
ПРЕСРЕЛІЗ
XXI Всеукраїнського форуму«Українська книга на Одещині»

На  виконання  обласної  комплексної  програми  «Культура  Одещини  2020-2022  роки»
6-9 серпня 2020 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики України Одеська
національна наукова бібліотека, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Державна
наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» за підтримки Одеської обласної
державної адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської рад, Українського інституту книги та
Української  бібліотечної  асоціації  проводять  XXI Всеукраїнський  форум  «Українська  книга  на
Одещині».

Цьогоріч  через  карантин  прийнято  рішення  про  партнерське  співробітництво  у  питаннях
розвитку  культури  та  підтримки  державної  гуманітарної  політики.  У  зв’язку  з  цим  заходи
ХХІ  Всеукраїнського  форуму  «Українська  книга  на  Одещині»  стануть  органічним  доповненням
програми  XXIV Міжнародного книжкового фестивалю «Зелена хвиля», про що організатори уклали
«Меморандум про співпрацю».

Метою  заходу  є  сприяння  реалізації  прав  громадян  на  користування  культурними
досягненнями,  промоції   книги  та  читання,  кращих  зразків  української  та  світової  літератури,
створення  сприятливих  умов  для  розвитку  книговидавничої  справи  в  Україні,  утвердження  та
популяризації державної мови, підтримка регіональної культурної політики, молодих прозаїків, поетів
та митців, сприяння поповненню бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією.

Програма книжкового  форуму передбачає  широкий спектр  інформаційно-рекламних заходів:
зустрічі  з письменниками, презентації  нових вітчизняних видань та видавничих проєктів,  панельні
дискусії,  літературні  студії,  автограф-сесії  тощо  за  участі  провідних  видавництв  України,
письменників, ілюстраторів книги, літературознавців та мистецтвознавців.

Відбудеться   традиційний книжковий конкурс «Краща книга  форуму  “Українська книга на
Одещині–2020”»,  на який уже надійшло понад  50  видань.  Кращі  книжкові  новинки та  видавничі
проєкти  2019-2020  років,  реалізовані  з  червня  2019  р.  по  липень  2020  р.,   будуть  відзначені
дипломами оргкомітету.

Родзинкою  цьогорічного  форуму  стане  творча  зустріч  з  Ірен  Роздобудько,  однією  з
найуспішніших  авторок  України,  письменницею,  майстром  жіночої  прози,  сценаристкою,
переможницею  літературного  конкурсу  «Коронація  слова»,  володаркою  відзнаки  «Золотий
письменник України», та презентація творчого доробку письменниці.

Поціновувачів  творчості  Володимира  Рутківського,  поета  і  прозаїка,  знаного  українського
дитячого письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, чекатимуть на
творчій зустрічі «Недитячий дитячий письменник».

М. І.  Сенченко,  директор Книжкової  палати України імені  Івана Федорова,  доктор технічних
наук,  професор,  заслужений діяч  науки  і  техніки  України,  презентуватиме серію книг  «Невидимі
війни: латентне поневолення країн». 

Цікава зустріч чекає на прихильників видавництва  «Мистецтво», яке традиційно представить
свій  новий  творчий  доробок:   С.  Павленко «Іван  Мазепа.  Догетьманський період», З.  Васіна
«Українське народне вбрання», «Дерев’яні церкви України» та ін.

Вперше  на  форумі  видавництво  «Астролябія» (Львів)  презентуватиме  книжковий  проєкт
«Класична та  сучасна європейська  література в  Україні.  Продовження»,  що реалізується  за
фінансової підтримки Програми «Креативна Європа» (конкурс «Художній переклад») Європейської
комісії, за участі директора видавництва  Олега Фешовця, головного редактора  Юлії Дембовської
та перекладачів – учасників проєкту Андрія Павлишина (з польської – Янек Дукай), Олени О’Лір (з
англійської – Дж. Конрад, В.Б. Єйтс).

Нещодавно  засноване  одеське  видавництво  «Картуш» презентуватиме  видавничий  проєкт
«Одеса. Віч-на-віч…» за участі автора – Пітера Кібурца (Швейцарія) та директора видавництва 
Дара Лівшица.



