
Одеська національна наукова бібліотека

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

та 180-річчю виходу друком збірки «Кобзар»

Програма

Дата і час проведення: 4 березня 2020 р. о 12:00
Місце проведення: ротонда головного читального залу ОННБ

Відкриття
Бірюкова Ірина Олександрівна, генеральний директор ОННБ

Вітальне слово 

Санак Юрій Миколайович,  начальник відділу по роботі  з  бібліотеками та історико -
топонімічною комісією  Департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Крет Надія  Іванівна,  головний  спеціаліст  управління  культури,  національностей  та
релігій  Департаменту  культури,  національностей,  релігій  та  охорони  об’єктів
культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації;

Ігуменя Серафима, настоятелька Одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого
монастиря, голова Синодального відділу «Церква і культура» УПЦ.

Доповіді

Т.Г. Шевченко і світ
Сікорська Вікторія  Юріївна,  доктор  філософії,  кандидат  філологічних наук,  доцент,
завідувач  кафедри  довузівської  підготовки  факультету  по  роботі  з  іноземними
студентами ОНМУ;

Т.Г. Шевченко «Зоре моя вечірняя…»
Читає Джибооглу Альп Ерен,  студент підготовчого відділення факультету по роботі
з іноземними студентами ОНМУ;

Образ Т.Г. Шевченка у творчості сучасних українських письменників
Шевченко  Тетяна  Миколаївна,  кандидат  філологічних  наук,  завідувач  кафедри
української літератури ОНУ ім. І.І. Мечникова;

Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка
Монке Олена Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  сімейної та
спеціальної  педагогіки ПНПУ ім. К.Д.Ушинського;

Ідейно-поетична спадщина Т.Г. Шевченка як наставника українського народу
Домбровська  Лариса  Федорівна,  кандидат  історичних  наук,  доцент  кафедри
загальнонаукових соціальних та поведінкових дисциплін Одеського інституту МАУП;

Жіноча тема у ранніх творах Т.Г. Шевченка
Афанасьєва Таміла Володимирівна, голова Одеської обласної Ради миру;



З криниці Шевченкового Слова
Дем’янишина Лариса  Семенівна,  художниця,  член  НСХУ,  член  творчого  об’єднання
«Новація» м. Южного;

Заходи Державного архіву Одеської області з вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка
Лісунець  Людмила  Ігорівна,  головний  спеціаліст  відділу  формування  НАФ  та
діловодства Державного архіву Одеської області;

Сторінки шевченкіани Одеського літературного музею
Хоменко Катерина Сергіївна, старший науковий співробітник Одеського літературного
музею;

«Судились книзі  не роки – віки…»: видання «Кобзаря» Т.Г.  Шевченка у фонді
ОННБ
Бур’ян  Лариса  Миколаївна,  завідувач  науково-бібліографічного  відділу  ОННБ,
заслужений працівник культури України;

Шевченко – на всі часи!
Максим’юк Тарас Іванович,  заслужений працівник культури України, член НСЖУ та
почесний член НСХУ, почесний член НСКУ та Одеського товариства колекціонерів,
перший  заступник  голови  правління  Одеського  відділення  Українського  фонду
культури.

У рамках читань:

- «Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон…»: книжкова
виставка з фонду ОННБ, бібліографічний огляд;

- «І ті слова  ідуть меж люди…»: виставка картин художниці  Лариси Дем’янишиної,
члена НСХУ, члена творчого об’єднання «Новація» м. Южного;

- «Стань музикою, Слово: пісні на вірші Т.Г. Шевченка»: музична композиція у
виконанні  вихованців  Одеської  спеціалізованої  музичної  школи-інтернату  імені
професора П.С. Столярського.

Відповідальна  і  ведуча  заходу  Кухарук  Т.М.,  завідувач  відділу  зв’язків  з  громадськістю та
реклами бібліотеки, тел. 718 - 53- 39.


