
ПРОЄКТ 

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

 21-23 травня 2021 р.  

 

21 травня, п'ятниця 

11.00-11.40 
 

 

Урочисте відкриття XXІІ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині»  
 Головний читальний зал  

Одеської національної наукової бібліотеки  
                                                                                                 (вул. Пастера, 13, головний корпус)  

11.40-12.00 
 

 

Ознайомлення гостей з експозиціями видавництв – учасників виставки-форуму 
Внутрішній дворик  

Одеської національної наукової бібліотеки   

(вул. Пастера, 13) 

11.00-18.00 
 

 

Мистецький ярмарок 
Внутрішній дворик  

Одеської національної наукової бібліотеки   

(вул. Пастера, 13) 

12.00-13.00 
 
 
 

Творча зустріч з письменницею, лауреаткою відзнаки «Золотий письменник України», переможницею 
літературного конкурсу «Коронація слова» Ірен Роздобудько  

Відділ рідкісних видань і рукописів 
Одеської національної наукової бібліотеки 

(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 
 
 
 
 
 

Презентація видавничих проєктів видавництва «Мистецтво»: «Леся Українка на театральній сцені 

(1899–2020)», «Мазепина Атлантида. Творча спадщина доби 1687–1709 рр.», «Український театр. 

Видатні діячі та менеджмент» 
Відділ мистецтв 

Одеської національної наукової бібліотеки     
 (вул. Пастера, 13) 

12.00-13.00 
 
 
 

 

Творча зустріч з поетом і прозаїком, видатним українським дитячим письменником, лауреатом 
Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимиром Рутківським та презентація його 
нової книги «На берегах пам’яті» (Одеса : Друк Південь, 2020)                                                                                           

Читальний зал наукових працівників 
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 
 

 

Творча зустріч з одеською письменницею Євгенією Завалій та презентація книги «Місія 
"Порятунок": ведмеді» (Львів : Видавництво Старого Лева, 2021) за участі майстрині               
Марини Старощук 

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

13.00-13.30 Кава-тайм 

13.00-14.00 
 
 

 

Презентація науково-популярного видання «Розповіді про тварин та їх назви» (Львів : Література та 
мистецтво, 2020) за участі одеського автора Кирила Булаховського  

Одеська обласна бібліотека  
для юнацтва імені В.В. Маяковського 

(вул. Академіка Корольова, 46)  

14.00-15.00 
 
 
 

 

Круглий стіл «Книжкова екосистема України: виклики і фактори розвитку, вектори зростання» за 
участі президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, заслуженого працівника 
культури України Олександра Афоніна 

Відділ міжнародних проєктів  
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13) 

14.00-15.00 
 
 

 

Творча зустріч з письменником-белетристом, лауреатом відзнаки «Золотий письменник України» 
Андрієм Кокотюхою 

Головний читальний зал 
Одеської національної наукової бібліотеки  

(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

14.00-15.00 
 
 
 
 

Презентація видання Інституту народознавства «Фольклор українців півночі Молдови: пісні та 
речитативи» (Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2020) за участі упорядників Надії Пастух та 
Ольги Харчишин  

Читальний зал наукових працівників 
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

14.00-15.00 
 
 

 

Презентація культурно-просвітницького проєкту «Знай наших» за участі автора, художника-
ілюстратора, музиканта Юрія Журавля 

Централізована міська бібліотечна система для дітей м. Одеси, 
Бібліотека-філія № 21 
(вул. Посмітного, 33) 

14.00-15.00 
 
 

 
 

Презентація книги «На другом берегу» (Херсон : Олді-Плюс, 2020) за участі автора                   
Данила Башмака 

 
 

Централізована міська бібліотечна система для дітей м. Одеси, 
Універсальна читальна зала 

(вул. Катерининська, 67) 



15.30-16.30 
 
 
 
 
 

Презентація історико-етнографічного нарису «Фрумушика-Нова» (Одеса : Фенікс, 2020) за участі 
авторів – доктора історичних наук, професора В'ячеслава Кушніра і кандидата історичних наук 
Наталі Петрової та директора Центру етнографічного туризму «Фрумушика-Нова»             
Олександра Паларієва 