На  підтримку  руху  Співтовариства  креативних  міст  ЮНЕСКО  «Одеса  – місто  Літератури
ЮНЕСКО» відбудуться:

- творча зустріч з Сергієм Дмитрієвим, письменником, головою Одеської обласної організації
Національної  спілки  письменників  України,  керівником  літературної  студії  для  письменників-
початківців Одещини «Школа молодого автора»;

- презентація книги одеського історика В. Т. Галяса «Щоденник, 1933-1946» (Одеса, 2019).
Науковці  Одеського  національного  університету  імені  І.  І.  Мечникова  підготували

та видали біографічний довідник «Honoris causa: почесні члени, доктори, професори Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова» (Одеса, 2020). Презентація  наукового видання
відбудеться за участі авторів – В. М. Хмарського, доктора історичних наук, професора, проректора
ОНУ імені І. І. Мечникова; О. Є. Музичка, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України
факультету історії та філософії ОНУ імені І. І. Мечникова;  О. О. Синявської, кандидата історичних
наук, доцента кафедри історії України факультету історії та філософії                             ОНУ імені І. І.
Мечникова.

На  шанувальників  поетичної  творчості  О.  В.  Афоніна,  заслуженого  працівника  культури
України, прозаїка, поета, президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, чекає
цікава зустріч з автором та презентація його нової поетичної збірки «Таке життя».

Міжнародний авторський  колектив  науковців,  лікарів-офтальмологів  підготував  монографію
«Ретинобластома» (Одеса,  2020).  Презентація  наукового  видання  відбудеться  за  участі
Н. Ф. Бобрової, наукового редактора монографії, доктора медичних наук, професора, заслуженого
діяча науки і техніки України, завідувача відділу офтальмології дитячого віку Інституту очних хвороб
та  тканинної  терапії  імені  В.  П.  Філатова  НАМН  України,  члена  Президії  Європейської  асоціації
офтальмологів (SOE).

Цікавим проєктом форуму стане благодійний захід  на підтримку літньої  читальні  «Litera» –
Літературні вечорниці  з оригінальними конкурсами, розважальними іграми і творчими виступами
музичних та етнічних колективів м. Одеси.

Традиційне  виїзне  свято  української  книги  цьогоріч  відбудеться  в  смт  Доброслав,  Одеської
області.  На  учасників  заходу  чекають:  книжковий  ярмарок,  майстер-класи  за  участі  провідних
фахівців  декоративно-прикладного  мистецтва  Одещини,  членів  Національної  спілки  майстрів
народного  мистецтва  України  та  лауреатів  обласної  премії  імені  Ростислава  Палецького  –
Олени Овчиннікової  і Тетяни Аргатюк. Дитячі письменниці  Ніна Гравицька,  Олена Карачевська
(Одеса) та Олена Чернінька (Львів) представлять широку палітру книжок для дитячої аудиторії.

Прихильників  інтелектуальних  видів  спорту  зацікавить  мінітурнір  між  юними  шахістами  –
командами Одеської міської федерації шахів та шахового клубу Доброслава. 

Заходи  форуму  відбуватимуться  в  Одеській  національній  науковій  бібліотеці,  на  творчих
майданчиках бібліотек міста та області. 

Інформаційну  підтримку  форуму  забезпечуватимуть  представники  одеських  ЗМІ  –  газети:
«Вечерняя  Одесса»,  «Порто-Франко»,  «Прес-кур’єр»,  «Чорноморські  новини»;  ТК  «Одесса»,
ТРК «Круг», ТРК «Первый городской»; ІА «Контекст-Причорноморье». Вперше події і заходи форуму
висвітлюватимуться на інтернет-порталі  культурно-видавничого проєкту «Читомо» – найбільшого
українського медіа про книговидання країни й світу.

Завершиться XXІ Всеукраїнський форум «Українська книга на Одещині» підбиттям підсумків та
урочистою церемонією нагородження переможців конкурсу «Краща книга форуму “Українська книга
на Одещині–2020”».

Експонуватимуться книжково-ілюстративні виставки:

«Краща книга форуму “Українська книга на Одещині–2020”» 
(аванзал Одеської національної наукової бібліотеки, вул. Пастера, 13) 

«Видавнича діяльність Одеської національної наукової бібліотеки»
(Парк імені Т. Г. Шевченка, XXIV Міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля»)

Презентації видань, творчі зустрічі та інші заходи проводитимуться відповідно 
до рекомендацій МОЗ України, а саме:

   за обов’язкового проходження температурного скринінгу;
 за дотримання дистанційних вимог (1,5 м);
 відвідувачі заходів, які відбуватимуться в приміщеннях,

мають перебувати у захисних масках

Адреса: вул. Пастера, 13, м. Одеса-23, 65023
Тел/факс: (048) 723-02-52; 097-93-88-664
odnb.odessa.ua

            E-mail:7230252@gmail.com


