання: Да будет правда : (история 
дворянского рода Курисов) / Валерий Кондратюк, Виктор 
Михальченко, Олег Сивирин. – 2-е изд., доп. – Одесса : Тэс, 2018; 

Видавництво «ФОЛІО» (м. Харків) за книгу Якова Верховского 
и Валентины Тырмос «Город Антонеску» в 2 кн (2017); 

Руслан Нагнибіда, упорядник книги: Літописи церковні 
Балтського повіту Подільської губернії 1866-1899. Ч.1. – Дрогобич : 
Коло, 2018; 

ТОВ РИА «ИРБИС» (м. Ізмаїл) за книгу И.Ф. Грека «Купоран-
Ровное. История, культура, люди болгарского села в Буджаке» 
(2018). 

 

«Краща книга з питань мистецтва»  

Видавництво «МИСТЕЦТВО» (м.Київ) за альбом «Тетяна 
Яблонська» (вступ. ст. та вірші Івана Драча) (2017); 

Видавництво «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (м. Львів) за книгу 
Ігоря Савицького і Олександра Ноги «Давид Бурлюк. Українські 
корені засновника світового авангарду. Поезія, малярство, театр, 
спорт» (2017); 

Софроніс Парадісопулос, Галина Ізувіта, укладачі книги: 
Кіріак Костанді (1852-1921) : каталог виставки, присвяч. 165-річчю 
від дня народження художника / Грецький фонд культури, Одес. 
філія. – Одеса : ГФК, 2017. 
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НВП «ВИДАВНИЦТВО «НАУКОВА ДУМКА» НАН УКРАЇНИ 
(м. Київ).за книгу Лілії Пасічник «Ювелірне мистецтво України ХХ – 
ХХI століть. Монографія» (2017); 

Одеський академічний театр музичної комедії імені 
М. Водяного за видавничий проект до 70-річчя театру : Сегодня и 
навсегда : очерки истории... / Александр Галяс. – Одесса : 
Бондаренко М.А., 2017; 

Ольга Тарасенко, куратор проекту: Ода морю : [альбом-
каталог виставки] / ХГФ ОНПУ им. К.Д. Ушинского , ГФК, Одес. фил. 
– Одеса, 2017; 

Андрій Тарасенко, співукладач каталогу, Виктор Георгиевич 
Ефименко : эскизы. Ч.IV / ХГФ ЮНПУ им. К.Д. Ушинского (2018); 

Галина Зіцер, автор видавничого проекту до 85-річчя Одеської 
обласної філармонії «Музыка и Слово» / Полина Овчинникова 
(Одеса : Мед. вестн., 2017). 

 

«Краєзнавче та туристичне видання» 

Видавцям Валентину і Ганні Павловим за книгу Александра 
Азарьева «Одесса триумфальная : архитектурные детали 
исторического центра» (Одесса : изд. Гостиный двор «Дом 
Павловых», 2018); 

Одеський історико-краєзнавчий музей за фотоальбом 
«Одещина: край та люди = Odessa region : land and folks» (авт. 
тексту: Віра Солодова, Юрій Слюсар) (Київ : Лагота, 2017); 

Михайло Пойзнер, Олександр Грабовський, Олег Губарь, 
укладачі фотоальбому «Привет из Одессы» (Харків : Дім реклами, 
2017); 

Євген Волокін, Анатолій Дроздовський, Єва Краснова, 
укладачі альбому «Одесса в старых фотографиях» (Одесса : 
Астропринт, 2017); 

Державний архів Одеської області за книжку-альбом: Парки і 
сквери Одеси очима художників і архівістов / упоряд.: 
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Л.Г. Білоусова, Є.О. Волокін, В.В. Левчук. – Одеса: Астропринт, 2017. 
– (Архівна Одеса; вип.1);. 

