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Висловлюємо подяку за фінансову підтримку заходу: 
 

Агафангелу, Митрополиту Одеському та Ізмаїльському, 

лауреату галереї почесних благодійників Одещини “Люди щедрих 

сердець” 

Філіпчуку Володимиру Станіславовичу, лауреату галереї 

почесних благодійників Одещини “Люди щедрих сердець”, Герою 

України, почесному громадянину міста Одеси, заслуженому працівнику 

промисловості України  

Брильку Євгену Миколайовичу, начальнику управління 

дозвільних і погоджувальних процедур виконкому Одеської міської 

ради, лауреату галереї почесних благодійників Одещини “Люди щедрих 

сердець” 

Горбатку Валерію Степановичу, директору ВАТ “Одеський 

припортовий завод” 

Гриневецькому Сергію Рафаїловичу, народному депутату 

України, лауреату галереї почесних благодійників Одещини “Люди 

щедрих сердець” 

Гулієву Рубену Вартановичу, генеральному директору ЗАТ 

“Одесавинпром” 

Іванову Володимиру Григоровичу, президенту Асоціації 

портів України “Укрпорт” 

Ігумені Свято-Архангело-Михайлівського жіночого 

монастиря Серафимі 

Кіссе Антону Івановичу, депутату Одеської обласної ради 

Павлову Валентину Володимировичу, директору курортно-

комерційного холдингу “Дім Павлових” 

Павлюку Миколі Пантелеймоновичу, начальнику Одеського 

морського торговельного порту, лауреату галереї почесних 

благодійників Одещини “Люди щедрих сердець” 

Платонову Олегу Ісаковичу, генеральному директору ЗАТ 

“Пласке”, лауреату галереї почесних благодійників Одещини “Люди 

щедрих сердець” 

Симоненку Валентину Костянтиновичу, голові Рахункової 

палати України 

Терзієву Сергію Георгійовичу, голові правління ВАТ 

“Одесхарчкомбінат” 

Шемякіну Леоніду Петровичу, директору Одеського центру 

ділового співробітництва, лауреату галереї почесних благодійників 

Одещини “Люди щедрих сердець” 
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Міністерство культури і туризму України 

Одеська обласна державна адміністрація 

Українська асоціація видавців 
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Засновники:  
Міністерство культури і туризму України, 
Одеська обласна державна адміністрація, 
Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, 
Державний заклад “Одеська державна ордена Дружби народів 
наукова бібліотека імені М.Горького” 

Організатори:  
Державний заклад “Одеська державна ордена Дружби народів 
наукова бібліотека імені М. Горького”, 
Одеська обласна рада, 
Виконком Одеської міської ради, 
Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, 
Управління культури і туризму облдержадміністрації, 
Управління освіти і науки облдержадміністрації, 
Книжкова палата України імені Івана Федорова, 
Одеська обласна рада миру, 
Одеська організація Національної спілки письменників України, 
Одеська регіональна організація Національної спілки  
журналістів України, 
Арцизька районна державна адміністрація 

За підтримки: 
Благодійного фонду “Надія, Добро, Добробут” 
Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря 
ВАТ “Одесхарчокомбінат” 
ДП ДАП “Хліб України” - 
“Одеський портовий елеватор” 
ЗАТ “Пласке” 
 
 

Організаційний комітет виставки: 
65023 Одеса-23, вул. Пастера, 13 
Міжміський код 048 / Факс 723-02-52 
E-mail: ognb@ukr.net  
Internet: www.ognb.odessa.ua 
 

mailto:ognb@ukr.net
http://www.ognb.odessa.ua/
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ВОВКУН 

Василь Володимирович, 

міністр культури і туризму  

України 
 
 

Учасникам, гостям та організаторам 

X Всеукраїнської виставки-форуму 

«Українська книга на Одещині» 

 
 
 

Дорогі друзі! 

Сердечно вітаю учасників, гостей та організаторів X 
Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині»! 

Одним із головних свідчень сучасного 
цивілізованого демократичного суспільства є його ставлення 
до духовного й культурного надбання народу. 

Впевнений, що за час існування Всеукраїнська виставка-
форум «Українська книга на Одещині» стала підгрунттям для 
збереження та продовження найкращих традицій збагачення 
творчої палітри, відкриття нових яскравих талантів. Виставка-
форум сприятиме книговиданню та книгорозповсюдженню, 
підвищенню рейтингу української книги за рахунок посилення 
інтересу читачів до неї 

Бажаю усім щастя добра, миру і благополуччя, справжнього 
творчого успіху та радості відкриттів! 
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СЕРДЮК 

Микола Дмитрович, 
голова Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

 
Вітання організаторам,  

учасникам і гостям  

X ювілейної Всеукраїнської 

виставки-форуму  

„Українська книга на Одещині" 

 

 

Десятий рік у травні на Одещині відбувається 
знакова культурно-просвітницька акція. В ці дні Одеса 
стає книжковою столицею нашої держави. представники 
провідних видавництв України збираються в нашому 
місті, щоб через творчі та ділові контакти сприяти 
широкій популяризації української книги в південному 
регіоні, поповненню книгозбірень новими виданнями з 
різних галузей науки, культури, освіти, художнього слова. 

Як і попередні виставки, нинішня – справжній 
форум кращих видавничих сил держави, що зібралися для 
обговорення актуальних питань книгодруку. Впевнений, що 
сьогодні ми знову побачимо кращі зразки книжкової 
продукції українських видавництв. І для нашого міста, 
де завжди з великою увагою та шаною ставилися до 
Слова, це справжнє свято. 

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького, 
як потужний осередок популяризації національної книги, 
взяла на себе відповідальну місію організації щорічних 
виставок-форумів української книги на Одещині. 
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Сьогодні ми бачимо плідні результати цієї роботи, 
адже друковане слово навіть у часи стрімкого 
технологічного розвитку є одним із головних факторів 
збільшення інтелектуального капіталу нації. 

Від імені Одеської обласної державної адміністрації 
щиро вітаю всіх учасників і гостей форуму! Бажаю 
українським видавництвам нових перспективних проектів 
та фінансової стабільності, авторам – плідної роботи й 
творчих успіхів, а шанувальникам української книги – 
зустрічей з найочікуванішими новими виданнями. 
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БОТУШАНСЬКА 

Ольга Федорівна, 
директор ОДНБ 

імені М.Горького, 

заслужений працівник 

культури України, 

повний кавалер ордена 

княгині Ольги, 

голова оргкомітету 

Х Всеукраїнської 

виставки-форуму 

“Українська книга на Одещині” 
 

 

Шановні гості та учасники Х Всеукраїнської 

виставки-форуму "Українська книга на Одещині”! 

 

З надзвичайним хвилюванням ми відкриваємо 
сьогоднішнє свято української книги. Вже десять років 
поспіль у травневі дні вирує Одещиною найпрекрасніший 
звук – ніжний шурхіт книжкових сторінок. Найновіші 
видання, які є в Україні, сьогодні побачать свого читача, 
здивують його, зачарують і поведуть за собою в чарівний 
світ книги. Читаюча Одещина зустрічає своїх 
найбажаніших гостей, зустрічає із захопленням і великими 
сподіваннями.  

Десять років для всіх нас - чималий строк. Він 
показав нам, як потрібні ми одне одному – автори, читачі, 
видавці, представники усіх гілок влади, працівники мас-
медіа. Загалом понад 80 тисяч шанувальників української 
книги взяли участь у різноманітних за змістом і формою 
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заходах виставки-форуму. Зустрічі людей, які опікуються 
українським книговиданням, перетворилися на дієву 
просвітницьку акцію та стали науково-інформаційним 
заходом всеукраїнського рівня. 

Саме тому ми можемо з упевненістю дивитись у 
майбутнє, вірити у власні сили і знати, що основна мета 
виставки-форуму "Українська книга на Одещині” 
лишається незмінною: сприяння широкій популяризації 
української книги та мови у південному регіоні України, 
відродження національної духовності й культури, 
поповнення бібліотек області новими книжками, 
привернення уваги владних структур до книговидавничих 
та бібліотечних проблем. У цій високій меті нас всебічно 
підтримують Міністерство культури і туризму України, 
органи місцевого самоврядування, Українська асоціація 
видавців та книгорозповсюджувачів, Книжкова палата 
України імені Івана Федорова, меценати і благодійники, 
діячі науки, культури, представники громадських 
організацій міста і області. 

Бажаю учасникам виставки-форуму успішної 
роботи, наснаги у всіх починаннях, нових видавничих 
успіхів, які дадуть життя прекрасним книжкам!  
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АФОНІН 

Олександр Васильович, 
президент  

Української асоціації видавців 

та книгорозповсюджувачів 

 
 
 
 
 
 
 

Що прожито — не вимірять роками.  
Хай буде їх чи десять, чи сторіччя…  
Все, що було, воно назавжди з нами  
У справах, у подіях, у обличчях!  

 

Десять років, що минули з перших «Днів української 
книги на Одещині», є свідченням не якихось спонтанних, 
розрахованих на миттєвий ефект дій, а системної, 
послідовної праці колективу самовідданих служителів 
книги, охоронців і популяризаторів розумного, доброго й 
вічного, що уособлене в ній. Я маю на увазі дружний, 
високопрофесійний колектив Одеської державної наукової 
бібліотеки імені М. Горького на чолі з його незмінним 
керівником Ольгою Федорівною Ботушанською. Саме їхня 
ініціатива і їхня безкорислива праця лягли в основу тих 
славетних справ, результатом яких стало поширення 
української мови та літератури в причорноморському 
регіоні України.  
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Силоміць прищепити людині любов до іншої мови, до 
книги, до читання неможливо. Єдине, чого можна 
досягнути такими діями, це лише вкоренити у свідомості 
відразу до них до кінця її життя. Тому так важливо те, 
що тонко, інтелігентно, ненав’язливо роблять сьогодні 
працівники бібліотеки, проводячи спільно з видавцями Дні 
української книги, створюючи умови для виникнення щирої 
зацікавленості не лише у одеситів, а й у мешканців інших 
міст регіону, в осягненні того величезного культурно-
мистецького, духовного та інтелектуального потенціалу, 
який закладено в українську мову та книгу.  

Вітаючи колектив бібліотеки і всіх учасників цього 
ювілейного книжкового форуму на Одещині, хочу побажати 
нам всім наснаги до такої непростої роботи, результатом 
якої буде нове, світле й чисте українське суспільство, для 
якого врешті-решт стануть справжнім предметом 
гордості і українська мова, і українська книга, і відчуття 
єдності української нації.  

Здоров’я, щастя й добра вам!  
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УУККРРААЇЇННССЬЬККАА  ККННИИГГАА  ВВ  ССООЦЦІІООККУУЛЛЬЬТТУУРРННООММУУ  

ППРРООССТТООРРІІ  РРЕЕГГІІООННУУ    

((ДДОО  ХХ--її  ВВССЕЕУУККРРААЇЇННССЬЬККООЇЇ  ВВИИССТТААВВККИИ--ФФООРРУУММУУ  

  ““УУККРРААЇЇННССЬЬККАА  ККННИИГГАА  ННАА  ООДДЕЕЩЩИИННІІ””))  

 
На початку нового тисячоліття, в епоху техногенної 

революції, людство, як і раніше, шанує Книгу. Завдяки їй ми 
дістаємо доступ до знань, духовних і моральних цінностей, 
творчих досягнень. З долею книги – продукту писемної культури – 
тісно пов’язана доля нашої національної культури. 

Квітучими травневими днями впродовж 10 років в Одеській 
державній науковій бібліотеці імені М. Горького збираються на 
виставку-форум “Українська книга на Одещині” представники 
провідних видавництв та бібліотечних закладів України. Творчі й 
ділові зустрічі між видавцями, книгарями, бібліотекарями і 
книголюбами сприяють появі новітніх книжкових проектів, 
обговоренню видавничих планів, відкриттю нових літературних 
імен, широкій популяризації української книги в південному регіоні.  

