
Одеська національна наукова бібліотека

Прес-реліз

Шевченківські читання,

присвячені  206-й річниці від  дня народження Т.Г. Шевченка

та 180-річчю  виходу друком  збірки «Кобзар»

Дата і час проведення: 4 березня 2020 о 12.00.

Місце проведення: ротонда  головного читального залу ОННБ  (вул. Пастера, 13)

4 березня 2020 року в Одеській національній науковій бібліотеці проходитимуть
традиційні  Шевченківські  читання,  які   нині  присвячені    206-й  річниці  від   дня
народження Т.Г. Шевченка та 180-річчю  виходу друком  збірки «Кобзар» – книги, що
стала епохою в історії українського народу. Її значення не тільки в літературній цінності,
вона  є  втіленням  української  думки,  ідеї  любові  до  Батьківщини.   За  традицією  ми
називаємо весь поетичний, віршовий доробок Т. Г. Шевченка «Кобзарем», хоч відомо, що
так  поет назвав  лише невелику  збірку ранніх своїх поезій, що вийшла друком у 1840-му
році.

У  програмі   Шевченківських  читань   провідні  науковці,  митці,  краєзнавці
розглянуть  цікаві  теми  сучасного  шевченкознавства:  ідейно-поетична  спадщина  Т.Г.
Шевченка як наставника українського народу; Т.Г. Шевченко і світ; образ Т.Г. Шевченка у
творчості сучасних українських письменників; педагогічні погляди Т.Г. Шевченка та інші.

Книжкова виставка  з фонду ОННБ : «Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для
мене совість  і  закон…» представить  унікальні  видання   збірки «Кобзар» різних років,
різними мовами, у художній інтерпретації різних відомих митців (від першого ілюстратора
Василя Штернберга   до наших сучасників: Миколи Стороженка, Софії Караффи-Корбут
та інших). Окрасою експозиції є рідкісні примірники зібрання творів Шевченка, які свого
часу виходили у Лейпцигу, Чикаго. До уваги присутніх також вітчизняне повне зібрання
творів у дванадцяти томах, що було видано у 2001-2014 роках київським видавництвом
«Наукова думка»; Шевченківська енциклопедія та інші видання.

У рамках читань також відбудеться відкриття  виставки картин «І ті слова  ідуть
меж люди…»:  художниці  Лариси Дем’янишиної, члена НСХУ, члена творчого об’єднання
«Новація»   м. Южного, та презентація  музичної композиції: «Стань музикою Слово: пісні
на вірші Т.Г.Шевченка»  у виконанні вихованців Одеської спеціалізованої музичної школи-
інтернату імені професора П.С.  Столярського.



Довідково:

Шевченківські читання в ОННБ були започатковані у 1999 році з нагоди відзначення 185-
річчя від дня народження національного і світового генія, поета, художника, громадського
діяча  -  Тараса  Григоровича  Шевченка.  Відтоді  вони стали  традиційними,  хоча  вперше
повідомлення про проведення таких заходів у бібліотеці з’явилося в 1951 році.

Проведенню Шевченківських читань на гідному рівні сприяють унікальні фонди, науковий
потенціал  бібліотеки,  плідні  зв’язки  з  провідними  науковцями  Одеси,  художниками,
майстрами сцени, творчими колективами. Бібліотекарі завжди з гордістю представляють
свій  внесок  до  шевченкознавчих  досліджень,  зокрема:  бібліографічні  покажчики
«Шевченко  в  одеській  пресі»  (на  теперішній  час  укладено  6  випусків),  «Видання
«Кобзаря»  у  фондах  Одеської  державної  наукової  бібліотеки  імені  М.  Горького»;
репринтне  видання  унікальної  збірки  «Вінок  Т.Г.  Шевченку»,  упорядкованої   М.Ф.
Комаровим;  численні  власні  дослідження  і  публікації  бібліотекарів  у  галузі
шевченкознавства.

Відповідальний і ведуча заходу – Кухарук Т.М., завідувач відділу зв’язків з громадськістю 
і реклами бібліотеки. Тел. для довідок 718 – 53 – 39.


