
Інформаційний  лист№3 від 04.08.2020
учасникам XХІ Всеукраїнського форуму 

«Українська книга на Одещині» 
та ІІ ОдесаБібліоСаміту

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

6-9  серпня  2020  року Одеська  національна  наукова  бібліотека  за  сприяння
Міністерства  культури  та  інформаційної  політики  України,  Одеської  обласної
державної  адміністрації,  Одеської  обласної  та  Одеської  міської  рад,  Української
асоціації  видавців  та  книгорозповсюджувачів,  Державної  наукової  установи
«Книжкова  палата  України  імені  Івана  Федорова»,  Українського  інституту  книги,
Української  бібліотечної  асоціації  проводить  ХХІ  Всеукраїнський  форум
«Українська книга на Одещині».

У рамках форуму буде проведено  ОдесаБібліоСаміт,  метою якого є створення,
розвиток  і  запровадження  у  роботу  бібліотек  інноваційних  практик,  популяризація
книги  і  читання,  оптимізація  процесів  обслуговування  користувачів,  обговорення
актуальних  проблем  професійної  діяльності  та  обмін  досвідом  роботи.  Програма
ОдесаБібліоСаміту  передбачає  широкий  спектр  професійних  заходів,  серед  яких
панельна  дискусія  з  актуальних  питань  видавничої  справи  та
книгорозповсюдження  «Українська  книга  на  Одещині:  регіональна  відповідь
загальнонаціональним викликам». 

Модератором  заходу  виступить  президент  Української  асоціації  видавців  та
книгорозповсюджувачів Олександр Афонін. 

Ключовими спікерами панельної дискусії стануть: 

 Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги,
 Галина  Безікович,  голова  оргкомітету  міжнародного  книжкового  фестивалю

«Зелена хвиля» і Корнійчуковського фестивалю дитячої літератури,
 Ірина  Бірюкова,  генеральна  директорка  Одеської  національної  наукової

бібліотеки, голова оргкомітету форуму «Українська книга на Одещині»,
 Олександр  Ткаченко, директор  Міжнародного  поетичного  фестивалю  Meridian

Poltava,
 Олена Заставна, програмна директорка Запорізької книжкової толоки,
 Ганна  Лісова,  директорка  торгівельної  мережі  «Учбова  книга»,  ініціаторка  та

організаторка книжкових виставок та ярмарків у Херсоні,
 Людмила Фіть, начальниця управління культури та охорони культурної спадщини

Черкаської обласної державної адміністрації, засновник і організатор Черкаського
книжкового фестивалю.

Цьогоріч,  через  карантинні  обмеження,  організаторами  за  сприяння  Українського
інституту  книги  прийнято  рішення  щодо  проведення  заходів  в  онлайн-режимі.
Запрошуємо вас  взяти  участь  у  панельній  дискусії  «Українська  книга  на  Одещині:
регіональна  відповідь  загальнонаціональним  викликам»,  яка  відбудеться
7 серпня 2020 року о 14:00 на платформі  ZOOM. Отримати посилання для онлайн-
доступ  до  заходу  можна,  заповнивши  коротку  реєстраційну  форму  учасника
ОдесаБібліоСаміту за цим посиланням: https://bre.is/TKTVPaAP

З повагою – Оргкомітет 
ХХІ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині»

odnb.odessa.ua, 7230252@gmail.com
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