Юрій Бузько, автор-упорядник книги 
«Чорноморськ=CHORNOMORSK» (Одеса : Південноукр. ін-т 
біографії, 2017). 
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ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ 
ПРО ХIХ ВСЕУКРАЇНСЬКУ ВИСТАВКУ-ФОРУМ  

«УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ»  
 

1. ХІХ Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на 
Одещині", 18-20 травня 2018 року : каталог / М-во культури 
України , Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Л.М. Бур’ян ; відп. за вип. 
І.О. Бірюкова ; ред. Н.Г. Майданюк. – Одеса, 2018. – 108 с. : іл. – 
Режим доступу : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/Nashi-
Vid/sNaykVidan/360441.pdf 

 

2. Виставка-форум «Українська книга на Одещині» 
представить нові видання : [анонс] // Офіційний сайт міста Одеса. – 
2018. – 4 трав. – Режим доступу : 
http://omr.gov.ua/ua/news/106420/ ; Новини Одеси. – 2018. – 
4 трав. – Режим доступу : http://uanews.odes-
sa.ua/society/2018/05/04/168685.html 

3. XІХ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на 
Одещині» : [анонс] // Evensi. – 2018. – 3 берез.  

4. ХІХ Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на 
Одещині", 18-20 травня : [анонс] // Укр. бібл. асоц. – 2018. – 14 трав. 
– Режим доступу : https://ula.org.ua/konferentsii-seminary-treninhy 

5. Глущак А. Програма ХІХ Всеукраїнської виставки-форуму 
«Українська книга на Одещині» : [анонс та програма заходів] // 
Веч. Одесса. – 2018. – 17 мая. – С. 4. 

6. Епурь А. В Одессе пройдет масштабная книжная 
выставка : [прес-конф. з анонсом заходів XІХ Всеукр. вист.-форуму 
«Українська книга на Одещині»] // Одес. жизнь. – 2018. – 26 квіт. – 
Режим доступу : http://odessa-life.od.ua/news/48287-V-Odesse-
proydet-masshtabnaya-knizhkaya-vystavka 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/291105/source:default
https://ula.org.ua/konferentsii-seminary-treninhy
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7. Заборцева Е. Книжкова феєрія : [про заходи, що відбулись 
під час XIХ Всеукр. вист.-форуму «Українська книга на Одещині»] // 
Прес-кур'єр. – 2018. – 24 трав. – С. 11. 

8. Іванова Т. «Людина не може без коріння…» : [про 
презентацію життєпису Л. Ісаєнко «Дивоцвіт родоводу», яка 
відбулась у рамках XIX Всеукр. вист.-форуму «Українська книга на 
Одещині»] // Чорномор. новини. – 2018. – 7 черв. – С. 3 : фот.  

9. Книги шукають читача : [анонс XІХ Всеукр. вист.-форуму 
«Українська книга на Одещині»] // Веч. Одесса. – 2018. – 17 мая.  

10. Кудлач В.А. Вияв народної дипломатії : [анонс презентації 
каталогу Музею Т. Шевченка в Пекіні в рамках XІХ Всеукр. вист.-
форуму «Українська книга на Одещині»] / Чорномор. новини. – 
2018 – 21 квіт. – C. 1. 

11. Левчук В. Книгу не заменить ничем : [про заходи, що 
відбулись у рамках XIХ Всеукр. вист.-форуму «Українська книга на 
Одещині»] // Веч. Одесса. – 2018. – 22 мая. – С. 4. 

12. Левчук В. «С поклоном Овидию»: [про підготовку та 
проведення ХIХ Всеукр. вист.-форуму «Українська книга на 
Одещині», зокрема про участь у підготовці завідувача відділу 
мистецтв ОННБ Т.В. Щурової] // Веч. Одесса. – 2018. – 25 мая. 

13. На зустріч з книжкою. Українською : [анонс XIХ Всеукр. 
вист.-форуму «Українська книга на Одещині»] // Чорномор. 
новини. – 2018. - 12 трав. – С. 7. 

