
ПРОГРАМА 
XІХ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» 

 та круглого столу «Соціальне партнерство та інновації у бібліотечній галузі:  
практика і виклики сьогодення» 

18-20 травня 2018 р.  
 

18 травня, п'ятниця 

10.00-10.50 

Прес-конференція за участі заступника Міністра культури України Ю.А. Рибачука; представника 
Української бібліотечної асоціації; начальника управління культури, національностей, релігій та 
охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації О.В. Олійник; директора 
департаменту культури і туризму Одеської міської ради Т.Ю. Маркової; директора Книжкової палати 
України ім. І. Федорова, доктора технічних наук, професора М.І. Сенченка; президента Української 
асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О.В. Афоніна; в.о. генерального директора Одеської 
національної наукової бібліотеки І.О. Бірюкової та керівників провідних видавництв України. 
Нагородження переможців конкурсу «Замовте слово про книгу» (на кращий читацький відгук на 
книгу, представлену на XIX Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині»).  

Відділ міжнародних проектів ОННБ 
(вул. Пастера, 13, адміністративний корпус) 

10.00-17.00 
Мистецький ярмарок 

Майданчик перед Бібліотекою  
(вул. Пастера, 13) 

10.00-10.40 
Відкриття оновленої експозиції з історії книги 

Відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

11.00-11.40 

Урочисте відкриття XIX Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» та 

соціального проекту ОННБ – літньої читальні «Litera» 

ОННБ 
(вул. Пастера, 13) 

11.40-12.00 
Ознайомлення гостей з експозиціями видавництв – учасників виставки-форуму 

Головний читальний зал ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-15.00 

Автограф-сесія С. Братчука – громадського діяча, журналіста, автора поетичної збірки «Війна у 
мирний час», присвяченої українському солдатові (Одеса, 2017) 

Головний читальний зал ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-15.00  

Автограф-сесія професора М. Шалімова, автора монографій: «Царство моих идей впереди», «Я 
сделал не все, что мог…» (Одеса, 2018) та «Эколого-биологический Олимп. Академик Лысенко. 
Трилогия. Ч.3 «…Я в науке честно… работал». Творец  «прогрессивной» агроэкологии: к 120-
летию со дня рождения» (Одеса, 2018) 

Головний читальний зал ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-15.00 

Автограф-сесія І. Меліхової – укладача збірки вибраних поезій В. Мороза «Життєдайні джерела» 
(Одеса, 2017) 

Головний читальний зал ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-15.00 

Автограф-сесія Л. Вовк,  автора  серії книжок для дітей «Дружньою родиною мандруємо Україною» 
(Одеса : ВМВ, 2017) 

Головний читальний зал ОННБ  
 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 

Презентація книги «Збірка мистецьких творів Художнього музею Тараса Шевченка у Пекіні» 
(Пекін, 2018) 

Відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 

Презентація нових видань 2018 року видавництва «Мистецтво»: 

 А. Макаров «Світло українського бароко»; 

 В. Кублицький «Юнацтву про мистецтво». Кн. 1-2; 

 Т. Яблонська, І. Драч «Книга, яку знищили»; 

 Д. Малаков, А. Прибєга «Київ столітньої давнини» 
Відділ мистецтв ОННБ 

 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 

Презентація книги «Літописи церковні Балтського повіту Подільської губернії (1866-1899). 
Частина 1», упорядник Р. Нагнибіда (Дрогобич : Коло, 2018) 

Ф-т історії та філософії ОНУ імені І.І. Мечникова 
(вул. Єлісаветинська,12) 

 
 



12.00-13.00 

Презентація книги М. Єщенко «Бібліотекарки не виходять заміж» (Луцьк : Твердиня, 2017)  
Електронний читальний зал  

інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 
«Феєрверк лауреатів та бестселерів!»: огляд нових видань та серій видавництва «Фабула» (Харків) 

Виставка нових надходжень ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 

Творча зустріч з письменником, журналістом, головним редактором газети «Панорама» (Суми), 
автором книг «Іловайськ», «П’ять секунд, п’ять днів» та ін. Є. Положієм 

