
Одеська національна наукова бібліотека

Презентація книги

«Василь Галяс. Щоденник 1933-1946»

Пресреліз

Дата і час проведення: 8 серпня 2020, 11:00 - 12:00

Місце проведення: головний читальний зал (вул. Пастера, 13)

У рамках ХХІ Всеукраїнського форуму  "Українська книга на
Одещині"  в  Одеській  національній  науковій  бібліотеці
відбудеться презентація  книги «Василь Галяс.  Щоденник 1933-
1946» (Одеса, 2019) за участі упорядників видання, сина і доньки
Василя  Терентійовича  Галяса  –  Олександра  Васильовича
Галяса,  заступника редактора газети «Порто-Франко»,  члена

Національної спілки журналістів України, і Раїси Василівна Краєвої, педагога.

Василь Терентійович Галяс (1921-2006) – історик, україніст, бібліограф. Учасник
Другої світової війни. Автор понад 30 наукових праць краєзнавчої тематики. Зокрема,
брав участь у підготовці таких видань: «Визначні місця України», «Історія міст та сіл
Української РСР». Працюючи тривалий час старшим лаборантом на кафедрі історії
України історичного факультету  ОНУ ім.  І.І.Мечникова,  зробив великий внесок у
бібліографування  літератури  на  кафедрі.  Протягом  низки  років  читав  кілька
спецкурсів,  у  тому числі  популярний серед  студентів  курс  «Українська  історична
бібліографія». У 1980-ті роки певний час працював у залі каталогів бібліотеки ОНУ.
Особливе  місце  в  житті  Василя  Терентійовича  посіло  знайомство  з  істориком
дореволюційної  школи  А.В.Флоровським  (1884-1968),  адже  саме  йому  судилося
відновити зв'язок професора колишнього Новоросійського університету з науковим
життям Одеси.

«…Читаючи щоденник, легко згадати минуле. Мій щоденник нічого значного не має,
але для мене він цінний. У ньому я записую свої зустрічі з людьми…»

В. Галяс, 1937.

Щоденник  Василя  Галяса охоплює  період  із  1933  до  1946  рр.  У  ньому  багато
деталей,  які  свідчать  про життя та побут довоєнної  Одеси.  Книжка містить цінну
краєзнавчу інформацію, зокрема щодо перших двох років існування школи № 117,
про  вступні  іспити  до  Одеського  університету,  факти  з  культурного  життя  міста
тощо. Особливо цінні записи часів служби в армії (1940-1946): війна очима молодої
людини, яка стала «свідком таких фактів, які стараюся замовчувати…» (цитата із
щоденника В.Галяса).

Відділ зв’язків з громадськістю і реклами ОННБ,
відповідальна Світлана Герасимова 096 690 56 89