14. На Одещині відбудеться Всеукраїнська книжкова 
виставка-форум : [анонс] // День. – 2018. – 14 трав. – Режим 
доступу : https://day.kyiv.ua/uk/news/140518-na-odeshchyni-
vidbudetsya-vseukrayinska-knyzhna-vystavka-forum 

15. Праздник книги в Одессе : [огляд заходів, що відбулись у 
рамках XIХ Всеукр. вист.-форуму «Українська книга на Одещині»] // 
Одес. жизнь. – 2018. – 23 мая-3 июня. – С. 32. 

16. Презентація перших посмертних книг письменника-
шістдесятника Івана Даниловича Низового (1942 – 2011) в рамках 
проведення ХІХ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська 
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книга на Одещині» : [анонс] // Вікна Одеса. – 2018. – 17 квіт. – 
Режим доступу : http://viknaodessa.od.ua/anons/?day=2018-05-18 

17. Презентація 16-го та 17-го томів Енциклопедії Сучасної 
України : [про презентацію чергових, підготовлених Ін-том 
енциклопедичних досліджень томів Енциклопедії Сучасної України 
 (Київ, 2016), що має відбутись у рамках вист.-форуму] // Одес. 
вестн. – 2018. - 29 дек. – С. 3.  

18. Сисак Т. Зустріч з новою книгою : [про презентацію книги 
Р.В. Нагнибіди «Літописи церковні Балтського повіту Подільської 
губернії, 1866-1899 рр.» у рамках XІХ Всеукр. вист.-форуму 
«Українська книга на Одещині»] // Одес. вісті. – 2018. – 30 трав. – 
С. 6.  

19. Сисак Т. Краєзнавча новинка : [у рамках вист.-форуму 
відбулась презентація книги Р.В. Нагнибіди «Літописи церковні 
Балтського повіту Подільської губернії, 1866-1899рр.»] // 
Чорномор. новини. – 2018. - 31 трав. – С. 3.  

20. Степова О. Одеса чекає на книжкове свято : [про прес-
конф. з анонсом заходів XIХ Всеукр. вист.-форуму «Українська 
книга на Одещині»] // Одес. вісті. – 2018. – 28 квіт. – С. 5. 

21. Степова О. Cвято, що є довгоочікуваним та традиційним : 
[підбиття підсумків XIХ Всеукр. вист.-форуму «Українська книга на 
Одещині»] // Одес. вісті. – 2018. – 23 трав. – С. 5. 

22. Темнюк А. І традиційна, і з новинками : [анонс XIХ Всеукр. 
вист.-форуму «Українська книга на Одещині»] // Чорномор. 
новини. – 2018. – 26-28 квіт. – С. 5. 

23. Темнюк А. Свято книги. Української : [анонс XIХ Всеукр. 
вист.-форуму «Українська книга на Одещині»] // Чорномор. 
новини. – 2018. - 12 квіт. – С.1. 

24. Темнюк А.В.  Українська книга на Одещині : [анонс XІХ 
Всеукр. вист.-форуму «Українська книга на Одещині»] // Прес-
кур’єр. – 2018. – 19 квіт. – С. 11. 

http://viknaodessa.od.ua/anons/?day=2018-05-18
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25. У розмаїтті новодруків : [анонс XІХ Всеукр. вист.-форуму 
«Українська книга на Одещині»] // Чорномор. новини. – 2018. –17 
трав. – С. 1, 3. 

26. Украинская книга на Одесщине: [анонс XIХ Всеукр. вист.-
форуму «Українська книга на Одещині»] // Одес. вестн. – 2018. – 12 
мая.   

27. Українська книга на Одещині : [анонс XІХ Всеукр. вист.-
форуму «Українська книга на Одещині»] // Думська площа. – 2018. 
– 4 трав. – С. 4. ; Одес. правда. – 2018. – № 11-12.  – С.4. 