Відділ міжнародних проектів ОННБ  
                                                                                                (вул. Пастера, 13, адміністративний корпус) 

12.00-13.00 
 

Літературна зустріч (проект видавництва «НК-Богдан») з українським поетом, прозаїком, дитячим 
письменником, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка (2012) В. Рутківським 

Одеська обласна бібліотека для дітей імені В. Катаєва 
(вул. Преображенська, 64)   

12.00-13.00 

Презентація книги Б. Сушинського «Енциклопедія Львівської Ставропігії. XV — початок ХХІ ст.» 
(Одеса : Астропринт, 2018)  

Сектор інформаційного забезпечення  
з питань права та екології ОННБ   

(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 

Презентація збірника «Українські губернські з’їзди в Одесі у 1917 році : документи і матеріали» 
(Одеса :  Бондаренко М.О., 2017) за участі упорядника  і автора передмови Т. Вінцковського  

Відділ краєзнавства «Одесика» ОННБ  
(вул. Пастера, 13,  головний корпус 

12.00-13.00 

Презентація    книги «України вірні сини» (Одеса : Атлант, 2018) за участі упорядника Л. Опроненко-
Клопової 

Літературний майданчик 
                                                                                                                    (вул. Пастера, 13, внутрішній  

дворик ОННБ) 

13.00-13.30 Кава-тайм 

13.30-15.00 

Круглий стіл «Соціальне партнерство та інновації у бібліотечній галузі:  практика і виклики 
сьогодення» 

                                                                                                   Відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ 

(вул. Пастера, 13, головний корпус )) 

14.00-15.00 

Презентація творчих проектів видавництва «Саміт-книга» (Київ): зустріч з лауреатом премії імені      
Г. Тютюнника Валерієм Пузіком та доктором наук, директором Наукової бібліотеки імені                        
М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олегом Сербіним за 
участі директора видавництва Івана Степуріна  

Електронний читальний зал  
інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» ОННБ 

(вул. Пастера, 13, головний корпус)   

14.00-15.00 

На вшанування пам’яті вченого-театрознавця А.Г. Баканурського: презентація монографії кандидата 
мистецтвознавства, доцента ХНТУ А. Білик «Театральная критика Одессы» (Херсон : Гельветика, 
2018) за участі науковців-театрознавців  

Відділ краєзнавства «Одесика» ОННБ  
(вул. Пастера, 13,  головний корпус  

14.00-15.00 

Презентація книг Г. Щипківського «Прало : роман-колаж», «Неримовані думки : есеї, роздуми», 
«Золота задума : поезії» (Одеса : Астропринт, 2018) 

Сектор інформаційного забезпечення  
з питань права та екології ОННБ   

(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

14.00-15.00 

Презентація книги Л. Бурчо «Гнездо Борисово» в эпоху перемен» (Одеса : РВФ «Прес-кур’єр», 
2017) за участі автора 

Відділ міжнародних проектів ОННБ  
                                                                                                (вул. Пастера, 13, адміністративний корпус) 

14.00-15.00 

Презентація нових видань письменника Д. Шупти: «Сонях сонетів» (Одеса : Друк Південь, 2017) та 
«Козацьке коло» (Київ : Січ, 2017) за участі автора.  

Літературний майданчик 
                                                                                                                          (вул. Пастера, 13, внутрішній 

дворик ОННБ) 

14.00-17.00 

Автограф-сесія «Літописи церковні Балтського повіту Подільської губернії (1866-1899).      
Частина 1», упорядник Р. Нагнибіда (Дрогобич : Коло, 2018) 

Головний читальний зал ОННБ 
 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

14.00-17.00 
Автограф-сесія Є. Положія, письменника, журналіста, головного редактора газети «Панорама» 
(Суми), автора книг «Іловайськ», «П’ять секунд, п’ять днів» та ін.  

