
                                                                                                                          
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 

XХІ Всеукраїнського форуму «Українська книга на Одещині»  

та ІІ ОдесаБібліоСаміту 
 в рамках XXIV Міжнародного книжкового фестивалю «Зелена хвиля» 

  

6-9 серпня 2020 р.  
 

 
6 серпня, четвер 

 

10.00-11.00 Екскурсії бібліотекою 

10.00-11.00 

Кава-брейк 
літня читальня «Litera» 

Одеської національної наукової бібліотеки 
(вул. Пастера, 13) 

11.00-11.30 

Online  
Відкриття ОдесаБібліоСаміту за участі представників зарубіжних  і вітчизняних національних 
бібліотек, Української бібліотечної асоціації та партнерів  

відділ рідкісних видань і рукописів 
Одеської національної наукової бібліотеки     

(вул. Пастера, 13) 

11.00-12.00 

                                                                    
Творча зустріч з Сергієм Дмитрієвим, письменником,  головою Одеської обласної 

організації Національної спілки письменників України  
ЦБС для дітей м. Одеси, бібліотека-філія №21  

(вул. Посмітного, 33) 

11.00-12.00 

Презентація альбому Пітера Кібурца «Одеса. Віч-на-віч…» (Київ-Одеса, 2020) 
головний читальний зал 

Одеської національної наукової бібліотеки 
(вул. Пастера, 13) 

11.00-12.00 

Презентація книги журналіста, поета і прозаїка Валентина Щегленка «Твої імена, Україно! 
Нариси» (Роздільна: Лерадрук, 2019)  

Центральна міська бібліотека імені Івана Франка 
(пров. Книжковий, 1А) 

11.30-12.30 

Online 
Сесія 1. Культурні інституції у новій реальності: виклики та можливості 

відділ рідкісних видань і рукописів 
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13) 

12.30-13.00 

Кава-брейк 
літня читальня «Litera» 

Одеської національної наукової бібліотеки 
(вул. Пастера, 13) 

13.00-14.00 

Майстер-клас «Що робити, щоб сучасний підліток читав» за участі Олега Симоненка,  
директора видавництва  «Час майстрів»  

 
електронний читальний зал  

 інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» 
 Одеської національної наукової бібліотеки   

(вул. Пастера, 13) 

13.00-14.00 

Презентація книги Людмили Вовк «Благовіст» (Одеса: ВМВ, 2019) за участі автора 
 

читальний зал наукових працівників 
Одеської національної наукової бібліотеки 

(вул. Пастера, 13) 

14.00-15.00 

Презентація біографічного довідника «Honoris causa: почесні члени, доктори, професори 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова» (Одеса, 2020) за участі 
авторів: В. М. Хмарського, доктора історичних наук, професора, проректора ОНУ імені І. І. 
Мечникова, О. Є. Музичка, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України 
факультету історії та філософії ОНУ імені І. І. Мечникова,  О. О. Синявської,  кандидата 

історичних наук, доцента кафедри історії України факультету історії та філософії               
ОНУ імені І. І. Мечникова  

 
відділ рідкісних видань і рукописів  

Одеської національної наукової бібліотеки 
(вул. Пастера, 13) 

 



14.00-15.00 

Online 
Сесія 2. Презентація щорічного Всеукраїнського бібліотечного  «Біографічного рейтингу» 
за участі Наталії Марченко, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника 

відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського  

відділ міжнародних проєктів  
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13) 
 
 

 
 

15.00-17.00 

 
Екскурсія одеськими бібліотеками 
 

15.30-16.30 

Презентація проєкту видавництва «Астролябія» «Класична та сучасна європейська 
література в Україні. Продовження», що реалізується за фінансової підтримки Програми 

«Креативна Європа» (конкурс «Художній переклад») Європейської Комісії, за участі 
директора видавництва Олега Фешовця, голов. редактора Юлії Дембовської та  
перекладачів – учасників проєкту Андрія Павлишина     (з польської – Янек Дукай), 
Олени О’Лір (з англійської – Дж. Конрад, В. Б. Єйтс)  

головний читальний зал 
Одеської національної наукової бібліотеки 

  (вул. Пастера, 13) 

 7 серпня, п’ятниця  

10.00-11.00 

Кава-брейк 
літня читальня «Litera» 

Одеської національної наукової бібліотеки 
(вул. Пастера, 13) 

10.00-11.00 

Презентація нової книжки дитячої письменниці,  переможниці V Міжнародного конкурсу на 
кращий твір для дітей («Корнійчуковська премія», 2017) в номінації «Поезія для дітей»      
Інни Іщук «Місячний хлопчик» (Одеса: Друк Південь, 2019), за участі                 
Володимира Рутківського,  письменника, лауреата Національної премії України             

імені Тараса Шевченка  
відділ міжнародних проєктів  

 Одеської національної наукової бібліотеки   
 (вул. Пастера, 13) 

11.00-13.00 

Online 
Сесія 3. Засідання круглого столу «Бібліотеки та модерне суспільство» за участі 
провідних бібліотек України 

відділ рідкісних видань і рукописів 
Одеської національної наукової бібліотеки   

(вул. Пастера, 13) 

11.00-12.00 

Недитячий дитячий письменник.  Творча зустріч з Володимиром Рутківським, поетом і 

прозаїком, знаним українським дитячим письменником, лауреатом Національної премії 
України імені Тараса Шевченка                                                                                                      

відділ міжнародних проєктів 
Одеської національної наукової бібліотеки     

 (вул. Пастера, 13) 

11.00-12.00 

Презентація книги історика та письменника Ігоря Стамбола «Прокляття інших: містично-
апокаліптичний трилер» (Тернопіль: Мандрівець, 2020) 