28. Українська книга на Одещині : [заходи XІХ Всеукр. вист.-
форуму «Українська книга на Одещині»] // Думська площа. – 2018. 
– 25 трав. – С. 4. 

29. «Українська книга на Одещині» : [підбиття підсумків XIХ 
Всеукр. вист.-форуму «Українська книга на Одещині», зокрема 
конкурсу «Краща книга вист.-форуму 2018»] // Думська площа. – 
2018. – 25 трав. – С. 4. 

30. Урочисте відкриття виставки-форуму "Українська книга 
на Одещині" : [анонс] // Вікна Одеса. – 2018. – 17 квіт. – Режим 
доступу : http://viknaodessa.od.ua/anons/?day=2018-05-18 

31. Чурай М. «Украинская книга на Одесщине» : воспитание 
думающей нации : [огляд заходів, які відбулись під час XIХ Всеукр. 
вист.-форуму «Українська книга на Одещині»] // Одес. вестн. – 
2018. – 26 мая. – С. 16. 

 

ТВ-сюжети: 

 

1. Прес-конференція XІХ Всеукраїнської виставки-форуму 
«Українська книга на Одещині» : [сюжет у програмі «На варті»]. – 
ТРС МО «Бриз». – 2018. – 28 квіт. 

2. Кухарук Т.М. про XІХ Всеукраїнську виставку-форум 
«Українська книга на Одещині» : [сюжет у програмі «На волне»]. – 
ТРК  «Южная волна». – 2018. – 7 трав. 

http://viknaodessa.od.ua/anons/?day=2018-05-18
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3. Прес-конференція XІХ Всеукраїнської виставки-форуму 
«Українська книга на Одещині» : [сюжет у новинах]. – ТРК «Круг». – 
2018. – 11 трав.  

4. Прес-конференція та відкриття XІХ Всеукраїнської 
виставки-форуму «Українська книга на Одещині» : [сюжет у 
програмі «Вісті»]. – Медіагрупа «Глас». – 2018. – 18 трав. 

5. Прес-конференція та відкриття XІХ Всеукраїнської 
виставки-форуму «Українська книга на Одещині» : [сюжет у 
новинах]. – ТРК «Круг». – 2018. – 18 трав. 

6. Прес-конференція та відкриття XІХ Всеукраїнської 
виставки-форуму «Українська книга на Одещині» : [сюжет у 
новинах]. – ТРС МО «Бриз». – 2018. – 21 трав. 

7. Афонін О.В. про XІХ Всеукраїнську виставку-форум 
«Українська книга на Одещині» : [сюжет у програмі «На волне»]. – 
ТРК «Южная волна». – 2018. – 22 трав. 

 

Радіоефіри: 

 

1. Рекламне повідомлення про XІХ Всеукраїнську виставку-
форум «Українська книга на Одещині» : [у програмі «Чорноморська 
хвиля»]. – Одеське обласне радіо Філії ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція». – 
2018. – 8 квіт. 

2. Прес-конференція про XІХ Всеукраїнську виставку-форум 
«Українська книга на Одещині» : [у програмі «Чорноморська 
хвиля»]. – Одеське обласне радіо Філії ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція». – 
2018. – 11 трав. 

3. Прес-конференція та відкриття XІХ Всеукраїнської 
виставки-форуму «Українська книга на Одещині» : [у програмі 
«Чорноморська хвиля»]. – Одеське обласне радіо Філії ПАТ 
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська 
регіональна дирекція». – 2018. – 18 трав. 
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ 
 