Головний читальний зал ОННБ 



 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 
 
 

15.00-16.00 

Презентація книги Р. Кракалії «Три барви Дунаю» (Чернівці : Друк Арт, 2017) 
Літературний майданчик  

                                                                                                              (вул. Пастера, 13, внутрішній 
дворик  ОННБ) 

15.30-16.30 

Фокус-семінар «Публічні закупівлі книжок за тендерною процедурою через систему «ProZorro» 
 за участі фахівців Українського інституту книги. 

Відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ) 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

15.30-16.30 

Презентація книг письменника-шістдесятника, члена НСПУ, просвітянина, громадського діяча 
І. Низового: 
«Ніхто наді мною не пан : вибрані поезії» (Київ : Український пріоритет, 2017); 
«Бути – народом! : вибрані твори в п’яти томах. Том 1. Я просто чесний віршувальник. Поезії, 
роздуми» (Київ : Український пріоритет, 2018) 

Одеська ЦМБ імені І. Франка (Книжковий пров.,1) 

16.00-17.00 

Презентація нових видань видавництва ТОВ РВА «Ірбіс» (Одеса): 

 монографії «Этнология Одессы в исторической и современной перспективах» / П. Лозовюк, 
А. Пригарин (Одеса, 2017); 

 Грек И.Ф. Купоран-Ровное: история, культура, люди болгарского села в Буджаке (Одеса, 
2018) за участі авторів, редакторів, видавців, наукової та освітньої громадськості області 

Виставка нових надходжень ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

16.00-17.00 
 

Презентація збірки поезій «Ідучи дорогами життя» (Харків : Фоліо, 2018) за участі автора, президента 
Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О. Афоніна 

Літературний  майданчик  
(вул. Пастера, 13, внутрішній дворик ОННБ) 

16.45-17.45 
 

Презентація оновленої програми «Українська книга» для поповнення фондів публічних бібліотек 
України за участі фахівців Українського інституту книги 

Відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ 
 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

17.00-18.00 

Презентація художнього альбому «Дем’янишина Лариса» (Одеса : Друк Південь, 2017) за участі 
автора – художниці Л. Дем’янишиної 

Книгарня-кав’ярня  
(вул. Катерининська, 77) 

18.00-19.00 

Музична вітальня «Митці Одеси - Україні» за участі провідних артистів Одеського національного 
академічного театру опери та балету 

Ротонда головного читального залу ОННБ 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

 19 травня, субота 
8.00-20.00 Виїзне свято української книги у Овідіополі (за окремою програмою) 

  

11.00-12.00 

Презентація книг директора Книжкової палати України ім. І. Федорова, доктора технічних наук, 
професора М. Сенченка:  
- «Масс-медиа, пиар, или Кто и как вам компостирует мозги», (Київ : Ліра-К, 2018),  
- «Финансовый вампиризм англосаксов» (Київ : Ліра-К, 2018),  
- «Судьба Украины в мире управляемого хаоса» (Київ : Ліра- К, 2018)   

Відділ міжнародних проектів ОННБ 
(вул. Пастера, 13, адміністративний корпус) 

11.00-12.00 
Презентація Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу-2017» за участі фахівців 
Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

Відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

11.00-12.00 

Презентація творчих проектів видавництва Національного університету “Львівська політехніка” 
Електронний читальний зал  

інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» ОННБ 

                                                                                                                             (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.30-13.30 
 

Лабораторія професійної майстерності «Бібліотекар та дослідник: творчі грані співробітництва» 
Відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ  

(вул. Пастера, 13, головний корпус)  

12.00-13.30 

Презентація газети «Правдошукач»: 2008-2018. Десять років у пошуках правди» за участі видавця 
Ю. Шеляженка (Київ) 

Одеська обласна універсальна наукова  
бібліотека ім. М.С. Грушевського 

 (вул. Троїцька, 49/51) 
  



12.00-13.30 

Дискусійна студія «Шляхи розвитку книговидання в Україні: стратегія чи тактика?» за участі 
президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів О. Афоніна 

Овідіополь, районний будинок культури «Слава» 
(вул. Т. Шевченка, 95) 