Необхідність організації та проведення виставки-форуму 
української книги в Одесі була обумовлена соціально-
економічними умовами в державі, які історично склалися 
наприкінці 90-х років минулого століття. Криза в економічній і 
соціокультурній сферах призвела до роздержавлення існуючих 
виникнення значної кількості нових видавництв, розпаду мережі 
книгорозповсюдження та централізованого розподілу видавничої 
продукції. Через зростання цін на книги та їх доставку, мізерність 
коштів, що виділялися на комплектування, бібліотеки країни не 
мали  змоги поповнювати свої фонди потрібними  виданнями у 
необхідній  кількості. Аналіз показників документопостачання 
бібліотек свідчив, що обсяг поточних надходжень до бібліотечних 
фондів зменшився у 3–5 разів, зокрема галузевої літератури – 4-6 
разів. Особливо відчувався читацький голод на вітчизняну 
літературу, навчальні посібники і довідкові видання, книги для 
дітей, який бібліотеки не могли задовольнити. Гостра потреба 
була у книгах українською мовою з вітчизняної історії, літератури, 
мистецтва, українознавства. Незадовільно поповнювалися 
україномовними виданнями і документні ресурси ОДНБ 
імені М. Горького – провідної бібліотеки півдня України. Ось лише 
кілька цифр, які яскраво ілюструють стан комплектування 
бібліотеки в ті роки: у 1997 році до бібліотеки надійшло 5494 
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видання українською мовою – 16% від загальних надходжень, 
1998 – 7164 примірники, або 23% надходжень.  

Мали місце проблеми і у книговидавничій діяльності. 
Виробництво і розповсюдження книг не існує у вакуумі, а є 
сектором економіки, який діє в жорстких ринкових відносинах. 
Українська книга входила у ринок довго і болісно. Втративши 
підтримку держави, галузь втрачала цілі видавництва, тиражі, 
авторів і, як наслідок, втрачала споживачів, читача. За даними 
Книжкової палати України імені І. Федорова, з 1991 року, коли 
тираж видань досягав майже 140 млн примірників, випуск книжок у 
країні постійно знижувався і сягнув у 1999 році критичної позначки 
– 21985,6 тис. прим., тобто скоротився у 8,6 раза і становив 0,45 
книжки на одного жителя. Були спроби пояснити згортання 
видавничої справи падінням значення книги в умовах бурхливого 
розвитку найновіших засобів масової та науково-технічної 
інформації, комп’ютерних технологій. Проте зрозуміло, що читач 
розглядає книгу не лише як джерело інформації, але і як 
розумного співбесідника, мудрого порадника, засіб 
самовиховання. Гальмувала появу книжок рідною мовою  
непродумана економічна політика у сфері книжкової справи. 
Передусім, відсутність законодавчого, нормативного простору, на 
якому зійшли б і зміцніли перші паростки відродження української 
книги. Законодавчі акти України, що регулювали діяльність галузі, 
не стимулювали книговидання і книгорозповсюдження.  

В умовах, що склалися, за відсутності фінансування на 
комплектування нової української книги, бібліотека започаткувала 
благодійницьку акцію “Для майбутніх поколінь”, в результаті якої 
до фонду бібліотеки надійшло 5369 видань від організацій, 
установ, доброчинних фондів та приватних осіб. У рамках цієї 
акції, за ініціативою директора ОДНБ імені М. Горького, 
заслуженого працівника культури України, повного кавалера 
ордена княгині Ольги О.Ф. Ботушанської, та за широкої підтримки 
Міністерства культури і туризму України, Української асоціації 
видавців та книгорозповсюджувачів, Книжкової палати України 
імені І.Федорова, органів місцевого самоврядування  в 2000 році 
було започатковано та проведено першу виставку-презентацію 
книжок провідних видавництв України “Українська книга в Одесі”. 
Так зародилася традиція проведення всеукраїнських виставок-
форумів у стінах бібліотеки. 

Метою виставки визначалося  збереження та примноження 
духовного й культурного надбання українського народу, створення 
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сприятливих умов для видання та популяризації української книги, 
привернення уваги владних структур до книговидавничих та 
бібліотечних проблем, поповнення бібліотек південного регіону 
новими вітчизняними виданнями.  

Успіх виставки-презентації забезпечив склад 
організаційного комітету, до якого увійшли директор Книжкової 
палати України імені І. Федорова, доктор технічних наук, професор 
М. І. Сенченко, президент Української асоціації видавців та 
книгорозповсюджувачів О.В. Афонін, відомі діячі науки, культури, 
керівники підрозділів органів місцевого самоврядування, 
благодійних фондів, просвітницьких організацій і провідних 
бібліотечних установ. 

Постійну підтримку в організації заходів виставки-форуму 
надають Одеська обласна державна адміністрація (голова 
М.Д. Сердюк), управління культури і туризму облдержадміністрації 
(начальник Н.М. Бабіч), управління освіти і наукової діяльності 
облдержадміністрації (начальник Д.М. Демченко), управління у 
справах преси та інформації (начальник В.В. Морозов, заступник 
В.В. Карлюк та В.М. Стащишин, начальник відділу координації 
діяльності суб´єктів поліграфічної та видавничої справи), виконком 
Одеської міської ради (голова Е.Й. Гурвіц), управління з питань 
культури та мистецтв міськради (начальник Р.І. Бродавко), міська 
рада м. Білгорода-Дністровського (голова М.М. Чербаджи), члени 
організаційного комітету Ю. С. Амельченко, директор Одеської 
обласної універсальної наукової бібліотеки імені М. Грушевського, 
Г. Я. Лазарєва, директор Центральної міської бібліотечної системи 
для дітей, В. Г. Денисов, кандидат технічних наук, член ученої 
ради ОДНБ імені М. Горького, Г. О. Дольник, голова правління 
Благодійного фонду імені Івана та Юрія Лип. 

Традиційною інформаційною підтримкою виставки є 
щорічне видання каталогу «Всеукраїнська виставка-форум 
“Українська книга на Одещині”», який містить відомості про 
видавництва, учасників виставки, вичерпну інформацію про місто 
або районний центр виїзного свята української книги, провідні 
бібліотеки регіону, культурні заклади міста. 

Заходи виставки – презентації активно сприяють творчій 
співдружності авторів з читачами, видавців – з 
книгорозповсюджувачами. На ділових зустрічах видавців, 
представників книготорговельних організацій, бібліотечних 
фахівців обговорюється доля українського книговидання та його 
майбутнє, підкреслюється нагальна необхідність державної 
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підтримки українського книгодрукування (за даними 2000 р., в 
Україні видавалося 0,36 книжки на одного жителя). Під час першої 
виставки було ухвалено “Звернення” на адресу владних структур 
держави, в якому, зокрема, відзначалося, що “...книговидання в 
Україні є одним з найважливіших чинників нашого духовного 
життя, формування нової генерації будівничих української 
держави, утвердження величі цієї держави серед світової 
спільноти. Через нерозумну податкову політику славетна 
донедавна українська книга, яка задовольняла потреби науки, 
освіти й культури, щедро поповнювала державну скарбницю, нині 
майже щезла з ринку. Вакуум заповнюють зарубіжні видання, 
нерідко з чужими нам ідеями і цілковитою відсутністю засад 
гуманізму й патріотизму. Професійні письменники України не 
мають змоги видавати свої твори, а науковці – свої розвідки. 
Система книгорозповсюдження зруйнована, бібліотеки країни не в 
змозі поповнити свої фонди необхідними виданнями у потрібній 
кількості. Ядро бібліотечних фондів занепадає та скорочується”. 

За пропозицією голови Одеської обласної державної 
адміністрації С.Р. Гриневецького, з 2002 року виставка-
презентація стала проводитися не лише в Одесі, а й в одному з 
міст чи районних центрів Одещини. Такі виїзні свята української 
книги користувалися надзвичайною популярністю у населення 
області, а виставка-презентація переросла у всеукраїнську 
виставку-форум „Українська книга на Одещині”.  

Одеська обласна рада високо оцінила досягнення 
бібліотеки в організації та проведенні виставки-форуму і 2004 року 
на засіданні сесії прийняла доленосне рішення „Про затвердження  
регіональної програми розвитку і функціонування української мови 
на 2004 – 2010 роки”, яким передбачалося щорічне фінансування 
виставки в розмірі 10 тисяч гривень.  

Кожного року на виставці-форумі презентуються кращі 
твори національної та світової літератури, що вийшли на теренах 
України. ЇЇ відвідувачі мають можливість познайомитися з новими 
здобутками рідного письменства, відчути духовну силу рідного 
українського слова.  

За роки своєї діяльності виставка стала широко знаною в 
усіх куточках України. За рейтингом провідних видавництв 
держави вона посідає почесне 5-е місце серед книжкових 
виставок-ярмарок, що проводяться в Україні.  

Високо оцінило роль бібліотеки у проведенні щорічних 
свят української книги на Одещині і Міністерство культури і 
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туризму України, нагородивши колектив ОДНБ імені М. Горького 
почесною грамотою. Цей важливий захід включається до зведених 
річних планів роботи Міністерства, надаються кошти на підготовку 
та проведення заходів виставки-форуму.  

Виставка-форум заслужено поціновується людьми, 
небайдужими до відродження національної духовності, розквіту 
культурного надбання народу України. Серед них особливе місце 
належить меценатам бібліотеки, переважна більшість яких є 
лауреатами “Галереї щедрих сердець” ОДНБ імені М. Горького. 
Впродовж багатьох років виставка-форум проводиться за активної 
підтримки генерального спонсора – ВАТ “Ексімнафтопродукт” та 
благодійного фонду „Надія, Добро, Добробут”, очолюваного 
Героєм України, головою Одеської обласної ради миру, почесним 
громадянином Одеси В.С. Філіпчуком, Одеського морського 
торговельного порту та порту м. Южного, митрополита Одеського 
та Ізмаїльського Агафангела, ігумені Свято-Архангело-
Михайлівського жіночого монастиря Серафими, державної 
обласної телерадіокомпанії, ЗАТ “Одесавинпром”, 
“Одесхарчокомбінат”, компанії “JSC PLASKE” та інших. 

Починаючи з 2000 і по 2007 рік спостерігається зростання 
книжкового виробництва, стабілізація українського книговидання 
за тиражами і значне зростання кількості назв – на 30–40 %. За 
даними 2007 року, на одного жителя України видається вже 1, 21 
книжки. 

Ці зміни позитивно позначилися і на всеукраїнській 
виставці-форумі “Українська книга на Одещині”. З року в рік  
зростає кількість видавництв – учасників виставки-форуму та 
представлених ними документів.  
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Значно розширилося не лише коло її учасників, але й види 
представлених на виставці документів. На відміну від попередніх 
виставок, у 2007 році  було представлено понад 300 назв відео- та 
аудіовидань (ДП „Атлантик”), майже 1000 назв поштових листівок 
(ТОВ „Етюд”). 

Серед видавництв, які постійно беруть участь у виставці-
форумі, широко знані київські: ТОВ “Академвидав”, “Алерта”, 
“Наукова думка” НАН України, „Мистецтво”, ДНВП „Картографія”, 
„Книжкова палата України імені І. Федорова”, „Мапа”, 
Міжрегіональна академія управління персоналом, „Юніверс”, 
„Український письменник”; львівські: „Літопис”, ”Каменяр”, „Світ”, 
„Кальварія”; тернопільські: „Економічна думка”, „Навчальна книга – 
Богдан”, „Підручники та посібники”; харківські: „Консум”, „Торсінг 
плюс”; сумська „Університетська книга”; одеські: „Астропринт”, 
Видавничий дім „ЯВФ”, “Друк”, „Фенікс”,  „Ярослав” та ін. 
Учасниками виставки-форуму були представники української 
діаспори в Румунії – „Союз українців Румунії”. Загалом у  виставці-
форумі впродовж десяти років взяли участь понад  300 
видавництв з різних регіонів України. Вони широко представляли 
нову наукову, довідково-енциклопедичну, навчальну, дитячу, 
художню книгу; видання, присвячені історії та культурі України, 
українському фольклору, питанням економіки, педагогіки, 
літературознавства, мистецтва, філософії і релігії; книги 
патріотично-громадянської тематики, картографічні видання, 
мультимедійні навчально-ігрові програми для дітей, поштові 
листівки тощо. 