Запорізька обласна універсальна 
 наукова бібліотека  
69095 Запоріжжя, просп. Соборний, 142 
Директор – Волкова Ольга Василівна 
Тел. : (061) 787-53-75, 787-53-54, 787-53-48 
E-mail: zounb@yandex.ua; 

library@zounb.zp.ua 

 
Кропивницька обласна універсальна  
наукова бібліотека імені Д.І. Чижевського  
25006 Кропивницький (колишній 
Кіровоград),  
вул. Велика Перспективна, 24 
Директор – Гаращенко Олена Миколаївна 
Тел.: (0522) 22-65-79, 32-04-33 
E-mail: omh@library.kr.ua 
 
 
Миколаївська обласна універсальна  
 наукова бібліотека імені О. Гмирьова  
54001 Миколаїв, вул. Московська, 9 
Директор – Агаркова Вікторія Вікторівна 
Тел. (0512) 37-34-78, факс : 37-30-25, 37-31-38 
E-mail: vyzer@ukr.net  
 
 
Херсонська обласна універсальна наукова 
 бібліотека імені О. Гончара  
73000 Херсон, вул. Дніпропетровська, 2 
Директор – Коротун Надія Іванівна 
Тел. (0552) 22-65-50; факс 26-40-29, 32-18-29 
E-mail: library@tlc.kherson.ua 
 

 

mailto:zounb@yandex.ua;%20library@zounb.zp.ua
mailto:zounb@yandex.ua;%20library@zounb.zp.ua
mailto:library@tlc.kherson.ua
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСИ 
 

Міжміський код (048) 
 

Одеська національна наукова бібліотека  
65023 Одеса, вул. Пастера, 13 

Генеральний директор – 
Бірюкова Ірина Олександрівна 

Тел./факс 723-02-52 
E-mail: ognb@ukr.net 

Internet: www.odnb.odessa.ua 
 
 

Одеська обласна універсальна наукова  
бібліотека імені М.С. Грушевського  

65045 Одеса, вул. Троїцька, 49/51 
Директор –Амельченко Юліана Сергіївна 

Тел. 722-50-69 
E-mail: oounb@ukr.net 

 
 

Одеська обласна бібліотека для юнацтва  
імені В.В. Маяковського  

65114 Одеса, вул. Акад. Корольова, 46 
Директор – Чоловська Олена Анатоліївна 

Тел. : 747-66-27 
E-mail: oubim@list.ru 

 
 

Одеська обласна бібліотека для дітей  
імені В. Катаєва  

65045 Одеса, вул. Преображенська, 64 
Директор – Палій Тетяна Андріївна 

Тел. : 725-68-82 
E-mail: oodb@ukr.net 

 

mailto:ognb@ukr.net
http://www.odnb.odessa.ua/
mailto:oubim@list.ru
mailto:oodb@ukr.net
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Одеська центральна міська бібліотека 
 імені І.Я. Франка  
65007 Одеса, Книжковий провулок, 1а 
Директор – Кликова Наталя Дмитрівна 
Тел. 725-84-00 
E-mail: bibfranko1891@gmail.com 
 
 
 
Одеська центральна міська бібліотека 
імені А. Гайдара ЦБС для дітей  
65012 Одеса, Французький бульвар, 11а 
Директор – Лазарєва Галина Яківна 
Тел.: 714-22-81 
E-mail: cmbsbaby@gmail.com 
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Міські бібліотеки 
 

Білгород-Дністровська ЦМБ 
67700 м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 7 
В.о. директора – Богданова Олена Вікторівна 
Тел. (048-49) 22155 
E-mail: akkermanlib@ukr.net  
 
Ізмаїльська ЦМБ для дорослих ім. І.П. Котляревського 
68600 м. Ізмаїл, вул. Адмірала Холостякова, 41 
Директор – Дойкова Галина Анатоліївна 
Тел. (048-41) 20536 
E-mail: izmayil.biblioteka@gmail.com 
 
Ізмаїльська ЦМБ для дітей 
68600 м. Ізмаїл, просп. Миру, 17 
Директор – Оганесян Марина Володимирівна 
Тел. (048-41) 55026 
E-mail:  
 