Читальний зал наукових працівників 
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

16.00-17.00 
 
 
 

Творча зустріч з поетом, президентом Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, 
заслуженим працівником культури України Олександром Афоніним 

Відділ міжнародних проєктів  
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13) 

16.00-17.00 
 
 
 

Презентація книги "Від Руси – до України: шлях до себе" (Київ : Український пріоритет, 2021) за 
участі представників авторського колективу 

Головний читальний зал  
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

 22 травня, субота 
8.00-18.00 

 
Виїзне свято української книги у м. Роздільна (за окремою програмою) 

11.00-18.00 
 

 

Мистецький ярмарок 
Внутрішній дворик  

Одеської національної наукової бібліотеки   
(вул. Пастера, 13) 

11.00-12.00 
 
 
 
 

Презентація книги «Від ери Гутенберга до ери Цукерберга…» (Київ : Ліра-К, 2021) директора 
Книжкової палати України імені І. Федорова, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча 
науки і техніки України Миколи Сенченка 

Головний читальний зал  
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 
 
 
 
 

 
 

Презентація творчого доробку ОННБ – біобібліографічних довідників «Товариство 

південноросійських художників», «Товариство незалежних художників в Одесі», збірки "Одесская 
художественная школа. Воспоминания бывших учеников, 1865-1940" (Одеса : Картуш, 2021)       
за участі упорядника, головного бібліографа відділу мистецтв ОННБ – Ольги Барковської та 
провідних мистецтвознавців міста 

Відділ міжнародних проєктів  
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13) 

12.00-13.00 
 
 
 
 
 
 

Творча зустріч з письменником, військовим добровольцем Валерієм Пузіком та презентація його 

збірки оповідань «Я бачив його живим, мертвим і знову живим» (Львів : Видавництво Старого Лева, 

2020) за участі кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури                      

ОНУ імені І.І. Мечникова Ірини Нечиталюк 
Електронний читальний зал-медіатека 

Одеської національної наукової бібліотеки 
(вул. Пастера, 13, головний корпус 

13.00-14.00 Кава-тайм 

14.00-15.00 
 

 
 

Презентація проєкту видавництва «Горобець» (Київ) «Повертаємо в Україну культурну спадщину» 
за участі директора видавництва та керівника проєкту Ганни Горобець 

Головний читальний зал  
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

14.00-15.00 
 
 
 
 
 
 

Презентація науково-популярного видання «Едуардс Борис Вільямович. Життєпис; Хронологія; 

Виставки; Альбом-каталог» (Одеса : Друк Південь, 2021) за участі автора, провідного бібліотекаря 

відділу зовнішніх комунікацій та маркетингу Одеської національної наукової бібліотеки      

Володимира Кудлача, авторів вступних статей до видання, працівників ОННБ та представників 

видавництва  
Відділ міжнародних проєктів  

Одеської національної наукової бібліотеки 
 (вул. Пастера, 13) 

14.00-15.00 
 
 
 
 
 

Презентація збірки літературно-критичних есе про вчених, письменників, журналістів, учителів – 
випускників філологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
«Прихисток людської душі» (Одеса : Бондаренко М.О., 2021) за участі автора Любові Ісаєнко  

 
Електронний читальний зал-медіатека 

Одеської національної наукової бібліотеки 
(вул. Пастера, 13, головний корпус 

14.00-15.00 
 
 
 

 

 
 

Презентація книги «Русские старообрядцы Одессы: этноконфессиональность в условиях 
поликультурного города» (Одеса – Ізмаїл : ІРБІС, 2020) за участі автора, доктора історичних наук, 
професора Олександра Прігаріна 

 
 
 

Одеська обласна універсальна  
наукова бібліотека імені М.С. Грушевського  

(вул. Троїцька, 49/51) 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/91815/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/97252/source:default


14.00-15.00 
 
 
 