З року в рік зростає кількість читачів, які цікавляться 
виданнями українською мовою. Про важливість форуму для 
одеського регіону свідчить його активна відвідуваність 
мешканцями міста й області. Загалом виставку-форум відвідали 
понад 80 тисяч шанувальників української книги, активних 
учасників різноманітних за змістом і формою заходів, серед яких 
найбільш цікавими були круглі столи: „Національне книговидання і 
бібліотеки в контексті української культури”(2005), „Книга – ринок – 
бібліотека”(2001), “Українська книга в культурному середовищі: 
видання та книгорозповсюдження”(2002), “Українська книга у 
сфері сучасних інформаційних технологій”(2006); ділові зустрічі з 
директором Книжкової палати України імені І.Федорова, доктором 
технічних наук, професором М.І. Сенченком, президентом 
Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів 
О.В. Афоніним; семінари „Наукова література ХХІ століття”, 
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„Українське письменство в контексті культурного процесу 
сучасності: книга, бібліотека, читач”.  

Впродовж десяти років у рамках виставки-форуму 
проведено понад 100 презентацій книг, видавництв, видавничих 
проектів. Найяскравішими серед них були презентації: науково-
публіцистичного видання - книги відомого громадсько-культурного 
діяча, письменника А. Г. Погрібного „Розмови про наболіле, або 
Якби ми вчились так як треба”; навчального проекту „Все для 
школи” громадської організації „Форум видавців” (Львів); 
історичного дослідження „Піст від диявола” (про голодомори в 
Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років) ігумені Свято-
Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Серафими; творів 
директора Книжкової  палати України імені І.Федорова, доктора 
технічних наук, професора М.І. Сенченка „Україна – шляхом 
незалежності чи неоколонізації”, „Латентні структури світової 
політики”, „Невидимый заговор против человечества”, 
„Энциклопедия тайных обществ”, “Теория и практика невидимых 
войн”; фантастичного роману В.В. Савченка „З того світу 
інкогніто”; книги Ю. Макарова „Культурний шар”. Велику 
зацікавленість відвідувачів викликали широко знані в Україні  
видавничі проекти, зокрема всеукраїнський конкурс романів, 
кіносценаріїв та п’єс “Коронація слова” за участі лауреата 
Національної премії імені Т.Г.Шевченка поета Тараса Федюка, а 
також  переможців конкурсу Андрія Кокотюхи і Ярослави Литвин; 
перевидання збірки поезій Івана Франка „Зів’яле листя” та 
антології „Книга про матір: українські поети ХІХ – ХХІ століття”.  

Резонансною стала презентація поетичної книги Василя 
Стуса „Палімпсест. Вибране”, профінансованої Віктором та 
Катериною Ющенками (видавництво „Факт” (Київ)). Видання 
упорядковане на основі віршованого збірника „Палімпсести”, 
написаного поетом у в’язниці на початку 1970-х років. Презентація 
відбулася за участі сина видатного поета – літературознавця 
Дмитра Стуса. Родзинкою  презентації став  компакт-диск „Живий 
голос Василя Стуса”. 

На творчі зустрічі та автограф-сесії запрошувалися як 
добре відомі письменники: Г. Гусейнов, лауреат Національної 
премії імені Т.Г. Шевченка, А. Мокроусов, культуролог, 
відповідальний редактор часопису “Критика”, так і початківці: 
Т. Прохасько, О. Гаврош, С. Філіпчук. 

Одеське відділення Національної спілки письменників 
України презентувало творчий літературний доробок В.Гараніна, 



 20 

Г.Зленка, В.Мороза, О.Різниченка, О.Олійникова, Є.Прісовського, 
В.Сагайдака, С.Стриженюка, Б.Сушинського, О.Шеренгового, 
Д.Шупти та ін. 

У рамках виставки-форуму відбулося розширене засідання 
Університету екологічних знань ОДНБ імені М. Горького “Роль 
книги у формуванні світогляду нового тисячоліття: гуманізм, 
екологія, толерантність”.  Центральне місце в програмах виставки-
форуму посіли презентації видань ОДНБ імені М. Горького, які 
вражають тематичною різноманітністю, глибиною наукових 
досліджень, високим поліграфічним виконанням: “Книги і долі. 
Митці розстріляного Відродження”, “Голодомор в Україні 1932 – 
1933 рр.” (вип.1, 2), “Одесити – лауреати Шевченківської премії”, 
“В.Г. Каретников”, “Старая Одесса. Забытые страницы: 
Исторические очерки и воспоминания” О.М. Дерібаса, репринтне 
видання „Вінок Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, 
російських, білоруських і польських поетів”. 

Презентації нових видань відбувалися також в Одеському 
літературному музеї, Обласній універсальній науковій бібліотеці 
імені М. Грушевського, Центральній міській бібліотеці 
імені І. Франка, Одеському національному університеті імені 
І.І. Мечникова, благодійному фонді імені Івана та Юрія Лип, філії 
Грецького фонду культури, Одеському державному медичному 
університеті, Південноукраїнському педагогічному університеті 
імені К.Д. Ушинського, Одеському національному політехнічному 
університеті та інших установах. 

Незабутньою подією для учнівства міста і області стало 
проведення конкурсу літературних початківців. Його 
організаторами виступили Одеська обласна рада миру, Одеська 
організація Національної спілки письменників України, обласне 
відділення Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені 
Т. Шевченка. На конкурс подано 140 праць від 32 авторів. 
Переможці конкурсу відзначалися почесними грамотами та 
цінними подарунками. 

Невід’ємною складовою десяти виставок-форумів стала 
широка популяризація документних фондів бібліотеки на 
виставках: “Коли книга стає мистецтвом: 100 взірців книжкової 
ілюстрації”, “Рідкісні видання як національне надбання України”, 
“Скарби книжкового мистецтва: українські стародруки ХVI – XVIII 
століть”, “Українське козацтво: з рукописного фонду ОДНБ імені 
М. Горького і колекції бібліофіла Тараса Максим’юка”, “Пам’ятка 
слов’янської  духовної єдності: з колекції рукописів ОДНБ імені 
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М.Горького”, “Мови рідної крила міцні”, “З глибин віків: українські 
книги XVI – XIX століть”.  

Окрасою виставки-форуму є виїзні свята української книги  
в районних центрах та містах  Одещини. Такі свята відбулися в 
містах Білгороді-Дністровському, Овідіополі, Южному та в 
Комінтернівському, Роздільнянському, Котовському районних 
центрах. Значимість таких заходів полягає в безпосередньому 
спілкуванні мешканців віддалених районних центрів з діячами 
художнього слова, письменниками-початківцями, творцями нових 
книг.  

Традиційно свято книги супроводжується  щорічними 
благодійними акціями – даруванням  нових  книжок бібліотекам 
шкіл–інтернатів,  дитячим будинкам, районним та сільським 
бібліотекам,  будинкам для людей похилого віку. За десять років 
провідні видавництва України передали  таким установам понад 
11 тис. нових видань.  Особливу увагу до дітей виявляють 
видавництва “Наукова думка”, “Університетська книга”, 
“Підручники і посібники”, “Юніверс”, “Навчальна книга – Богдан” та 
інші.  

Не залишилась осторонь і ОДНБ імені М. Горького, яка за 
десять років проведення виставок-форумів передала бібліотекам 
області понад 26 тисяч видань, у т. ч.: Овідіопольському району – 
1171 прим., Білгород-Дністровському – 2908 прим., 
Комінтернівському – 1462 прим., Котовському – 1566 прим., 
Роздільнянському – 1731 прим., м.Южному – 656 прим., 
Арцизькому району – 4944 прим. З 2000 по 2009 рік бібліотекам та 
школам-інтернатам м. Одеси було передано наукову, художню, 
дитячу та іншу літературу  в кількості 2600 примірників.  

Завдяки виставці-форуму суттєво збагатилися документні 
фонди нашої книгозбірні.  Книжковий репертуар бібліотеки 
поповнився загалом на 12 тис. видань. Позитивні наслідки 
діяльності виставки-форуму ілюструють показники надходжень 
україномовних видань до  бібліотечного фонду. Якщо у 2002 році 
бібліотека одержала 9812 прим. рідною мовою (30% до загальних 
надходжень), то у 2006 році – 13343 прим. (40 % всіх надходжень).  

Значно активізувало роботу виставки-форуму 
запровадження конкурсу на кращу книгу, яку оцінювало фахове 
журі у складі директора ОДНБ імені М. Горького 
О. Ф. Ботушанської, президента Української асоціації 
книговидавців та книгорозповсюджувачів О. В. Афоніна, директора 
Книжкової палати ім. І. Федорова М. І. Сенченка, провідних 
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науковців і фахівців міста в галузях науки, культури, мистецтва, 
видавничої та бібліотечної справи. Переможців конкурсу 
визначали у 8 номінаціях: 1. Дитячий світ; 2. Сучасне літературно-
художнє видання; 3. Навчальна книга; 4. Українська та зарубіжна 
художня класика; 5. Енциклопедичне та довідкове видання; 
6. Літературознавство, мистецтво, фольклор; 7. Наукове та 
науково-популярне видання; 8. Історична спадщина. 

Журі конкурсу розглянуло понад 600 представлених книг, з 
яких 135 відзначено почесними дипломами, відзнаками та цінними 
подарунками. 

Високий професіоналізм та неупередженість висновків 
журі виставки-форуму “Українська книга на Одещині” 
неодноразово підтверджувалися тим, що відзначені на ньому 
видання  отримували відзнаки та премії на інших українських 
книжкових конкурсах. Так, книга Оксани Забужко “Сестро, сестро” 
(“Факт”, Київ), яка перемогла на виставці-форумі у номінації 
“Краще літературно-художнє видання”, отримала також відзнаку в 
номінації “Сучасна українська проза і драматургія” на 
всеукраїнському конкурсі “Книжка року – 2003”. Зібрання творів 
Т.Г. Шевченка у 6 томах (“Наукова думка”, Київ) перемогло в 
номінації “Українська та зарубіжна класика” у Всеукраїнському 
рейтингу “Книжка року–2004”, книга “Кира Муратова” з серії 
“Имена Одесской киностудии” (“Астропринт”, Одеса) – у 
Всеукраїнському рейтингу “Книжка року – 2005”. У 2008 році в 
номінації виставки-форуму “Історична спадщина” здобула 
перемогу книга–атлас “Україна на стародавніх картах XVI –XVII 
ст.” (“Картографія”, Київ), яка згодом перемогла на Дванадцятому 
форумі видавців у Львові. Лауреатом конкурсу  “Твої імена, 
Одесо!” стала книга О. Дерібаса “Старая Одесса. Забытые 
страницы. Исторические очерки и воспоминания” (“Мистецтво”, 
Київ), підготовлена до друку колективом фахівців ОДНБ імені М. 
Горького. Ця книга  стала лауреатом виставки-форуму у 2004 році 
й отримала на конкурсі “Книжка року – 2004” нагороду в номінації 
“Візитівка” як найкраще краєзнавче видання.  

Творчо, з натхненням і любов’ю організовує і проводить  
виставку-форум самовідданий колектив працівників бібліотеки – 
подвижників бібліотечної справи. Книжкове свято готують 
директор ОДНБ імені М. Горького О.Ф. Ботушанська, 
заст. директора з бібліотечної роботи О.М. Бельницька, 
заст. директора з наукової роботи С.Г. Гриценко, зав. науково-
бібліографічного відділу Л.М. Бур’ян, зав. відділу наукового 
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комплектування фондів Е.І. Василевська, зав. відділу “Одесика” 
Л.І.Саєнко, зав. науково-методичного відділу Г.В. Устюжаніна, зав. 
відділу мистецтв Т.В.Щурова, зав. сектору науково–дослідної 
роботи науково–методичного відділу І.В. Васильєв та інші фахівці. 
Як відзначив О.В. Афонін “зусиллями цього самовідданого 
колективу сподвижників уже впродовж десяти років твориться 
чудо долучення наших співвітчизників до квітучої української 
батьківської мови і вітчизняної книги”.  