Подільська ЦМБ 
66300 м. Подільськ (колишнє м. Котовськ), вул. Бочковича, 1 
Директор – Олійник Ліна Іванівна 
Тел. (048-62) 55113 
E-mail: izmayil.biblioteka@gmail.com 
 
 

mailto:izmayil.biblioteka@gmail.com
mailto:izmayil.biblioteka@gmail.com
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Теплодарська ЦМБ 

65490 м. Теплодар, вул. Генерала Плієва, 2 
Т.в.о. директора - Постних Ольга В’ячеславівна 

Тел. (048-50) 26240 
E-mail: bibteplodar@mail.ru 

 
Чорноморська ЦМБ ім. І. Рядченка 

68003 м. Чорноморськ, просп. Миру, 30 
Т.в.о. директора – Маркова Ольга Вікторівна 

Тел. (048-68) 62566 
E-mail: ochmila@gmail.com 

 
ЦМБ м. Южного 

65481 м. Южне, вул. Шевченка, 1/1 
Директор – Проценко Ольга Омелянівна 

Тел. (048-42) 32131 
E-mail: ucgb@list.ru 

 
 

Районні бібліотеки 
 

Ананьївська ЦРБ 
66400 м. Ананьїв, вул. Незалежності, 49 

Директор – Мойсей Ольга Олександрівна 
Тел. (048-63) 21377 

E-mail: biblananiev@rambler.ru 
 

Арцизька ЦРБ 
68400 м. Арциз, вул. 28 червня, 118 
Директор – Гуцан Галина Іванівна 

Тел. (048-45) 31059 
E-mail: arciz_bib@ukr.net 
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Балтська ЦРБ 
66100 м. Балта, вул. Любомирська, 197 
Директор – Коновал Надія Іванівна 
Тел. (048-66) 21605 
E-mail: baltskacbs@yandex.ru 
 
Березівська ЦРБ 
67300 м. Березівка, пл. Генерала Плієва, 3 
В.о. директора – Калашник Наталя Миколаївна 
Тел. (048-56) 20324 
E-mail: berbiblioteka@rambler.ru 
 
Білгород-Дністровська ЦРБ 
67700 с. Шабо, Білгород-Дністровського р-ну, 
вул. Центральна, 65 
Директор – Полтінка Віра Валентинівна 
Тел. (048-49) 40184 
E-mail: crb.shabo@gmail.com 
 
Біляївська ЦРБ 
67600 м. Біляївка, вул. Гагаріна, 16 
Директор – Матієнко Галина Миколаївна 
Тел. (048-52) 21579 
E-mail: bel.belyaevkabiblitoteka@yandex.ru 
 
Болградська ЦРБ 
68700 м. Болград, вул. Поштова, 30 
Директор – Адамова Тетяна Анатоліївна 
Тел. (048-46) 43324 
E-mail: bolgradlibrary@rambler.ru 
 
Великомихайлівська ЦРБ 
67100 смт Велика Михайлівка, вул. Центральна, 121 
Директор – Бабінчук Людмила Миколаївна 
Тел. (048-59) 21461 
E-mail: vmbiblioteka@mail.ru 
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Іванівська ЦРБ 
67200 смт Іванівка, вул. Центральна, 95 