Презентація нових видань Людмили Вовк: «Лицарі козацької доби» (Київ : Мистецтво, 2021),    
«Моя гордість – Україна, незламна держава» (Одеса : ВМВ, 2021), «Україна – мальовничі 
подорожі для дітей» ( Одеса : ВМВ, 2021) за участі автора 

Читальний зал наукових працівників 
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

15.30-16.30 
 
 
 
 

Презентація книги «Епоха великих надій: нариси історії міжвоєнної Литви (1918-1940)» (Одеса-
Рига-Торунь : Видавничий дім «Гельветика», Izdevnieciba «Baltija Publishing», Wydawnictwo Adam 
Marszalek, 2020) за участі автора, кандидата історичних наук Артема Петрика 

Головний читальний зал  
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

15.30-16.30 
 
 

 

Презентація документального видання «Листування Івана Липи. 1892-1922» (Київ : Темпора, 2020) 
історика та письменника Ігоря Стамбола  

Електронний читальний зал-медіатека 
Одеської національної наукової бібліотеки 

(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

16.00-17.00 
 
 
 
 

 

Презентація наукового видання «Калейдоскоп асканійської природи» (Херсон : Олді-Плюс, 2020)   
за участі автора, кандидата біологічних наук, директора Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені 
Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України Віктора Гавриленка 

 
Читальний зал наукових працівників 

Одеської національної наукової бібліотеки 
 (вул. Пастера, 13, головний корпус) 

18.00-20.00 
 
 
 
 

Літературно-музична вечірка. Нагородження переможців конкурсу «Краща книга виставки-форуму 
“Українська книга на Одещині” – 2021» 

Внутрішній дворик  
Одеської національної наукової бібліотеки   

(вул. Пастера, 13) 

 23 травня, неділя   

10.00 -14.00 Продовження роботи виставки-форуму 

10.00-11.30 
 
 
 

 
 

Творча зустріч з лауреатом літературних премій імені П.Г. Тичини, К.Г. Паустовського, «Золоте перо», 
«Культурна столиця−2019», членом Національної спілки письменників України                    

Станіславом Стриженюком. Презентація книги «Судний день. Драматична козацька дума в трьох 
частинах» (Одеса : Астропринт, 2021)   

Головний читальний зал 
Одеської національної наукової бібліотеки  

(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

11.00-12.00 
 
 

 

Презентація видання «Книга мудрості» (Одеса : Прес-кур’єр, 2020) за участі автора                   
Євгена Акимовича 

Відділ мистецтв 
Одеської національної наукової бібліотеки     

 (вул. Пастера, 13) 

12.00-13.00 
 
 

 

Презентація книги «Інакший. Русофобська лірика» (Одеса : Прес-кур’єр, 2020) за участі автора 
Віктора Пахмурного 

Електронний читальний зал-медіатека  

Одеської національної наукової бібліотеки 
(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

12.00-13.00 
 
 

Презентація книги «Колдунья из Треугольного переулка», Ч. 3 (Одеса, 2021) одеської дитячої 
письменниці-казкарки Ніни Гравицької за участі авторки 

Відділ міжнародних проєктів  
Одеської національної наукової бібліотеки 

 (вул. Пастера, 13) 

12.00-13.00 
 

 

Творча зустріч з учасниками «Колективу поетів Одеси – міста літератури ЮНЕСКО» 
Головний читальний зал 

Одеської національної наукової бібліотеки  
(вул. Пастера, 13, головний корпус)  

13.00-14.00 
 
 
 

Підбиття підсумків роботи XXІІ Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» 
  

Головний читальний зал 
Одеської національної наукової бібліотеки  

(вул. Пастера, 13, головний корпус) 
 

До уваги відвідувачів – книжково-ілюстративні виставки: 
 

«Краща книга виставки-форуму “Українська книга на Одещині” – 2021»  
«Видавнича діяльність Одеської національної наукової бібліотеки»  
«Книги одеських письменників 2020-2021 рр.»  
 

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) та маскового режиму учасниками заходів 

 
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  