Важливе місце у популяризації виставки-форуму належить 
українській та, зокрема, одеській пресі. За десять років 
проведення виставки-форуму її заходи широко висвітлювалися 
засобами масової інформації на шпальтах газет та журналів. 
Серед періодичних видань, які долучилися до висвітлення подій 
виставки-форуму  були  журнали: “Бібліотечна планета”, “Вісник 
Книжкової палати”, “Вісник поліграфії”, “Книжковий клуб”, 
”Книжковий огляд”, “Література – плюс”, “Nova книга”, 
“Судоходство”, газети: “Урядовий кур’єр”, “Культура і життя”, 
“Літературна Україна”, “Вільна думка”(Сідней, Австралія),  
“Книжник- review”,  “Друг читача”,  “Шлях перемоги”, “Вечерняя 
Одесса”, Думська площа”, ”Одесский вестник”, “Одесские 
известия”, “Слово”, “Чорноморські новини”, “Юг” та інші. Всього  
було опубліковано близько 130 статей. Їх тематика вирізняється 
широтою і актуальністю. Наприклад, деякі з назв статей: 
Ботушанська О.Ф. “У чиїх руках доля української книги?” 
(“Культура і життя”, 2003, 2 лип.); “Доля національної книги” 
(“Вісник поліграфії”, 2005, №1-2); Кракалія Р. “Рідномовна книжка: 
терновий шлях до української душі” (“Чорноморські новини”, 2003, 
15 трав.); Бельницька О.М. “Свято книги на Одещині” (“Бібліотечна 
планета”, 2002, №4); Бойко Л., Волга Л. ”Шануймо книгу – цей 
пам’ятник умам, що відійшли у вічність”(“Урядовий кур’єр”, 2003, 
31 трав.), Бойко Л., Волга Л. “Книга, як хліб, має бути доступною” 
(“Урядовий кур’єр”, 2002, 11 черв.); Глушковецька Л. “Чи посяде 
українська книга гідне місце в Україні?”(“Думська площа”, 2003, 
20 черв.); Дюлович О. “Книга – душа голосна України” (“Думська 
площа”, 2007, 16 трав.); “У рамках заходів, спрямованих  на 
виконання Державної програми розвитку і функціонування 
української мови на 2004 – 2010 роки [про ІХ Всеукраїнську 
виставку-форум “Українська книга на Одещині”] (“Вісн. Кн. палати”, 
2008, № 5, с. 48 – 50) та ін.  

Виставка-форум “Українська книга на Одещині” була 
започаткована і проводиться як некомерційний захід. Від початку і 
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до сьогодні вона залишається просвітницькою акцією з 
популяризації української книжки, науково-інформаційним заходом 
всеукраїнського рівня.  

Ось як було оцінено діяльність бібліотеки з організації 
виставки-форуму на шпальтах газети “Урядовий кур’єр”:  
“Розпочавшись із цілком безкорисливих зусиль колективу 
“Горьківки” вдалося здійснити майже фантастичний для бібліотеки 
проект, вони його зробили не просто реальністю, а національним 
явищем патріотичного звучання. Вони захопили долею української 
книжки – не з обов’язку, не з примусу – майже сім десятків 
видавництв, що сприйняли цей проект душею, а також тисячі 
шанувальників книги, які щороку відвідують цей форум”.  
(“Урядовий кур’єр”, 2006, 9 черв.) 

Виставка-форум надає унікальну можливість усім “профі” 
книжкової справи зустрічатися, вирішувати загальні проблеми, 
оскільки всі вони – ланки одного “привідного ланцюга” – від твору 
літератури до читача. Разом видавництва  можуть відстояти свої 
інтереси, вносити пропозиції до національної програми розвитку 
книжкової справи, органам законодавчої та виконавчої влади. А 
бібліотека виступає в новій для неї функції – поєднальною ланкою 
між структурами, які займаються продукуванням і 
розповсюдженням книги.  

Щорічна виставка-форум стала своєрідним засобом 
громадського моніторингу стану і динаміки книжкової справи в 
Україні, перетворилася на методологічний творчий захід для 
бібліотечних фахівців держави. Виставка-форум переконує, що 
книга залишається основним джерелом інтелектуального і 
культурного розвитку особистості.  Адже через книгу формуються 
у читачів любов і повага до рідної землі, усвідомлення своєї 
причетності до збереження й примноження духовних скарбів 
народу. 

О. Ф. Ботушанська, 

 директор ОДНБ імені М.Горького, 

заслужений працівник культури України, 

повний кавалер ордена княгині Ольги 
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ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД  

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

ІМЕНІ М.ГОРЬКОГО»  

(ДО 180-РІЧЧЯ ВІД ЗАСНУВАННЯ) 

 
Історія Державного закладу “Одеська державна наукова 

бібліотека імені М. Горького” розпочалася 1829 року, коли молоде 
перспективне місто Одеса відзначало своє 35-річчя. Саме тоді, 11 
березня 1829 р., генерал-губернатор Новоросійського та 
Бессарабського краю граф М.С.Воронцов звернувся до міністра 
внутрішніх справ А.А. Закревського з проханням дозволити 
відкрити в Одесі публічну бібліотеку. І вже 13 (25) вересня 1829 
року з’явився рескрипт імператора Миколи I про заснування 
бібліотеки, в якому, зокрема, відзначено, що на утримання 
бібліотеки та поповнення фондів новими надходженнями книг, 
карт та інших документів дозволено виділяти з бюджету міста 
щороку по дві тисячі рублів, а також по 1500 рублів - на оплату 
праці бібліотекаря. 5 жовтня 1829 року ініціатор створення 
публічної бібліотеки в Одесі газета “Одесский вестник”, 
редактором якої був О.І. Льовшин, повідомила про цю подію 
одеситам і подарувала 15 тис. рублів на її розвиток. Для 
бібліотеки було виділено 2 кімнати в приміщенні присутствених 
місць на Приморському бульварі. 

Оскільки в Одесі наприкінці 1829 р. спалахнула епідемія 
чуми, відкриття бібліотеки відбулося лише 15 (27) квітня 1830 р. 
Це стало важливою подією в культурному житті міста, всього 
Новоросійського краю, зрештою, всієї величезної держави. Це 
була друга в Російській імперії після імператорської в Санкт-
Петербурзі і перша в Україні публічна бібліотека. 

Книжкові зібрання швидко зростали, головним чином, за 
рахунок дарунків впливових громадян міста. Так, граф 
М.С.Воронцов подарував бібліотеці зібрання дорогих і рідкісних 
видань – 600 томів французьких класиків. Приклад генерал-
губернатора наслідували й інші заможні та освічені одесити. На 
час відкриття фонди бібліотеки вже налічували 5 тисяч книг. 

Серед книжкових зібрань, які в різні роки були подаровані 
бібліотеці благодійниками міста, особливу цінність становили 
колекції графа М.М.Толстого (понад 40 000 видань), міського 
голови, мецената Г.Г.Маразлі (10 000 видань), технічні видання з 
колекції професора В.Є.Тимонова (1085 книг і брошур), економічні 
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та юридичні – О.О.Борзенка (851 видання), бібліотека археолога 
П.О.Бурачкова (3176 видань) та інші. 

Багато подарунків бібліотека отримувала з-за кордону, 
зокрема з Паризького, Празького, Пекінського, Гарвардського 
університетів, з бібліотеки Британського музею, Бібліотеки 
Конгресу США. 

Кілька разів бібліотеці доводилося змінювати свою адресу. 
Тому постало питання про розширення її приміщень. У 1883 році 
для бібліотеки і музею Товариства історії і старожитностей було 
зведено, в основному коштом міського голови Одеси Г.Г.Маразлі, 
чудову будівлю (арх. Ф.Гонсіоровський), в якій нині працює 
Одеський Національний археологічний музей НАН України. 

1907 року бібліотека отримала спеціально збудовану для 
неї споруду, витвір відомого українського архітектора 
Ф.П.Нестурха, головного архітектора Одеси. Згідно з Постановою 
Ради Міністрів України від 06.09.79 № 422 цей кращий взірець 
бібліотечної архітектури країни перебуває під охороною держави 
за охоронним номером 1464. У ньому, по вулиці Пастера, 13, 
бібліотека знаходиться й понині. 

В різні часи бібліотеку очолювали визначні особи, які 
залишили помітний слід в її біографії. Це, зокрема, історик та 
археолог професор М.Н.Мурзакевич (1843-1852), літератор і 
перекладач М.Ф.Дерібас (1868-1882), професор-славіст 
В.О.Яковлєв (1882-1896), професор-літературознавець 
М.Г.Попруженко (1896-1919) та інші достойники. 

Значну роль у житті бібліотеки відіграв інститут 
попечительства. Попечитель – такою була офіційна посада у 
міській думі. Попечитель бібліотеки опікувався усіма її справами й 
проблемами. В різний час з 1874 по 1919 рр. попечителями були: 
барон О.Ф.Стуарт (у 1874-1879 рр.); гласний Одеської міської 
думи К.К.Сікард (1879-1880); мировий суддя Одеси Є.В.Тимонов 
(1880-1881); почесний громадянин Одеси Я.О.Новиков (з 1881 по 
1909 рр. – на посаді товариша (заступника) попечителя), 
професор О.І.Кирпичников (1888-1897). Особливо важливу роль у 
розвитку бібліотеки відіграли її директор у 1896-1920 рр., 
професор Новоросійського університету М.Г.Попруженко, автор 
історичного нарису “Одесская городская публичная библиотека. 
1830-1910”, та попечитель бібліотеки у 1897-1919 роках, почесний 
громадянин Одеси граф М.М.Толстой. Завдяки їхній діяльності 
бібліотека перетворилася на провідний культурний центр Одеси: 
було налагоджено найтісніші контакти з багатьма бібліотеками 
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світу, випущено друковані каталоги, організовано палітурну 
майстерню.  

1922 р. Одеська публічна бібліотека була зарахована до 
державних книгозбірень і почала отримувати безкоштовний (до 
1940 р.), а потім платний обов’язковий примірник. 1934 р. 
Українська книжкова палата виділила для Одеської державної 
публічної бібліотеки два безплатних обов’язкових примірники всіх 
видань України. З 1949 р. бібліотека одержувала обов’язковий 
платний російськомовний примірник усіх видань, що виходили на 
теренах СРСР. З 1994 р. за розпорядженням Одеської міської 
ради бібліотека комплектується безплатним примірником усіх 
видань, що друкуються в Одесі. І це стало гідним доказом 
відродження традиції, основи якої започатковано в 1834 р. 
розпорядженням градоначальника О.І.Льовшина. 

В 2002 році Кабінет Міністрів України затвердив Постанову 
(№608 від 10 травня 2002р.), якою відновив право бібліотеки на 
одержання безплатного обов’язкового примірника документів 
України, що кардинально вирішило проблему комплектування 
фондів бібліотеки вітчизняною літературою. 

У січні 1924 р. Одеську публічну бібліотеку включено до 
числа наукових установ. 1930 року її було об’єднано з Науковою 
бібліотекою Одеського державного університету і Українською 
бібліотекою ім. Т.Г.Шевченка. Після злиття нова бібліотека дістала 
назву “Одеська державна наукова бібліотека”. Ця назва 
збереглася за нею і після 1934 року, коли університетську 
бібліотеку було повернено університетові після його поновлення. 
10 лютого 1941 р. указом Президії Верховної Ради УРСР їй було 
надано ім’я Максима Горького. 

У 1920–1930-ті рр. у бібліотеці плідно працювали майбутній 
видатний літературознавець, академік Михайло Алексєєв, історик 
Саул Боровий, україніст Богдан Комаров та інші. О.М. Тюнєєвій ми 
завдячуємо організацією в 1922 р. одного з перших у колишньому 
СРСР музеїв книги та збереженням бібліотеки в скрутні роки 
Великої Вітчизняної війни. 

Колектив бібліотеки жив одним життям зі своєю країною, 
поділяв з нею радість і горе, переживав щасливі й сумні часи. У 
страшні 1930-і роки хвиля репресій не обминула і бібліотеку. 
Серед репресованих її працівників – директори І.К.Дьячишин, 
Ф.А.Козубовський, Г.М.Трачевський, М.Х.Фарбер, співробітники 
М.Й.Винник, О.О.Годлевська, О.М.Горецький, Є.О.Загоровський, 
Б.М.Комаров, В.І.Селінов. На жаль, більшість з них загинули і були 
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реабілітовані лише посмертно. На початку Великої Вітчизняної 
війни, незважаючи на те, що працівників бібліотеки було звільнено 
від військової повинності, багато хто з них пішов на фронт 
добровільно. Серед тих, хто загинув, - завідувач відділу 
книговикористання С.А.Купенов, заступник директора 
П.О.Лісничий. З бібліотеки прямо на фронт, що був уже під 
Одесою, пішла снайпером Людмила Михайлівна Павличенко. 
Відважна жінка знищила під Одесою і Севастополем більше 
трьохсот фашистських вояків. На запрошення Елеонори Рузвельт, 
дружини президента США, Л.М.Павличенко виступала в Америці з 
розповідями про мужню боротьбу радянського народу проти 
фашистської Німеччини. Бронзовий бюст Героя Радянського 
Союзу Л.М.Павличенко нині прикрашає фасад бібліотеки. 