Директор – Синчук Олена Петрівна 
Тел. (048-54) 31195 

E-mail: ivakultura@mail.ru 
 

Ізмаїльська ЦРБ 
68600 с-ще Суворове, вул. Соборна, 103 

Директор – Мушикова Тетяна Миколаївна 
Тел. (048-41) 44495 

E-mail: librarysuvorovo1@rambler.ru 
 

Кілійська ЦРБ 
68300 м. Кілія, вул. Миру, 22 

Директор – Одородько Галина Василівна 
Тел. (048-43) 41584 

E-mail: kiliya_crb@ukr.net 
 

Кодимська ЦРБ 
66000 м. Кодима, вул. Перемоги, 4 

Директор – Березовська Тетяна Олександрівна 
Тел. (048-67) 21948 

E-mail: kodymabiblioteka@i.ua  
 

Лиманська ЦРБ  
67500 смт Доброслав (колишнє Комінтернівське),  

Лиманського району, 
вул. Центральна, 78  

Директор – Єремей Лариса Костянтинівна 
Тел. (048-55) 91787 

E-mail: kom-dy@ukr.net 
 

Подільська ЦРБ 
66300 м. Подільськ (колишнє м. Котовськ), 

вул. Соборна, 141 
Директор – Дюгаєва Світлана Миколаївна 

Тел. (048-62) 26637 
E-mail: bibl64@mail.ru 
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Окнянська громадська бібліотека  
66000 смт Окни, вул. Горького, 12  
В.о. директора – Брижата Вікторія Вікторівна 
Тел. (048-61) 21997 
E-mail: bib.lesiucrainki@ukr.net 
 
Любашівська ЦРБ 
66502 смт Любашівка, вул. Князя Володимира, 97 
Директор – Іванова Анастасія Ігорівна 
Тел. (048-64) 21399 
E-mail: lubcbs@yandex.ua 
 
Миколаївська ЦРБ 
67000 смт Миколаївка, вул. Незалежності, 57а 
Директор – Зеленська Аксенія Олександрівна 
Тел. (048-57) 26503 
E-mail: kuderska@rambler.ru 
 
Овідіопольська ЦРБ 
67800 смт Овідіополь, вул. Т. Шевченка, 242 
Директор – Хроменкова Валентина Михайлівна 
Тел. (048-51) 31382, 32521 
E-mail: ovidiopolbiblio@mail.ru 
 
Ренійська ЦРБ 
68800 м. Рені, парк Перемоги 
Директор – Згурська Галина Василівна 
Тел. (048-40) 42194 
E-mail: biblioteka.reni@rambler.ru 
 
Роздільнянська ЦРБ 
67400 м. Роздільна, вул. Привокзальна, 4 
Директор – Колопенюк Олена Іванівна 
Тел. (048-53) 31713 
E-mail: rozdilna-biblioteka@mail.ru 
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Савранська ЦРБ 
66200 смт Саврань, вул. Соборна, 32 

Директор – Стукаленко Світлана Арсентіївна 
Тел. (048-65) 31345 

E-mail: savra_biblio@ukr.net 
 

КЗ «Саратська районна бібліотека» 
68200 смт Сарата, вул. Соборна, 18 

Директор – Тимошенко Ірина Дмитрівна 
Тел. (048-48) 22005 

E-mail: bibliot22005@ukr.net 
 

Тарутинська ЦРБ 
68500 смт Тарутине, просп. Миру, 22 

Директор – Задверняк Тетяна Василівна 
Тел.(048-47) 31775 

E-mail: tarutbiblioteka@rambler.ru 
 

Татарбунарська ЦРБ 
68100 м. Татарбунари, вул. Горького, 4 

Директор – Фадіна Любов Борисівна 
Тел. (048-44) 31057 

E-mail: biblioteka.tatarbunary@mail.ru 
 

Захарівська ЦРБ 
66700 смт Захарівка (колишня Фрунзівка), вул. Центральна, 61 

Директор – Мельцова Марія Борисівна 
Тел. (048-60) 91088 

E-mail: biblio.2000@bk.ru 
 

Ширяївська ЦРБ 
66800, смт Ширяєве, вул. Коробченка, 12 
Директор – Марченко Людмила Іванівна 

Тел. (048-58) 21452 
E-mail: shiryaevo_cbs@mail.ru 
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МУЗЕЇ ОДЕСИ 

Археологічний музей  
Національної академії наук України 

вул. Ланжеронівська, 4.  
Тел. 725-63-22, 722-63-02 

Працює з 10.00 до 17.00.  
Вихідний день – понеділок 

Директор – Бруяко Ігор Вікторович 
E-mail: archaeology.odessa@gmail com 

 

Історико-краєзнавчий музей 
вул. Гаванна, 4.  

