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«Українська книга на Одещині»

Коронавірусна пандемія COVID-19 стала безпрецедентним викликом, що має значний
вплив на бізнес та економіку України і всього світу, але разом з цим стимулює пошук нових
форм  роботи,  розширює  спілкування  між  учасниками  культурного  процесу,  які  мають
ефективно реагувати на кризу, мають стати сильнішими в цій «новій реальності», підтримати
партнерів у реалізації спільних цілей. З огляду на це 17.06.2020 року Одеська національна
наукова бібліотека за узгодженням зі співзасновниками Всеукраїнського форуму «Українська
книга  на  Одещині»  –  Українською  асоціацією  видавців  та  книгорозповсюджувачів,
Державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» – уклала
Меморандум про співпрацю з Оргкомітетом Міжнародного книжкового фестивалю «Зелена
хвиля»  щодо  спільних  дій,  спрямованих  на  популяризацію  книги  та  читання,  промоцію
кращих зразків української та світової літератури, створення сприятливих умов для розвитку
книговидавничої  справи  в  Україні,  сприяння  реалізації  прав  громадян  на  користування
культурними  досягненнями,  а  також  на  підтримку  руху  Співтовариства  креативних  міст
ЮНЕСКО «Одеса - місто Літератури ЮНЕСКО». 

Цьогоріч форум «Українська книга на Одещині» відбудеться 6–9 серпня 2020 року і
стане складовою XXIV Міжнародного книжкового фестивалю «Зелена хвиля». Ключовими
напрямами  роботи  форуму  стануть  професійна  та  культурно-просвітницька  програми  –
круглий  стіл  з  актуальних  питань  видавничої  справи  та  книгорозповсюдження,
програма  професійного  спілкування  для  фахівців  бібліотек  «ОдесаБібліоСаміт», виїзне
Свято української книги в смт Доброслав, а також широкий спектр заходів з популяризації
книги  і  читання:  презентації  нових  вітчизняних  видань  та видавничих  проєктів,  панельні
дискусії, творчі майданчики, літературні студії, автограф-сесії тощо за участі представників
провідних  видавництв  України,  письменників,  ілюстраторів  книги,  літературознавців,
мистецтвознавців, бібліотечних фахівців та широкої громадськості. 

У рамках традиційного книжкового конкурсу «Краща книга форуму «Українська книга
на Одещині» - 2020» будуть відзначені кращі книжкові новинки та видавничі проєкти 2019-
2020 років, реалізовані з червня 2019 р. по липень 2020. Для участі в конкурсі необхідно до
25.07.2020 р. надіслати на адресу бібліотеки відповідну заявку з позначкою «на конкурс» та
два примірники видання для організації роботи журі конкурсу.

Інформаційно-рекламні заходи форуму «Українська книга на Одещині» проводяться на
договірній основі. Для внесення заходів до Програми форуму (презентації нових вітчизняних
видань,  видавничих  проєктів  та  ін.)  необхідно  до  25.07.2020  надіслати  заявку,  після
узгодження  з  Оргкомітетом  форуму  «Українська  книга  на  Одещині»  часу,  місця  та  умов
проведення заходів здійснити оплату згідно з виставленим рахунком. 

Бронювання місць у готелі здійснюється самостійно. Оперативне оновлення інформації
здійснюється  на  сайті  Одеської  національної  наукової  бібліотеки  odnb.odessa.ua та  в  її
соціальних мережах.  Додаткову інформацію з  організаційних питань  надає відповідальна
особа оргкомітету Олеся Кривогуз  (048 7039724, 097 9388664, тел/факс 048 7230252).
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