Не можна не згадати добрим словом тих працівників 
бібліотеки, які в роки воєнного лихоліття, долаючи неймовірні 
труднощі, змогли врятувати і зберегти бібліотечні скарби. Важкими 
були роки евакуації. Та велика любов до книги, до людей, а 
найголовніше - неабияка відповідальність тих, кому була доручена 
ця справа, здолали всі труднощі. Ми про це завжди пам’ятаємо і 
щиро вдячні людям, які змогли зберегти для нащадків безцінні 
бібліотечні фонди. Подвигом можна назвати евакуацію під час 
війни співробітницями бібліотеки – Г.Б.Юрик, А.С.Деревинською, 
Е.С.Левіною – рідкісних музейних видань до Ташкента, в 
Середньоазіатський університет, нагляд за їх збереженням, а 
потім і повернення до Одеси. 

1964 року, за рішенням Колегії Міністерства культури УРСР, 
бібліотеку було визначено як інформаційний та методичний центр 
для бібліотек України за природничо-науковим та атеїстичним 
профілем. Крім того, вона була визначена зональним центром 
організаційно-методичної допомоги бібліотекам 6 областей півдня 
України (Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Кримської, 
Кіровоградської, Одеської). 

1975 року постановою Ради Міністрів УРСР на бібліотеку 
покладено функції універсального депозитарію Півдня України. На 
виконання цієї постанови в структурі бібліотеки було створено 
самостійний підрозділ. 

За значний внесок у розвиток культури багатонаціонального 
народу країни та з нагоди 150-річчя від дня заснування в 1979 році 
указом Президії Верховної Ради СРСР бібліотеку нагороджено 
орденом Дружби народів. 
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Унікальний фонд найдавнішої бібліотеки України нині 
налічує близько 5 мільйонів книг майже 120 мовами світу. 
Найбільша частина їх міститься у книгосховищах, розташованих у 
головній будівлі та в новому приміщенні. 

Завдяки наявності значної кількості рідкісних видань (понад 
200 тисяч) та рукописів до світового каталогу “Музеи книги и 
книжного дела” (Museums of Book and Bookmaging. International 
Directory – M., 1987) увійшли постійно діючі експозиції відділу 
рідкісних видань і рукописів. У фонді ОДНБ ім. М. Горького – 
52 інкунабули, понад 100 палеотипів, різномовні раритети й 
стародруки, зокрема пам'ятки слов'янської писемності. Тут 
зберігаються славетні „Хіландарські аркуші” та “Охридські аркуші” 
з Євангелія XI ст., а також рукописи XII-XIX століть (понад 2 тисячі) 
слов'янськими, латинською, грецькою, італійською та іншими 
мовами. 

На базі вивчення власної колекції рідкісних видань 
бібліотека до 1000-річчя літописання та книжкової справи в Україні 
у 1998 році за сприяння та фінансової підтримки Одеської 
обласної державної адміністрації і особисто губернатора 
С.Р.Гриневецького видала каталог “Старопечатные издания 
кирилловского шрифта: XV – первая половина XVI ст.” 

Гордістю бібліотеки є книжкова колекція «Україніка», до 
складу якої входять, зокрема, перші видання кирилівського 
шрифту, серед яких є видання вітчизняного першодрукаря Івана 
Федорова. У цьому фонді багато видань XIX століття, що 
пробивалися свого часу крізь рогатки Валуєвського і Емського 
царських указів, це, наприклад, номери славетного журналу 
“Основа”, з яким співпрацювали Т.Г.Шевченко, Марко Вовчок, 
М.О.Максимович, С.В.Руданський, Л.І.Глібов, М.І.Костомаров та 
інші фундатори української духовності. Тисячі перлин українського 
слова були дбайливо зібрані засновниками одеської “Просвіти” 
Л.Смоленським, С.Шелухіним та іншими. Ця освітянська 
бібліотека, а також приватна книгозбірня знаного бібліографа, 
критика і фольклориста Михайла Комарова стали основою фонду 
“Україніки” в бібліотеці. Після 1922 року, з одержанням 
бібліотекою обов’язкового примірника, “Україніка” поповнювалася 
вичерпно. Після здобуття Україною незалежності фонд “Україніка” 
значно поповнився книгами українських письменників, істориків і 
літературознавців діаспори. Розширення зв’язків з бібліотеками, 
видавництвами, зміцнення контактів з окремими громадськими 
діячами, науковцями, митцями, представниками дежавних 
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установ, наукових інституцій, громадських об’єднань українців за 
кордоном значно сприяло поповненню фонду. Десятки тисяч 
книжок та журналів з історії України, мовознавства, 
літературознавства, політології, релігієзнавства, медицини та 
ринкової економіки надіслані нам з Канади Товариством приятелів 
України, з Австралії – Фундацією українознавчих студій, зі 
Сполучених Штатів Америки – Централем шкіл українознавства 
США, а також з організацій діаспор Франції, Румунії, Польщі та 
інших країн. Фонди бібліотеки збагатилися  “Енциклопедією 
українознавства” (Канада), енциклопедією “Ukraine” (Австралія) та 
багатьма іншими довідковими виданнями. Вагу історичних 
документів мають 28 томів “Літопису Української повстанської 
армії”, спогади учасників визвольних змагань 1917-1920 рр., Другої 
світової війни. 

Значний інтерес становить добірка автографів О.С.Пушкіна, 
М.І.Гнєдича, В.А.Жуковського, О.О.Блока, А.П.Чехова, П.П.Гулака-
Артемовського, О.М.Бодянського, Д.Л.Мордовця, Дніпрової Чайки 
та багатьох інших славетних діячів української, російської та інших 
культур. 

Багато які з рідкісних видань виділені у спеціальні колекції. 
Особливе місце у фонді бібліотеки посідає колекція мініатюрних 
книг (понад 1,5 тисячі примірників). 

Бібліотека має рідкісні краєзнавчі матеріали, що 
відображають історію Причорноморської України, її природні 
ресурси, економіку та культуру.  

Бібліотека має престижну колекцію мистецтвознавчої 
літератури. В ній представлено рідкісні видання з історії 
матеріальної культури, декоративно-прикладного мистецтва, 
живопису, графіки, музики, театру, кіно. У фондах бібліотеки 
зберігається також література з усіх видів та жанрів мистецтва, 
видана в Україні та в країнах СНД. 

Колекція літератури іноземними мовами має універсальний 
за складом фонд книг і періодичних видань. Основна мета роботи 
з цією літературою – популяризація світової культури, досягнень 
зарубіжної науки, розвиток міжнародних культурних зв’язків. 
Сьогодні ці традиційні стосунки значно зросли й зміцніли. 
Діловими партнерами ОДНБ ім. М. Горького є 17 бібліотек світу, 
серед яких: Бібліотека Конгресу США (Вашингтон), Національна 
бібліотека Франції (Париж), Державна бібліотека штату Новий 
Південний Уельс (Сідней, Австралія), Муніципальна губернська 
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бібліотека (Оулу, Фінляндія), Варненська міська бібліотека 
(Болгарія), бібліотека Академії наук Болгарії. 

1998 року на базі ОДНБ ім. М. Горького разом з 
Посольством Франції в Україні було відкрито “Французький центр 
документації і освіти”. 

При співробітництві з Гете-інститутом (Німеччина) та 
організацією “Баварський дім” (Одеса) в 2000 році було відкрито 
німецький читальний зал ОДНБ. За підтримки Посольства США в 
Україні бібліотека в 2002 році відкрила спеціальний інформаційно-
ресурсний центр “Вікно в Америку”, що сприятиме поширенню 
знань про Сполучені Штати Америки. Бібліотека однією з перших в 
Україні одержала федеральний грант Держдепартаменту США на 
підтримку освітніх і культурних програм. 

Плідна співпраця розвивається з українськими діаспорами 
Канади, США, Франції, Румунії, Австралії. Співпраця з українською 
спільнотою Австралії закріплена, зокрема, угодою 1994 року між 
Державною бібліотекою штату Новий Південний Уельс, Фундацією 
українознавчих студій Австралії (ФУСА) та ОДНБ ім. М.Горького 
про упорядкування архівів діаспори цієї країни та обмін 
фахівцями. Створення залу “Українці в світі” (1996), який став 
світлицею, де збираються українці світу і куди вже надійшло понад 
3 тисячі книг, – свідчення результативності цієї роботи. Для її 
розвитку в 2004 році за підтримки облдержадміністрації на базі 
цього залу було створено інформаційно-культурний центр 
“Закордонне українство”. За угодою з канадським Товариством 
приятелів України в ОДНБ з 1997 року діє Канадсько-Український 
бібліотечний центр з фондом понад 20 тисяч примірників, серед 
яких чимало книжок, що розкривають маловідомі для нас сторінки 
української історії. 

Понад 30 років поспіль приїжджає до бібліотеки зі своїми 
дарунками французька художниця Сюзанна Саварі. Зі своїм 
чоловіком А.Полідорі вона розшукує не тільки у Франції, але і в 
Бельгії, Швейцарії потрібні для бібліотеки книги, купує їх і дарує 
бібліотеці. Фонд Сюзанни Саварі нараховує сьогодні 3000 видань, 
більшості з яких немає в інших бібліотеках України.  

1998 року Рада Європи (Страсбург) передала до ОДНБ 
бібліотеку публікацій документів з прав людини, яка продовжує 
поповнюватись.  

Щорічно ОДНБ ім. М.Горького відвідують понад триста тисяч 
читачів, яким видається до 2 млн документів. У різні часи 
читачами нашої бібліотеки були відомі вчені М.І.Пирогов, 
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Д.І.Менделєєв, I.I.Мечников, І.М.Сєченов, Д.К.Заболотний, 
М.Ф.Гамалія, В.П.Філатов, засновник практичної космонавтики і 
вітчизняного ракетобудування академік В.П.Глушко, директор 
Фізико-хімічного інституту НАН України академік С.А.Андронаті, 
академік архітектури В.А.Лісенко та інші. Бібліотеку відвідували 
письменники Я.П.Полонський, А.М.Майков, І.К.Тобілевич 
(Карпенко-Карий), О.І.Купрін, І.О.Бунін, О.М.Толстой, О.С.Грін, 
К.Г.Паустовський, К.І.Чуковський, Е.Г.Багрицький та багато інших. 
Відомі одеські літературознавці А.В.Недзвідський, Г.А.В'язовський, 
І.М.Дузь, В.В.Фащенко, Є.М.Прісовський постійно зверталися до 
наших фондів. 

Бібліографічна та видавнича діяльність бібліотеки 
поставила її в ряд визначних бібліотечних центрів країни. За 180 
років існування бібліотека випустила близько півтори тисячі 
різноманітних видань загальним накладом понад півмільйона 
примірників.  

В останні роки на виконання державної програми 
відтворення документальної пам'яті України надруковано 
каталоги: “Українська книга 1574-1923pp. у фондах ОДНБ ім. 
М.Горького” (5 вип.), “Українська періодична преса у фондах 
ОДНБ ім. М.Горького”, “Російськомовна преса України в фондах 
ОДНБ ім. М.Горького (журнали, газети, бюлетені)”. Добре відомі 
спеціалістам бібліографічні покажчики “Одещина на сторінках 
центральної і республіканської преси” (виходила впродовж 1973-
1993 pp., увібравши понад 60 тисяч джерел), “Літературна Одеса” 
(12 вип.), “Письменники Одеси” (26 вип.), “Вчені Одеси” (39 вип.), 
“Вчені вузів Одеси” (8 ч.), “Український музично-драматичний 
театр імені Революції” (5 вип.), “Проблеми. Гіпотези. Відкриття” 
(52 вип.), “Природа і природні ресурси Північного Причорномор'я” 
(виходить з 1936 р.), фундаментальні покажчики “Виноградарство 
Молдавии и Украины” (9858 джерел), “Биология Черного и 
Азовского морей. 1917-1992 рр.” (24596 джерел), “Памятники 
истории и культуры Одесской области” (2116 джерел) та багато 
інших.  

