
Про конкурс

З  1  по  24  вересня  в  Одеській  національній  науковій  бібліотеці  проводився
конкурс читацьких відгуків  «Замовте слово про книгу», на кращі наукові та художні
видання  2019-2020  року,  нагороджені  літературними  міжнародними  преміями  та
преміями України. Мета конкурсу - популяризація читання серед молоді як важливого
фактора збереження і розвитку національної культури, виховання культури читання та
любові до друкованого слова на кращих зразках української літератури. 

До  уваги  учасників  конкурсу  читацьких  відгуків  на  виставках  «Краща  книга
України 2019-2020» та «КРАЩА КНИГА ФОРУМУ «Українська книга на Одещині 2020
року»  було  представлено  понад  три  десятки  книг  –  лауреатів  літературних
міжнародних премій та премій України, серед яких Національна премія України імені
Тараса  Шевченка,  Премія  Президента  України  “Українська  книжка  року”,
Міжнародна  літературна  премія  імені  Миколи  Гоголя  «Тріумф»,  Міжнародна
літературна премія імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень», Книга року
BBC,  Літературна премія  Європейського  Союзу,  Нобелівська  премія  з  літератури  та
багато  інших.  Запропоновано  найкращу  сучасну  дитячу  літературу,  різноманітну
літературу  для  дорослих,  художні  романи  та  наукові  праці,  збірники  поезій  та
мистецькі альбоми, які вийшли у видавництвах України протягом останніх. 

Конкурс  відгуків «Замовте  слово  про  книгу»  багато  років  поспіль
відбувається  за   партнерської  підтримки  громадської  організації  –  Ротарі  клуб
«Одеса-Рішельє».

 В цьому році до організаційного комітету конкурсу надійшло біля 50 читацьких
відгуків.  До конкурсу  долучились студенти 1-5  курсів,  аспіранти та магістранти
Південноукраїнського  національного  педагогічного  університету  імені  К.Д.
Ушинського, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Одеського
національного політехнічного університету, Одеської національної академії харчових
технологій, студенти коледжу Одеської державної академії технічного регулювання
та  якості,  курсанти  1-4  курсів  Одеського  державного  університету  внутрішніх
справ,  Одеського  професійного  ліцею  морського  транспорту.  Також  до  конкурсу
відгуків долучились науковці провідних вузів Одеси та інших міст України.

Конкурс  розширив  свою  географію,  до  організаційного  комітету  конкурсу
надійшли відгуки з Прикарпаття, Волині, Чернігівщини, Львова, Києва, зокрема від
здобувачки кафедри фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського
національного  університету  імені  Івана  Франка,  аспірантки  Інституту  проблем
сучасного мистецтва Національної Академії Мистецтв України (м. Київ). 