Тел. : 722-84-90 (секретар),  
726-26-08 (масовий відділ) 

Працює: влітку - з 10.00 до 20.00 (без вихідних),  
взимку - з 10.00 до 17.00 (вихідний день – п’ятниця)  

Директор – Солодова Віра Володимирівна 
E-mail: orhmuseum@gmail.com 

 

Літературний музей 
вул. Ланжеронівська, 2.  

Тел. : 722-33-70, 722-00-02 
Працює з 10.00 до 17.00.  

Вихідний день – понеділок 
Директор – Ліптуга Тетяна Іванівна 

E-mail: litmuseum@yandex.ru 

 

Літературно-меморіальний музей О.С. Пушкіна 
вул. Пушкінська, 13.  

Тел. : 725-11-34, 722-74-53  
Працює з 10.00 до 17.00. Вихідний день – понеділок 

Завідувач – Нірша Алла Михайлівна 
E-mail: puchkinmus@ukr.net 
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Музей західного і східного мистецтва 
вул. Пушкінська, 9.  
Тел. : 722-48-15, 724-67-46 
Працює з 10.30 до 17.30.  
Вихідний день – середа 
Директор – Поронік Ігор Борисович 
E-mail: owea_museum@mail.ru 
 
 
Муніципальний музей особистих колекцій 
ім. О.В. Блещунова 
вул. Польська, 19.  
Тел. 722-10-81, 725-04-53 
Працює з 10.00 до 18.00.  
Вихідний день – середа 
Директор – Остапова Світлана Іванівна 
E-mail: bleschunov@rambler.ru 
 
 
Музей сучасного мистецтва Одеси 
вул. Леонтовича, 5.  
Тел. 759-10-18 
Працює : середа-субота - з 12.00 до 19.00,  
неділя – з 12.00 до 18.00 
Директор – Кантор Семен Борисович 
E-mail: baba.utya@mail.ru 
 
 
Художній музей 
вул. Софіївська, 5 а.  
Тел. : 723-82-72 
Працює з 10.30 до 17.30.  
Вихідний день – вівторок 
Директор – Ройтбурд Олександр Анатолійович 
E-mail: mail@ofam.od.ua 
 
 
 

mailto:bleschunov@rambler.ru
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ТЕАТРИ ОДЕСИ 
 

Одеський національний академічний  
театр опери та балету 

пров. Чайковського, 1.  
Тел. 722-22-30 

Початок вистав о 18.30  
Директор – Бабіч Надія Матвіївна 

E-mail: opera.odessa.ua@gmail.com 
 

Одеський академічний український  
музично-драматичний театр 

 імені В. Василька 
вул. Пастера, 15.  

Тел.: 723-55-66, 723-89-77 
Початок вистав о 18.30.  

Вихідний день – понеділок 
Директор –  

Пивоварова Юлія Анатоліївна 
E-mail: od.ukrteatr.press@gmail.com 

 
Одеський академічний російський 

 драматичний театр 
вул. Грецька, 48.  

Тел. : приймальня 722-72-50 ; каса 722-45-04 
Початок вистав о 19.00  

Директор – Шрамко Олена Володимирівна  
E-mail: info@rusteatr.odessa.ua 

 
Одеський академічний театр 

музичної комедії імені М. Водяного 
вул. Пантелеймонівська, 3.  

Тел. 725-09-24, 705-11-11 
Початок вистав о 18.30.  

Вихідний день – вівторок 
Директор – Редько Олена Григорівна 

E-mail: muzkomediya@gmail.com 
 

mailto:opera.odessa.ua@gmail.com
mailto:od.ukrteatr.press@gmail.com
mailto:info@rusteatr.odessa.ua
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