Однією із найважливіших праць бібліотеки останніх років 
став фундаментальний покажчик ”Голодомор в Україні 1932-1933 
рр.” (вип. 1, 2), який, охоплюючи понад дванадцять тисяч 
публікацій за 1932-2006 рр., всебічно висвітлює одну з 
найтрагічніших сторінок історії України. Ця робота була визнана 
кращою в номінації “Бібліографічний посібник року” (2002) і 
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нагороджена почесною відзнакою Української бібліотечної 
асоціації. 

Останнім часом інформаційна робота з питань екології, яку 
бібліотека вела впродовж багатьох років як головна в Україні з 
питань пропаганди природничих наук, стала ще більш 
актуальною. Справа в тому, що екологічне становище на 
Чорноморському узбережжі України, де в море скидають свої води 
головні “забруднювачі” – Дунай, Дніпро, Дністер і Південний Буг, 
стало ще більш небезпечним, що викликає глибоку занепокоєність 
як в Україні, так і в державах Чорноморського басейну. При тому, 
що екологічним станом займаються десятки наукових, виробничих 
і громадських організацій, жодна з них не мала повної інформації з 
широкого спектру екологічних проблем. А найбільш потужний 
інформаційний ресурс, яким володіє ОДНБ ім. М.Горького, не 
використовувався. Органи влади, не володіючи повною, 
оперативною і неупередженою інформацією, не мали змоги 
готувати ефективні управлінські рішення. Саме тому бібліотека 
виступила з ініціативою створення спеціалізованого структурного 
інформаційного підрозділу на власній базі. Вчена рада бібліотеки 
та інші наукові організації підтримали проект, розроблений її 
фахівцями; місцева влада затвердила його. Так в бібліотеці 
запрацював регіональний інформаційно – аналітичний центр 
“Екологічне відродження Чорноморського узбережжя 
України”(2001). 

Визначивши роботу з літературою з екології як пріоритетний 
напрям, бібліотека підсилила це рішення заснуванням 
університету екологічних знань ОДНБ ім. М.Горького, залучивши 
до його роботи компетентних фахівців-екологів. На його 
засіданнях, читаннях і “круглих столах” обговорюються найбільш 
актуальні екологічні проблеми регіону та шляхи їх вирішення. 

Поряд з цим бібліотека посилила увагу до розповсюдження 
екологічної інформації. Фахівці-екологи схвально зустріли 
підготовлений і виданий бібліотекою довідник “Державні і 
громадські екологічні організації міста Одеси та Одеської області”, 
що містить докладні відомості про кожну організацію і заклад, що 
працюють у галузі екології і охорони довкілля. Вийшли друком 
наукові видання бібліотеки “Екологія і суспільство”, 
“Экологические проблемы Причерноморья”, “Одесса сегодня: 
экология города”.  

Наявність у фондах бібліотеки цінних матеріалів з історії 
України дала змогу розпочати створення наукових збірників 
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републікацій. Надруковано три томи з серії “Невичерпні джерела 
пам'яті: Намогильні хрести запорозьких козаків”, “Задунайська 
Січ”, “Хаджибей - Одеса та українське козацтво (1415-1797 роки)” 
– спільна робота з Інститутом археології Національної академії 
наук України та історичним факультетом Одеського державного 
університету ім. І.І.Мечникова. Привертають увагу читачів 
бібліографічний довідник “Товарищество южнорусских 
художников”, мініатюрні видання “Г.Г.Маразли: меценат и 
коллекционер”, “Одесский журнал “Крокодил” и его авторы”, 
Л.Утьосов “Моя Одесса”, репринт книги відомого одеського 
історика А.Скальковського “Первое тридцатилетие истории города 
Одессы. 1795-1825”, репринти старовинних одеських альбомів. 

Численні тематичні виставки дають можливість показати 
найбільш цікаві колекції з фондів ОДНБ ім. М.Горького. Значними 
подіями для міста й регіону стали свята грецької книги, Тиждень 
французької книги, презентації видань одеських письменників, 
щорічні виставки-форуми “Українська книга на Одещині”.  

Новою перспективною тенденцією в роботі бібліотеки стало 
видання каталогів і матеріалів до виставок, які за науковим 
значенням та образотворчим рядом наближаються до музейних.  

1995 року бібліотека взяла участь у важливій міжнародній 
справі, пов’язаній з поверненням культурних цінностей, втрачених 
у роки Другої світової війни.  

Високу оцінку дістали наукові регіональні та міжнародні 
конференції, які висвітлювали проблеми духовності і культури в 
Україні.  

Важко було б орієнтуватися в книжковому морі, якби не 
розгалужений довідковий апарат, основою якого є каталоги. 
Протягом усієї історії існування бібліотека не полишала роботи 
над поліпшенням та подальшим розвитком своїх каталогів. 
Перший друкований каталог бібліотеки вийшов 1883 року і увібрав 
її стару колекцію. Згодом, за рішенням Одеської міської думи, з 
1901 по 1911 р. було видано друковані каталоги у п’яти випусках, 
куди увійшло 82 тисячі назв. У 1926 році В.В.Стратен створив 
унікальний предметний каталог, який став найкращим на теренах 
Радянського Союзу. З 1951 р. читачі вже мали змогу працювати з 
систематичним каталогом. Нині в ОДНБ ім. М.Горького існують: 
службовий генеральний каталог на весь фонд бібліотеки і читацькі 
– алфавітний та систематичний. Створено також систематичні 
картотеки спеціалізованих і допоміжних фондів. 
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Протягом усього часу безперервно вдосконалюється 
технічна база бібліотеки, запроваджуються нові технології 
інформаційного забезпечення. Як провідна у південному регіоні в 
ролі інформаційного центру бібліотека однією з перших розпочала 
активну діяльність у напрямі створення системи впровадження у 
бібліотечні процеси нових інформаційних технологій. Важливою є 
розпочата (у 1995 році) робота над створенням фактографічних 
баз даних, побудованих на основі реферативної та повнотекстової 
інформації за темами: “Хронологічний літопис Одеси”, “Стара 
Одеса: Пам’ятки архітектури, історії та культури міста”, “Видатні 
люди Одеси”, створення адресно-довідкової бази “Одеський 
торговельно-промисловий регіон” та ін. На даний момент бази 
даних “Одеські ЗМІ” містять понад 86 тис. статей, бази даних 
“Українські ЗМІ” – понад 152 тис. Ця інформація відображає 
історію міста від 1794 року до сьогодення, природно-кліматичні 
особливості, а також сучасний суспільно-політичний, соціально-
економічний, науковий і культурний розвиток регіону. 

З 1992 р. бібліотека розпочала активну роботу над 
впровадженням комп’ютерних технологій в бібліотечну справу. У 
1994 р. розпочалося формування електронного каталогу 
бібліотеки. У 1999 році при підтримці фонду “Відродження” та 
фонду Сороса (Інститут “Відкрите суспільство”) було отримано 
грант, коштом якого придбано новий сервер та нову ліцензійну 
автоматизовану бібліотечну систему (АБС) Liber Media. Робочі 
місця АБС Liber Media встановлені у відділі комплектування, 
відділі обробки фондів та організації каталогів, відділі 
обслуговування читачів (адже АБС Liber Media дозволяє вести 
також базу даних читачів), відділі рідкісних видань і рукописів, 
відділі мистецтв, відділі “Одесика”.  Більшість комп’ютерів 
бібліотеки з’єднані у локальну обчислювальну мережу (ЛОМ), 
відділи мають доступ до Інтернету й електронної пошти. 

У 2000 році бібліотека за сприяння Ради міжнародних 
наукових досліджень і обмінів (IREX) організувала Центр доступу 
та навчання Інтернет (IATP) на 7 робочих місць. Його 
користувачами стали як читачі, так і працівники бібліотеки, які за 
спеціальними програмами пройшли навчальний курс в мережі 
Інтернет. Закономірно, що наступним кроком у послідовній 
політиці, що проводить бібліотека стосовно входження у всесвітню 
інформаційну мережу, стала організація Інтернет-центру для 
широкого кола читачів. У вересні 2003 року відбулося відкриття 
центру, профінансоване відділом преси, освіти і культури 
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Посольства США в Україні (бібліотека виграла грант “LЕАP -ІІІ”). 
Сьогодні читачам бібліотеки надається можливість щоденно 
безкоштовно користуватися послугами Інтернет. 

Вже впродовж кількох років бібліотека активно займається 
вирішенням проблеми збереженості першоджерел. А це - 
оцифрування документів, переведення інформації на електронні 
носії, створення електронної бібліотеки. Довготривала програма 
“Рідкісні видання та рукописи як національне надбання України: 
збереження та організація інформаційного доступу”, розроблена у 
1998 р. відділом рідкісних видань і рукописів ОДНБ, була 
підтримана грантом Міжнародного фонду “Відродження”. Завдяки 
створенню електронних копій на компакт-дисках з’явилася 
можливість зберегти унікальні фонди, не обмежуючи доступу до 
них читачів. Так, створено електронну версію книг Ф.Скорини 
“Екклесіаст” (1518), “Книги притч Соломонових” (1517), створено 
електронний варіант листів до видатного українського 
бібліографа, книгознавця, літературознавця, лексикографа і 
громадського діяча М.Ф.Комарова обсягом 902 аркуші. Зібрання 
М.Ф.Комарова – це унікальне явище української бібліографічної 
культури другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Воно 
складалося відповідно до наукових інтересів його власника і є 
важливим документальним джерелом для дослідників історії 
книговидання, бібліографії і бібліофілії України означеного 
періоду. 

За державною програмою збереження бібліотечних і 
архівних фондів на базі ОДНБ створюється центр репрографії і 
реставрації, послугами якого зможуть користуватися й інші 
бібліотеки.  

Славні традиції нашої бібліотеки та її колективу підтримують 
і зберігають нинішні її працівники. У 18 відділах бібліотеки сьогодні 
працюють понад двісті фахівців. Історія зберегла багато славних 
імен бібліотечних спеціалістів, які віддали багато років свого життя 
благородній і завжди шанованій людьми праці з книгою. Вони 
завжди були віддані ій, про що свідчить чималий стаж їхньої 
роботи. Близько 50 років віддали бібліотеці Г.С.Абалкіна, 
Л.С.Скржипчак, М.М.Дерібас, М.М.Пчелінцева, Е.С.Жимолостнова, 
Л.М.Дерібас, Т.З.Бачуріна. У бібліотечному світі відомі імена 
наших бібліотекарів, бібліографів і бібліотекознавців: 
М.В.Рапопорт, С.Я.Вортман, М.М.Пчелінцевої, І.М.Кирилова, 
Г.А.Каширіна, В.М.Конського, О.М.Вовчок, Л.В.Лялікової, 
О.М.Кордаша, Л.М.Смичок та інших. Званням “Заслужений 
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працівник культури України” уряд відзначив її фахівців – 
І.Д.Мазуренка, Т.І.Карпінську, Н.Й.Касько, Е.С.Жимолостнову, 
О.М.Бельницьку, Т.В.Щурову, Л.М.Бур’ян, нинішнього директора 
ОДНБ О.Ф.Ботушанську. Звання “Заслужений діяч мистецтв 
України” удостоєний Г.Д.Зленко. Урядові нагороди отримали 
І.Д.Мазуренко (орден “Знак Пошани”, 1976), О.Ф.Ботушанська 
(повний кавалер ордена княгині Ольги, 1999-2007). Г.Д.Зленко 
(орден “За заслуги” ІІІ ст., 2006). 15 квітня 2004 року директор 
ОДНБ ім. М.Горького О.Ф.Ботушанська була нагороджена Срібною 
медаллю кавалера ордена Мистецтва і Словесності (Французька 
Республіка).  