електронний читальний зал  
 інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» 

 Одеської національної наукової бібліотеки   
(вул. Пастера, 13) 

12.00-13.00  

Творча зустріч з  Ірен Роздобудько,  письменницею, переможницею літературного конкурсу 
«Коронація слова», володаркою відзнаки «Золотий письменник України», презентація її 
творчого доробку                                                                              
 

головний читальний зал 
 Одеської національної наукової бібліотеки   

(вул. Пастера, 13) 

12.00-13.00 

Презентація фентезі-роману для підлітків львівської письменниці Олени Чернінької      
«Дан. Варвара і варвари» (Одеса: Картуш, 2020) за участі  автора 

 

Одеська обласна бібліотека для юнацтва 
імені В.В. Маяковського 

(вул. Академіка Корольова, 46) 



13.00-13.30 

Кава-брейк 
літня читальня «Litera» 

Одеської національної наукової бібліотеки 
(вул. Пастера, 13) 

14.00-15.00 

Online 
Сесія 4. Панельна дискусія з актуальних питань видавничої справи та 

книгорозповсюдження «Українська книга на Одещині: регіональна відповідь 
загальнонаціональним викликам» за участі О. В. Афоніна, президента Української асоціації  

видавців та книгорозповсюджувачів  
 відділ рідкісних видань і рукописів 

Одеської національної наукової бібліотеки   
(вул. Пастера, 13) 

15.00-16.00 

Презентація настільної гри «Бібліотекар» за участі Льва Бондаренка, автора, ерудита, 
лауреата Всеукраїнської премії «Диво-дитина» та  Національної премії «Дитина року»  

головний читальний зал 
Одеської національної наукової бібліотеки   

 (вул. Пастера, 13) 
 
 
 

 

15.30-16.30 

Online 
Сесія 5. Семінар «Створення національного еталону УДК: історія, сьогодення та 
перспективи» за участі М. І. Сенченка, директора Книжкової палати України 
імені І. Федорова  та В. І. Зарицького, директора видавництва «Ліра-К»  

відділ рідкісних видань і рукописів 
Одеської національної наукової бібліотеки   

 (вул. Пастера, 13) 

17.00-18.00 

Творчий вечір О. В. Афоніна,  заслуженого працівника культури України,  прозаїка, поета, 

президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, презентація його нової 
поетичної збірки «Таке життя» 

головний читальний зал 
Одеської національної наукової бібліотеки     

(вул. Пастера, 13) 

18.00-20.00 

Літературні вечорниці 

Благодійний захід на підтримку літньої читальні «Litera» 
літня читальня-кав’ярня 

Одеської національної наукової бібліотеки       
(вул. Пастера, 13) 

 8 серпня, субота   

8.00-8.30 

Кава-брейк 
літня читальня «Litera» 

Одеської національної наукової бібліотеки 
(вул. Пастера, 13) 

9.00-18.00 Виїзне свято української книги у Доброславі (за окремою програмою) 

11.00-12.00 

Презентація серії книжок «Невидимі війни: латентне поневолення країн»                 
Миколи Сенченка,  директора Книжкової палати України імені Івана Федорова,            

доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України  
 читальний зал наукових працівників  

Одеської національної наукової бібліотеки     
(вул. Пастера, 13) 

11.00-12.00 

Презентація книги одеського історика  В. Т. Галяса «Щоденник, 1933-1946» (Одеса: 
Бондаренко М.О., 2019)  

головний читальний зал 
Одеської національної наукової бібліотеки     

(вул. Пастера, 13)  

11.00-12.00 

Презентація наукового видання міжнародного авторського колективу «Ретинобластома» 
(Одеса:  Вид. центр, 2020) за участі  Н. Ф. Бобрової, наукового редактора монографії, 

доктора медичних наук, професора,  заслуженого діяча науки і техніки України 
відділ міжнародних проєктів 

Одеської національної наукової бібліотеки     
(вул. Пастера, 13) 

14.00-15.00 

Презентація нових видань видавництва «Мистецтво»: 
С. Павленко «Іван Мазепа. Догетьманський період», З. Васіна «Українське народне 
вбрання», «Дерев’яні  церкви України» та ін. 

відділ мистецтв 
Одеської національної наукової бібліотеки     

 (вул. Пастера, 13) 



 9 серпня, неділя 

13.00-14.00 

Підбиття підсумків роботи XXІ Всеукраїнського форуму «Українська книга на Одещині». 
Нагородження переможців конкурсу «Краща книга  форуму “Українська книга на Одещині 
– 2020”»  

Парк імені Т. Г. Шевченка, 
XXIV Міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля»    

 
Експонуватимуться книжково-ілюстративні виставки: 

 
 «Краща книга форуму “Українська книга на Одещині – 2020”»  

 (аванзал Одеської національної наукової бібліотеки, вул. Пастера, 13)  

 «Видавнича діяльність Одеської національної наукової бібліотеки»  
(Парк імені Т. Г. Шевченка,  XXIV Міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля»)    

Презентації видань, творчі зустрічі та інші заходи проводитимуться  
відповідно до рекомендацій МОЗ України, а саме:  

 за обов’язкового проходження температурного скринінгу; 

 за дотримання дистанційних вимог (1,5 м); 

 відвідувачі заходів, які відбуватимуться в приміщеннях, 
     мають перебувати у захисних масках 

 
Адреса: вул. Пастера, 13, м. Одеса-23, 65023. 
Тел./факс: (048) 723-02-52; 097-93-88-664 
odnb.odessa.ua   E-mail:7230252@gmail.com  


	ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

