
Рішення журі :

Дипломами нагороджуються переможці цього року:

В НОМІНАЦІЇ:

 «Науково-довідкове видання»:

Олександр Музичко, Олена Синявська, Вадим Хмарський

за книгу «HONORIS CAUSA» : почесні члени, доктори, професори Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова : біографічний довідник . – 
Одеса :  ОНУ, 2020.

Лариса Бур  ’  ян

упорядник біобібліографічного довідника : «Коли кривавивсь і хитався світ» : 
українські літератори на сторінках одеської преси періоду національно-
визвольних змагань 1917-1919 років. – Одеса : ПП «Видавництво Картуш», 
2019.

«Довідкове видання»

Борис Амчиславський, Едуард Амчиславський

упорядники книги : «Чёрное море Леонида Утёсова» : морская тема в жизни 
и творчестве Леонида и Эдит Утёсовых.- Нью-Йорк, 2019.

Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова

за книгу : «Книжкові пам’ятки наукової бібліотеки Одеського національного 
університету : путівник /упоряд. : М.В. лексєєнко, Г.В. Великодна, О.В. 
Полевщикова; відп. ред. М.О. Подрезова. – Одеса : ОНУ, 2019.



«Історична спадщина» :

 Мехмет Тютюнджи, Андрій Красножон  

за книгу : «Місто Ізмаїл та його фортифікація» (за джерелами XVI-XIX ст.). - 
Одеса : Чорномор’я, 2019.

Ігор Козлов-Петровський, Валерій Шерстобітов, Інна Арутюнова

автори книги : «Пантеон Одессы» : Второе Христианское кладбище. Люди и 
судьбы. Катастрофы. Тайные истории. Воспоминания современников. – 
Одесса : Изд-во КП ОГТ, 2020 .

Олександр Галяс, Раїса Краєва (Галяс) 

упорядники книги : Василь Галяс. «Щоденник».1933-1946. Одеса : 
Бондаренко М.О.,  2019 .

«Духовна спадщина»

Видавництво Олді-плюс

за книгу : Микола Михайлуца. «Православне життя в Одесі : від революції до 
Сталінського одержавлення (1917-1945) : монографія. – Херсон, 2019.

«Одесика»

Євген Волокін, Олександр Паларієв

за книгу : «Історія Одеси в пам’ятниках і скульптурах». –

 Одеса : Чорномор’я, 2020.



Видавництво Форс Україна

за книгу : «Легенди Одеси» /С. Товстенко [текст], О. Орлова [ілюстрації]. - 
Київ, 2019.

 

 «Наукове видання»

Надія Боброва 

за книгу : «Ретинобластома» : монография /под ред. Н.Ф. Бобровой. – Одесса
: Издательский центр, 2020.

Микола Сенченко

за книгу : «Латентні структури світової політики» : нариси з конспірології. – 
Київ : Ліра-К, 2020.

Видавець Олег Філюк

за книгу: Євген Луняк. «Вольтер і Україна». –

Київ, 2020.

«Науково-популярне видання»

Людмила Вовк

автор книги : «Благовіст». –

 Одеса : ВМВ, 2019. 

Видавництво «Генеза»

за книгу : «Звичаї нашого роду» : страви української кухні /авт.-упоряд.: С. 
Андрющенко, С. Железняк. – Київ, 2019.  



Видавництво «Форс Україна»

за книгу : «Психологія за 30 секунд. 50 найвизначніших психологічних теорій, 
які можна пояснити за півхвилини» /пер. з англ. К. Дем’янчук. - Київ, 2020.

«Навчальна книга» :

Видавництво «Ліра-К»

 за книгу: «Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту» : 
навчальний посібник /під. ред. В.М. Богуша. - Київ, 2020.

Видавництво «АССА»

за книгу : «І в мене був свій рідний край...» : хрестоматія української 
діаспорної літератури для дітей і юнацтва /укладач М.В. Варданян. - Харків, 
2019.

«Українська класика»

Видавництво «Ліра-К»

за книгу: Володимир Самійленко. «Твори» /упоряд. А. Сірант. –

Київ, 2020.

«Літературно-художнє видання»

Едуард Амчиславський, Олександр Галяс  

за книгу : «Леонид Утёсов : вне сплетен и легенд». –

 Одесса : Бондаренко М.А.,  2020.



Михайло Пойзнер, Олександр Грабовський, Ольга Барковська

за книги : «Зелёный фургон» и весь Александр Козачинский : [в 2-х кн.]. - 
Одесса : ТЭС, 2020. 

«Сучасне літературно-художнє видання»

Маріанна Гончарова

за книгу : «Когда Луна снимает шляпу» : дневник интроверта. Київ : 
Друкарский двор Олега Фёдорова, 2020. 

Олександр Афонін

за книгу : «Таке життя» : збірка поезій. –

Харків : Фоліо, 2020.

Видавництво Старого Лева

за книгу : Петро Яценко. «Магнетизм» : роман –

Львів, 2020.

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»

за книгу: «Львів. Шоколад. Кам’яниці».-

Харків, 2020.



«Літературознавство»

Видавництво «  Optimum  »

за книгу : Белла Верникова. «Пришедший из забытья» : русско-еврейская 
литературная Одесса : эссе, статьи, интервью.-

 Одесса, 2020.

«Краща книга з питань мистецтва» :

Анатолій Дроздовський, Єва Краснова

 за книгу : «Старая Одесса в живописи и графике из коллекции А.А. 
Дроздовского» : [книга-альбом]. –

Одесса : ТЭС,  2019.

Дитячий світ» :

Ніна Гравицька

автор книги: «Колдунья из Треугольного переулка»: Книга третья. Ч. 1, 2. –

 Одесса : Типография «Колибри», 2019-2020.

Інна Іщук

автор  книги  :  «Місячний  хлопчик»  :  казкова  повість  для  дітей  /ред.
Володимир Рутківський. –

Одесса : Друк Південь, 2019.

Видавництво Старого Лева

за  книгу:  Галина  Малик.  «Піратський  маршрут»  /ілюстрації  та  обкладинка
Грасі Олійко. –

Львів, 2019.