Сьогодні ОДНБ ім. М. Горького є провідною науковою 
бібліотекою держави, загальнодержавним сховищем повного 
репертуару національного друку, придбаних документів 
українських авторів та матеріалів про Україну, виданих за її 
межами, а також зарубіжних документів; регіональним 
універсальним депозитарієм; науково-інформаційним закладом; 
центром міжнародного книгообміну і міжбібліотечного абонементу; 
галузевим органом наукової інформації з питань культури і 
мистецтва; координаційним центром науково-дослідної і науково-
методичної роботи у галузі бібліотекознавства, 
бібліографознавства і загальних проблем книгознавства; 
культурним центром державного значення. 
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ААРРЦЦИИЗЗЬЬККИИЙЙ  РРААЙЙООНН  ООДДЕЕССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ  

  
 

 

ВВііххии  ііссттооррііїї  
 

 

Вперше районним центром, частиною Ізмаїльської 
області Арциз став у 1940 році, коли Бессарабія увійшла до 
складу СРСР. У 1954 році Ізмаїльська область була ліквідована і 
стала складовою частиною Одеської області. З 1957 року Арциз 
– селище міського типу, з 1963 – місто. В 1963 році район був 
розформований, а в 1967 році відновлений.  

 

Арцизький район розташований у південно-західній частині 
Одеської області, за 130 км від обласного центру, і займає 
територію 137,9 тис. га. В Арцизькому районі нараховується 27 
населених пунктів. Чисельність населення району складає 49 тис. 
чол., з них проживає в сільській місцевості 33 тис. чол., у місті – 
16 тис.; із загальної чисельності населення трудові ресурси 
становлять 25 тис. чол. Населення району багатонаціональне, тут 
проживають представники 59 національностей: болгари (39%), 
українці (27,4%), росіяни (22,5 %), молдавани (6,3%), гагаузи 
(1,8%), греки (1,4%), білоруси (0,3%), цигани (0,4%). Район межує 
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на півночі і північному заході з Тарутинським, на сході - з 
Саратським, на південному сході - з Татарбунарським, на півдні - з 
Кілійським, на південному заході і заході – з Ізмаїльським і 
Болградським районами.  

Географічне розташування району, корисні копалини, 
виявлені на території району, трудовий і промисловий потенціал, 
наявність залізничних колій і автомобільних доріг, близькість 
кордону, родючі землі, розвинуте виноградарство і наявність 
злітної смуги колишнього військового аеродрому - все це являє 
інвестиційну привабливість району. 

Район у різних напрямках перетинає густа мережа 
автомобільних шляхів. Довжина автодоріг загального 
користування становить 755,3 км, з них шляхів з твердим 
покриттям - 457,1 км. По території району пролягли дві залізничні 
магістралі: Арциз - Ізмаїл із залізничними станціями Давлет-Агач, 
Главани-Аліяга і Білгород-Дністровський - Бессарабська із 
станцією Паризька. На території району є поклади каміння-
черепашнику, глини для виробництва цегли.  

Основна галузь народногосподарського комплексу району 
– сільськогосподарське виробництво. 

На території району існують 8 промислових підприємств, 
37 сільськогосподарських підприємств, 2 автопідприємства, 2 
хлібоприймальних підприємства, 110 малих підприємств, майже 
480 фермерських господарств, 9 АЗС, здійснюють свою діяльність 
майже 2,5 тис. суб'єктів підприємництва.  

Мережа установ культури і мистецтва району налічує дві 
районні бібліотеки (для дорослих і дітей); два міські філіали і 23 
сільські бібліотеки; районний Будинок культури і 26 сільських 
клубних установ; історико-краєзнавчий музей м.Арциза (налічує 
1600 експонатів, з них 200 – оригінальних, працюють 
2 виставочних зали); музей Христо Ботєва в с. Задунаївка і 
11 музейних кімнат у селах району; музична школа; художня 
школа; кінотеатр; центр дитячої та юнацької творчості. 

У районі є 14 пам’яток архітектури: колишній особняк 
(1930-1940 рр., м.Арциз, вул. 28 Червня,132); старі житлові 
будинки (XІX ст., м. Арциз, вул. 28 Червня, 94 та 64); німецький 
житловий будинок (1930-1940 рр., м. Арциз, вул. Леніна, 15); 
церкви Свято-Георгіївська (1860 р., с. Виноградівка); Свято-
Вознесенська (1881 р., с. Главані); Свято-Успенська (1840 р., 
с. Делень); Свято-Успенської Божої матері (1842 р., с. Задунаївка); 
Свято-Михайлівська (кінець XIX ст., с. Кам'янське); Свято-



 40 

Миколаївська (кінець XIX ст., с. Павлівка); Свято-Георгіївська 
(1881р., с. Острівне); Свято-Троїцька (1870 р., с. Холмське); 
житловий будинок (там жив Христо Ботєв у 1866 р.) та вітряний 
млин (с. Задунаївка). 

Крім того, в районі налічується 47 пам’яток археології, в 
т.ч. 1 поселення (черняхівське), 12 могильників курганних, 8 
курганних груп, 26 курганів. 

 

Історія заселення краю 
 

Тихие вздохи кургана 
Серце волнуют в груди… 
Знайте.., о предки, 
Вы жизни начало, 
А мы продолженье пути! 

Н.Грозова 
Як і весь Бессарабський край, Арцизький район багатий на 

історичне минуле, багатий і сьогоденням. За свою багатовікову 
історію цей край і народи, що населяли його, були свідками й 
учасниками багатьох історичних процесів. Ціла мережа курганів, 
розкидана по всій території, свідчить про те, що із найдавніших 
часів у цих краях жили скіфи, сармати, потім - ранньослов'янські 
племена, носії черняхівської культури. Давньоруські літописи 
оповідають, що задністровські степові простори в період Київської 
Русі відігравали велику роль в історії древніх слов'ян.  

Відомо, що після захоплення Бессарабії Османською 
імперією в безкрайніх буджацьких степах турки оселили кочові 
племена ногайців і татар. З того далекого часу збереглися назви 
річок Чага і Когильник, що протікають по території району. 

Починаючи з 1811 року, причорноморські степи заселяли 
втікачі від панів. Така група з-поза Дністра та з Таврії в 1813 році 
заснувала село Ташлик, нині село Кам'янське. У заселенні 
Арцизького району брали участь і росіяни. Переселенці з Курської 
губернії в 1819 році заснували село Вознесенку і в 1821 році - 
Павлівку. Після російсько-турецької війни 1806 – 1812 рр. 
Бессарабія ввійшла до складу Російської імперії. На спустошеній 
землі російський уряд запросив оселитися іноземних поселенців. 

Перші німецькі колоністи з'явилися тут після заклику 
російського царя Олександра І. Так, у 1816 році німці, що 
переселилися сюди з Вюртемберга, заснували Арсіс. Поселення 
дістало назву від французького міста Арсі, де в 1814 році союзні 
війська (російські, австрійські і баварські) здобули перемогу над 
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наполеонівською армією. Перша поштова адреса міста була така: 
Бессарабська область, Бендерський повіт, Клястицький округ, 
Альт-Арциг. 

На території Арцизького району були засновані німецькі 
колонії: Альт-Ефт (1816) – нині с. Садове, Старий Париж (1816) – 
нині село Веселий Кут, Теплиця (1817), Новий Арциз (1824) – нині 
с. Вишняки, Ной-Ельськ (1825) – нині с. Новоселівка, Гнаденталь 
(1830) – нині с. Долинівка, Фріденталь (1833) – нині с. Мирнопілля, 
Деневіца (1834) – нині с. Прямобалка, Драгуля (1836) – нині 
с. Плоцьк, Новий Париж (1860-1880) – нині с. Роща, 
Гофнунгсфельд (1864) – нині с. Надеждівка. 

Свою другу батьківщину знайшли тут болгари, які 
заснували села: Задунаївка (1822), Іванівка Болгарська (1822) - 
нині с. Нова Іванівка, Бургуджі (1830) - нині с. Виноградівка, 
Селіогло (1830) - нині с. Холмське, Главані (1830), а також 
Давлет - Агач (1830) - нині с. Делень і Код-Китай - нині с. Острівне. 
Цікава історія села Нові Каплани. Північна частина його носила 
німецьку назву Кашпалат (1857), а південна - Куза-Води (1916). 
Ще пізніше, в 1920 році, переселенці з близьких сіл заснували 
село Василь Строєску – нині с. Василівка. 

Кожна родина переселенців одержала по 60 десятин 
землі. Крім того, переселенців на 10 років було звільнено від 
податків і назавжди - від рекрутської повинності, їм були надані 
грошова позичка для заведення господарства, а також будівельні 
матеріали. Сільське господарство було основним заняттям 
переселенців та колоністів. Вони вирощували пшеницю, кукурудзу, 
ячмінь, розводили велику рогату худобу, коней і овець, займалися 
виноградарством і садівництвом. 

Разом з розвитком сільського господарства тривало 
будівництво церков, шкіл. Перші викладачі були з духовною 
освітою. Згодом викладати предмети почали вчителі. Одним з них 
був болгарський поет-революціонер Христо Ботєв, який у 1866 р. 
навчав дітей арифметики та читання в с. Задунаївка. 

Незважаючи на всі удари долі, край розквітав і благоденс-
твував. Історія свідчить про те, що вже у 1830 році в Арцизі 
існував ринок, основним товаром на ньому були коні, велика 
рогата худоба, вівці, шкіра, вовна, зерно, вино, камінь, керамічні й 
ремісничі вироби. До кінця ХІХ століття край, завдяки активній 
діяльності своїх мешканців, займав важливе місце на економічній 
карті Бессарабії. Основні постачання олійних культур йшли з 
буджацького степу, вихідний продукт для шовкових тканин - кокон 
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шовковичного шовкопряда вирощувався в Арцизі й довколишніх 
селах. Арцизькі вина багато десятиліть зігрівали душі мешканців 
північних країн Європи й обох столиць Російської імперії. 
Знаменитий німецький магазин сирів, ковбас і окостів у Кишиневі 
був власністю колоністів з Арциза. 

На початку ХХ століття економічно розвинуті населені 
пункти створили передумови для прокладання капітальної 
транспортної магістралі до портів Кілії й Аккерману. У 1916 році в 
Арцизі були збудовані залізнична станція, паровозне депо й 
залізничні майстерні. 

На початку січня 1918 р. румунські війська захопили край. 
Дика сваволя, масовий грабунок і вивезення майже всіх продуктів 
харчування до Румунії призвели до зубожіння населення і голоду. 
Проводилася насильницька румунізація. Велася підпільна 
боротьба з румунськими окупантами. 

28 червня 1940 року – дата визволення краю. 
З створенням Ізмаїльської області адміністративним центром 
району став Арциз. У вересні-жовтні 1940 року, після виїзду 
більшості німців-колоністів до Німеччини, у села переселилися 
родини з Вінницької, Сумської і Волинської областей. З 23 червня 
1941року до 23 серпня 1944 року район був окупований німецько-
румунськими військами. В серпні 1944 року 492-й стрілецький полк 
320-ї дивізії III Українського фронту розгромив румунсько-
німецький гарнізон і звільнив район. Після перемоги у Великій 
Вітчизняній війні населення району поповнилося переселенцями - 
українцями з Болгарії, Румунії, Закарпаття і Київської області. 
Радянський уряд надав їм землю, житло, виділив позику для 
придбання худоби, забезпечив насінням для посівів, багатодітні 
родини одержали грошову допомогу.  
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Історична довідка про місто Арциз 
 

Жаркое солнце, скифский курган, 
  Переселенцев в степи караван. 

 Вольному воля, спасённому рай. 
 Ветер буджакский, гостей принимай! 

А.Козик  

Арциз був заснований у 1816 році, невдовзі після того, як 
Бессарабія за Бухарестським мирним договором (1812) відійшла 
до Росії. Для освоєння краю у 1813 році запросили колоністів, 
яким були надані значні пільги. Німці заснували 13 колоній, серед 
яких був Арці. Свою назву колонія дістала на честь перемоги над 
наполеонівськими військами біля французького міста Арсі. 

За станом на 1818 рік, згідно зі статистичними 
відомостями, у колонії мешкало 117 родин, їх чисельність 
становила 704 душі, в основному це були німці. 

Виросли 27 будинків, добудовувалось ще 90. Був 
земляний млин і шинок. Загальна площа Арциза сягала 7420 
десятин. З худоби були: 273 коня, 892 голови великої рогатої 
худоби, 318 свиней і 2 вівці. 

Колоністи в основному займалися вирощуванням пшениці, 
кукурудзи, ячменю, виноградарством, садівництвом, розведенням 
великої рогатої худоби. 

Наприкінці ХІХ століття Арциз став відомим як великий 
центр продажу коней. Двічі на місяць провадилися торги. Великі 
партії коней продавались у Польщу, Францію, Турцію. 

