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“УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ” 

24 – 26 вересня 2014 р. 

Одещина - багатонаціональний регіон, у якому проживають представники понад 130 

національностей та народностей. Для досягнення взаєморозуміння та міжнаціональ-

ної злагоди,  налагодження суспільного діалогу засобами книги, літератури, мистецт-

ва, обміну творчими здобутками та досвідом між письменниками, видавцями, книго-

розповсюджувачами, бібліотечними фахівцями в Одеській національній науковій бі-

бліотеці імені  М. Горького з 2000 року проводиться Всеукраїнська виставка-форум 

“Українська книга на Одещині”. Ця загальнодержавна культурно-просвітницька акція 

здійснюється на виконання  обласної цільової програми “Культура Одещини – 2012 - 2015 роки”, за-

твердженої рішенням Одеської обласної ради 

Проголошена чотирнадцять років тому мета цього масштабного заходу не втратила своєї актуа-

льності й нині, адже розбудова Української держави неможлива без розвитку національного книгови-

дання, яке відіграє важливу роль у самоусвідомленні нації, формуванні культури, духовності та водно-

час є свідченням національно-культурного відродження українського народу.  

Організаторами Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» є Міністер-

ство культури України, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів,  Одеська обласна 

державна адміністрація і Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького за підтримки Дер-

жавного комітету телебачення та радіомовлення України, Одеської обласної та Одеської міської рад.  У 

роботі виставки-форуму беруть участь представники Міністерства культури України, Держкомтелера-

діо України, національно-культурних товариств Одеської області, директор  Книжкової палати України 

імені І. Федорова М.І. Сенченко, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів 

О.В. Афонін та ін. 

Виставка-форум покликана сприяти збереженню і примноженню духовного та культурного над-

бання українського народу; розвитку і функціонуванню української мови та мов національних меншин 

Одещини в усіх сферах суспільного життя; розповсюдженню та популяризації нових книжкових видань 

різними мовами, що вийшли впродовж року на теренах України; поповненню бібліотек Південного ре-

гіону новою літературою. 

Новація цього заходу полягає в тому, що загальнодержавна акція такого масштабу здійснюється 

в стінах наукової бібліотечної установи, не носить комерційного характеру, сприяє творчому 

об’єднанню видавців та книгорозповсюджувачів, бібліотекарів, авторів книг та читачів.  

 На виставці свою продукцію представлятимуть понад 60 видавництв і видавничих організацій з 

різних регіонів України. Серед видавництв, які постійно беруть участь у виставці-форумі, – “Наукова 

думка” НАН України, “Мистецтво”, “Картографія”, “Мапа”, “Алерта” (Київ), “Твердиня” (Луцьк), 

“Університетська книга” (Суми), Редакція газети “Підручники і посібники” (Тернопіль), “Астропринт” 

(Одеса) та ін. Цьогоріч вперше виставку-форум відвідають видавництва “Генеза”, “Освіта”, “ПЕТ”, 

“Український пріоритет”, “Кліо” (Київ), редакційно-видавничий відділ  Запорізької державної інженер-

ної академії та ін. 

 Видавці представлятимуть видання, присвячені історії України, українському фольклору, пи-

танням економіки, педагогіки, літературознавства, мистецтва та культури, філософії та релігії, а також      

фінансово-економічні, науково-технічні, бізнесові видання, переклади  українською та іншими мовами 

кращих зразків класичної та сучасної іноземної літератури тощо. 

 Виставці-форуму традиційно передує конкурс читацьких рецензій на книжкові новинки, які по-

бачили світ у вітчизняних видавництвах у 2013-2014 роках і стали переможцями різноманітних прести-

жних конкурсів та літературних рейтингів, вирізняючись з-поміж інших претендентів актуальністю те-

ми, змісту, ілюстративним оформленням, оригінальністю дизайнерської роботи та поліграфічного вико-

нання. Кращі рецензії будуть відзначені премією “Читач року”.  

Чільне місце у програмі книжкового форуму відведено “круглому столу” на тему: “Еволюція 

книговидання в Україні: минуле і сьогодення” за участі директора Книжкової палати України імені           

І. Федорова, доктора технічних наук, професора М.І. Сенченка, президента Української асоціації вида-

вців та книгорозповсюджувачів О.В. Афоніна, книговидавців, бібліотекарів, громадських діячів, пред-

ставників національно-культурних товариств Одещини та книгорозповсюджувачів.  

 Директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України М.Г. Желєзняк  презентувати-

ме   13-й том Енциклопедії Сучасної України.  

 



 

Перший том 12-томного довідково-енциклопедичного видання “Історія української літерату-

ри” представить видавництво  “Наукова думка” НАН України.  

 

Видавництво “Мистецтво” презентуватиме твори, видані до 200-річчя від дня народження              

Т.Г. Шевченка: “Тарас Шевченко. Мистецька спадщина: альбом” (К., 2013) та Шевченко Т.Г. “Коб-

зар: до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка” (К., 2013). 

 

  Видавництво “Астропринт” (Одеса) представить твори одеських письменників Богдана Су-

шинського, Юрія Островершенка та музикознавця Наталії Остроухової.  

 

Учасники виставки-форуму в рамках проекту “Бібліотека та влада: конструктивна співпра-

ця” здійснять  екскурсію до міських бібліотек № 46 (провул. Генерала Вишневського, 13) та    №25 

(Адміральський проспект, 30), які реконструйовано, оновлено та оснащено з ініціативи та за підтримки 

народного депутата України, лауреата Галереї почесних благодійників Одещини “Люди щедрих сер-

дець” Сергія Рафаїловича Гриневецького. Захід відбудеться за участі С.Р. Гриневецького. 

Директор Книжкової палати України імені І. Федорова М.І. Сенченко презентуватиме нові кни-

ги “Долларовый лохотрон”, или Финансовое порабощение мира” (К., 2014) та “Латентна світова 

інформаційна війна” (К., 2014). 

Видавництво “Арт Економі” (Київ) презентуватиме видавничий проект “Поєднання друкованої 

та електронної версії видання”. 

Відбудеться творча зустріч з українським дитячим письменником В. Рутківським, лауреатом 

Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, та презентація його нових книжок “Ганнуся” (Львів: 

Видавництво Старого Лева, 2012) і “Потерчата. Дитяча сповідь для дорослих, які так нічому й не 

навчилися” (Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013). 

Українська дитяча письменниця Л. Вороніна зустрінеться з маленькими  читачами і презентува-

тиме їм  свої нові дитячі книжки, видані у “Видавництві Старого Лева” (Львів) та “Грані - Т” (Київ).  

На поціновувачів поетичного слова чекає творча зустріч з українською поетесою, автором понад 

ста пісень Лілією Золотоношею. 

До уваги відвідувачів будуть представлені також видання І.П. Гайдаєнка “Избранное” у 3-х 

томах (О.: Астропринт, 2013); поетична збірка  П.Й. Коробчука “Парковий період” (Луцьк: ПВД 

“Твердиня”, 2013).  

Свою нову книгу “Радомир Василевский. Счастье – дело тяжелое” (О.: Фенікс, 2013) із серії 

“Имена Одесской киностудии” представить Г.Я. Лазарєва. 

Краєзнавців Одещини зацікавить презентація книги  “Історичний календар Ананьєва: до 260-

річчя заснування міста”, автор-упорядник О.А. Шхалахов (О.: Астропринт, 2013). 

Одеська обласна організація Національної спілки письменників України презентуватиме книгу        

Богдана Сушинського “Голосами віщої давнини” (О.: Астропринт, 2013). 

Завершиться захід підведенням підсумків роботи виставки-форуму та відзначенням кращих ви-

давничих проектів.  

Експонуються книжково-ілюстративні виставки: 

 

“Скарбниця науки, духовності і культури: до 185-річчя ОННБ ім. М. Горького” – головний читаль-

ний зал ОННБ ім. М. Горького  

 

“Краща книга виставки-форуму 2014” – аванзал ОННБ ім. М. Горького  

 

 “Книги одеських письменників. 2012-2014 рр.” –  головний читальний зал ОННБ ім. М. Горького 

 

Адреса: ОННБ імені М. Горького, вул. Пастера, 13, м. Одеса-23, 65023 

Контактний тел/факс: (048) 723-02-52; тел.: (048) 723-24-78. E-mail: ognb@ukr.net 
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