  

12.00-13.00 

Літературна зустріч (проект видавництва «НК-Богдан») з українським письменником О. Різниковим 
Презентація книги О. Різниківа «УкраМарс» та 30-го випуску журналу Всеукраїнського товариства 
політв’язнів і репресованих «Зона» 

Овідіополь, районний будинок культури «Слава» 
(вул. Т. Шевченка, 95) 

12.00-14.00 
Автограф-сесія Р. Кракалії книги «Три барви Дунаю» (Чернівці : Друк Арт, 2017) 

Овідіополь, районний будинок культури «Слава» 
(вул. Т. Шевченка, 95) 

12.00-14.00 

Автограф-сесія В. Деміденка – лауреата поетичного конкурсу «Свою Україну любіть», волонтера, 
автора збірки віршів «Дзвони» (Одеса : Астропринт, 2017) 

Овідіополь, районний будинок культури «Слава» 
(вул. Т. Шевченка, 95) 

12.00-14.00 

Автограф-сесія письменника Д. Шупти, автора книг «Сонях сонетів» (Одеса : Друк Південь, 2017) та 
«Козацьке коло» (Київ : Січ, 2017) 

Овідіополь, районний будинок культури «Слава» 
(вул. Т. Шевченка, 95) 

13.00-14.00 

Презентація книги П. Осадчука «Я тут, я серед вас» (Київ : Видавництво Жупанського, 2017)  за 
участі укладача, письменника, журналіста, лауреата муніципальної премії імені Костянтина 
Паустовського   А. Глущака 

Овідіополь, районний будинок культури «Слава» 
(вул. Т. Шевченка, 95) 

13.00-14.00 

Презентація книги педагога, публіциста, поетеси, лауреата премії імені Василя Стуса                            
Г. Могильницької «Імена. Поеми» (Київ : Український пріоритет, 2017) 

Виставка нових надходжень ОННБ  
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

13.00-14.00 
Кава-тайм 
 

14.00-15.00 

Презентація науково-публіцистичного видання В. Валлє «Корупція. Занепад соціального капіталу» 
(Київ : Філюк О., 2018) за участі автора та видавця 

Відділ міжнародних проектів ОННБ 
(вул. Пастера, 13, адміністративний корпус)  

14.00-15.00 

Презентація збірки віршів А. Полежаки «Навісні пісні» (Київ : Люта справа, 2018) за участі автора та 
керівників видавництва «Люта справа» – А. Гончарука та Є. Чуприни 

Виставка нових надходжень ОННБ 
 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

14.00-15.00 
Презентація книги В. Штельмах «Хай міцніє нитка роду» (Київ : «Мистецтво», 2017) 

Відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ 
 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

16.00-17.00 

Презентація книги Л. Ісаєнко «Дивоцвіт родоводу» (Одеса : Чорномор'я, 2018) за участі автора 
                                                                                                                            Електронний читальний зал  
                                                                         інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» ОННБ 
                                                                                                               (вул. Пастера, 13, головний  корпус) 

 
20 травня, неділя   

 

11.00-13.00 

Завершення роботи круглого столу «Соціальне партнерство та інновації у бібліотечній галузі:  
практика і виклики сьогодення», прийняття рекомендацій. 
Підбиття підсумків роботи XIX Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині». 
Нагородження переможців конкурсу «Краща книга виставки-форуму 2018».  

Гостинний двір «Будинок Павлових» (Миколаївська дорога, 168Б) 

 
Під час роботи виставки-форуму експонуються книжково-ілюстративні виставки:  
 
«Краща книга виставки-форуму» – аванзал ОННБ (вул. Пастера, 13); 
«Книги одеських письменників 2017-2018 рр.» – головний читальний зал ОННБ (вул. Пастера,13); 
«Видання Державного підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво»     
Міністерства культури України – головний читальний зал ОННБ (вул. Пастера,13); 
«Видання Одеської національної наукової бібліотеки» – аванзал ОННБ (вул. Пастера, 13).  
 

 
 

 