Коли побудували залізничну гілку Одеса - Бессарабська, 
Арциз став залізничним вузлом. У 1941 році через нього пройшла 
залізниця на Ізмаїл. 

На початку 1918 року Румунія захопила Бессарабію. 
Майже чверть століття Арциз перебував у складі Румунії. 

28 червня 1940 року на вимогу уряду СРСР румуни 
залишили Бессарабію. Цей день було оголошено днем звільнення 
від румунської окупації. На честь цієї події центральну вулицю 
названо вулицею 28 червня. 

Арциз став районним центром, частиною Ізмаїльської 
області. Через місяць після початку Великої Вітчизняної війни, 23 
липня 1941 року, Арциз був окупований німецько-румунськими 
військами. І тільки 23 серпня 1944 року Арциз, на той час село, був 
звільнений військами 320-ї Єнакіївської дивізії. Мешканці шанують 
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пам'ять понад ста загиблих воїнів, похованих у центрі міста в 
братській могилі. 

В 1946 році почала виходити газета “За большевистские 
темпы”. 

З 1957 року Арциз - селище міського типу. В його межі 
ввійшли с.Червоноглинка (у минулому німецька колонія Бриєни) і 
хутір Нагірний. У 1963 році Арциз дістав статус міста районного 
підпорядкування. 

Новим важливим етапом у розвитку економіки району 
стали 1960-1970-і роки. Удосконалюючи спеціалізацію 
сільськогосподарського виробництва, радгоспи й колгоспи 
перетворилися на потужних виробників зерна, винограду, м'яса. 
Велетнем промислового виробництва став завод залізобетонних 
виробів. Невпізнанно змінився зовнішній вигляд Арциза, з'явилися 
44 вулиці, забудовані новими будівлями, виріс новий район з 
багатоповерховими будинками. Одночасно в місті відкрилися нова 
школа, магазини, дитячі дошкільні установи, кінотеатр, парки, 
дитячі майданчики, обновилися торговельні приміщення на 
Арцизькому ринку. 
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Герб міста 

 

 
В гербе виноградная лоза, 
Радостные клики журавля, 
Дивный колос в щедром поле 
И согласье в каждом доме… 

Н. Грозова. 

 
Місто має свій герб, 

затверджений рішенням 
виконкому Арцизької ради 
народних депутатів 19 квітня 1991 
року.  

 
Герб являє собою варязький геральдичний щит з 

підніжжям, розділений на три частини двома кривими, що 
зображують залізницю. У першій частині на голубому полі 
зображений лелека з каменем у лапі; на другому й третьому полях 
зображена золота лоза винограду; у підніжжі герба - кам'яне 
мурування з датою заснування міста: 1816 рік. Лелека символізує 
мир, дружбу, щастя, а камінь у лапі – пильність; золота лоза 
винограду з плодами - працьовитість жителів і родючість земель; 
кам'яне мурування - монолітність усіх національностей, що 
проживають на території міста; топографічний знак залізниці – 
зростання промисловості й технічної оснащеності підприємств 
міста; блакитний колір – красу і велич, червоний колір – 
хоробрість, мужність, золото в гербі – багатство, справедливість, 
великодушність. 

Прапор міста 

Прапор міста являє собою прямокутник, розділений по 
діагоналі виноградною лозою на дві рівні частини. Нижня частина 
– жовтого кольору, верхня – блакитна. В лівому верхньому куті - 
герб міста. 
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Наш Арциз 
Поети про місто 

 

Екатерина Зятюк 

Песня об Арцизе 

А чайки летят да над степью, 
Заносит их ветер морской. 
Арциз, мой Арциз, скоро двести – 
Седою качнёшь головой. 
Все нации здесь разместил ты 
Под сенью своих тополей.  
Так пусть же рождаются дети  
У нежных твоих матерей. 
Люблю над тобою туманы, 
Рассвет и закат золотой. 
С боями здесь шли ветераны  
Последней, Второй мировой. 
А время летит быстротечно: 
Заносит песком города. 
Но ты будешь жить вечно – вечно, 
Цвести, молодеть, как всегда. 
Тебя, милый город, я вижу во сне, 
Когда далеко уезжаю. 
И снова и снова пою о тебе. 
Чудесных людей вспоминая. 

 
 

Валериан Василенко 

Есть на юге город мира и свободы, 
В нём живут славянские народы. 
Веселиться и трудиться - их девиз. 
Имя городу любимому - Арциз! 
Богатые степи его обнимают, 
Буджакские ветры насквозь продувают. 
А летом нещадное солнце палит. 
И кровью, и потом сей город полит. 
Говорят на весь седой Буджак,  
Что в Арциз не просто так 
С мира люди посъезжались, 
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Жить навеки в нём остались. 
Видно, было дано небесами, 
Чтоб Арциз, любимый нами, 
Мог свободно развиваться, 
В мире дружбой прославляться. 
В лихую годину мой город живёт. 
Но верю и знаю, она пропадёт.  
И юный мой город, как роза весной, 
Во всей красоте опять расцветёт 

 
 

Анатолий Оклюк 

Буджакский край - истории каприз 
Гостей встречай, любимый наш Арциз! 
Ты стал ещё любимей и родней 
В стодевяностый славный юбилей! 
Когда Суворов турка победил, 
Переселенцев звёздный час пробил. 
В Буджакской степи волею царей 
Смешенье наций вплоть до наших дней. 
Здесь славный край, по сути - рай земной. 
Клад овощей, вино течёт рекой. 
Немецких поселений план-эскиз: 
В нём, без сомненья, значится Арциз. 
Людей война толкнула воевать, 
А намедни - по миру кочевать. 
Арциз сменил хозяев, и сейчас 
Он красотой своей пленяет нас. 
Есть в Украине райский уголок, 
Когильник - речка, а не ручеёк. 
Арциз давно уж город - не село. 
Со счастьем время встретиться пришло! 
Кто жить умеет - весело живёт, 
Кто не умеет - песни не поёт, 
Так пой, Арциз, гимн Украины пой, 
О счастье пой под небом и луной. 
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Вид міста 
 
 
  

 
  
 
 

 
 

Центральна 

районна бібліотека 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрорайон №7 

 

 
Міський парк  
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Площа імені 

Т.Г.Шевченка 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Пам´ятник  

першому трактору міста 
 
 
 

 
 
 
 

 

Пам´ятник 

воїнам- інтернаціоналістам 
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Церква 

ікони Божої Матері Всіх Скорботних Радостей 
 

 
 

 
 

Із експозіціїї міського краєзнавчого музею 
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ – ФОРУМУ 

  

ААККААДДЕЕММВВИИДДААВВ  
Видавництво  
03680 м. Київ, вул. Довженка, 3 
Тел. (044) 456-90-79; факс 456-84-63 
Е-mail: aсаdemvidav@svitonline.com 
Директор – Теремко Василь Іванович  
Спеціалізується на випуску навчальної літератури для 

середньої та вищої школи, науково-популярної, довідково-
енциклопедичної літератури. 

  

ААЛЛЕЕРРТТАА  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04210 Київ, а/с 112 
Тел.: (044) 223-15-30, 223-15-25; факс 430-54-11 
Е-mail: alerta@ukr.net 
Директор – Діордійчук Олександр Васильович 
Видання і розповсюдження навчальної, наукової та 

практичної літератури з економіки, права, гуманітарних та 
технічних дисциплін. Комплектування бібліотек вищих навчальних 
закладів. Оптова книготоргівля.  

 

ААЛЛЬЬЯЯННСС  ФФРРААННССЕЕЗЗ    
Громадська організація 
65029 Одеса, вул. Садова, 3 
Тел.: (048) 786-92-36, 786-06-57; факс (048) 786-92-36 
www.ambafrance–ua.org 
Директор – Фаб´єн Нейра 
Неприбуткова громадська організація, завдання якої полягає 

у поширенні французької мови та культури у світі через “Людей 
доброї волі будь–яких поглядів, політичних та релігійних течій”. 

Пропонує курси французької мови та культурні заходи. 
 

mailto:aсаdemvidav@svitonline.com
mailto:alerta@ukr.net
http://www.ambafrance–ua.org/
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ААННААННЬЬЇЇВВССЬЬККАА  РРААЙЙООННННАА  ДДРРУУККААРРННЯЯ  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
66400 Одеська область, м. Ананьїв, вул. Пушкіна, 16 
Тел. (263) 2–12–65 
Директор – Дмитренко Ніна Михайлівна 
Виготовлення поліграфічної продукції, краєзнавча література. 
 

ААССТТРРООЛЛЯЯББІІЯЯ  
Видавництво 
79031 Львів, вул. Стрибська 75/190; 79000 Львів, а/с 66 
Тел.: (0322) 43–56–72, (067) 437–07–08; факс (0322) 43–56–71 
E-mail: sales@astrolabium.com.ua 
Директор – Фешовець Олег Васильович 
Видає якісні переклади творів класика світової фантастики – 

Дж.Р.Р.Толкіна. Серед інших видань – оригінальні переклади 
творів європейського середньовічного епосу, переклади 
філософських праць мислителів із світовим ім´ям, а також 
навчальна література для вищих навчальних закладів та 
мемуаристика. 

 

ААССТТРРООППРРИИННТТ  
Видавництво при Одеському національному 
університеті ім. І.І.Мечникова 
65091 Одеса, вул. Разумовська, 21 
Тел./факс: (0482) 33-07-17; 37-07-95; 37-24-26; 7855-855  
Е-mail: aprint@tm.odessa.ua 
Директор – Гарбузов Геннадій Олександрович  
Видавництво спеціалізується на виданні наукової, навчальної 

та довідкової літератури. 

 
 
 

mailto:sales@astrolabium.com.ua
mailto:aprint@tm.odessa.ua
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ААТТЛЛААННТТІІКК  
ДП Видавництво  
03150 Київ, вул. Анрі Барбюса, 13 
Тел. (044) 528-33-80; факс (044) 529-83-65 
Е-mail: music@atlantic-records.cоm.ua; 
Директор – Гандзюк Юрій Михайлович  
Компанія “Атлантік” займається створенням, виданням та 

розповсюдженням українських музичних та мультимедійних 
проектів. Наші серії “Золоті пісні України”, “Рок-легенди України”, 
“Етнічна музика України”. Створює та видає серію навчально-
ігрових програм для дітей віком від 5 до 11 років під загальною 
назвою “Дитяча колекція” (видано 40 CD). Ця серія стала 
лауреатом конкурсу в номінації “Краще електронне видання року”. 
 

ББЛЛААГГООДДІІЙЙННИИЙЙ  ФФООННДД  ііммеенніі  ІІВВААННАА  ТТАА  ЮЮРРІІЯЯ  ЛЛИИПП  

65007 Одеса, вул. Мечникова, 31 
Тел.: (0482) 733-32-66; 726-66-94 
Голова правління – Дольник Галина Олексіївна 
Реклама, популяризація, розповсюдження української книги у 

південному регіоні України. 
 
ВВИИДДААВВЕЕЦЦЬЬ  ВВААДДИИММ  ККААРРППЕЕННККОО  

04210 Київ, просп. Героїв Сталінграда, 14/44  
Тел. / факс (044) 419-89-22 
Email:korekta@ukr.net 
Директор - Карпенко Вадим Миколайович 
Двомовні словники (українська, англійська, іспанська, 

італійська, болгарська, німецька, французька, японська, чеська, 
польська), дитяча та підліткова література, художня і науково-
популярна, листівки. 

 

ВВИИДДААВВННИИЦЦТТВВОО  ііммеенніі  ООЛЛЕЕННИИ  ТТЕЕЛЛІІГГИИ  
01010 Київ, вул. Січневого повстання, 6 
Тел./факс (044) 288-81-59 
E-mail: otp@ukr.net 
Директор – Білолипецька Інна Ярославівна  
Видання наукової, історичної, культурологічної, дитячої, 

юнацької літератури, підручників, посібників. Гуртова торгівля під 
реалізацію. 

mailto:music@atlantic-records.cоm.ua
mailto:korekta@ukr.net
mailto:otp@ukr.net
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ВВИИДДААВВННИИЦЦТТВВОО  ССТТААРРООГГОО  ЛЛЕЕВВАА  
79044 Львів, а/с 8839 
Тел./факс (032) 238–50–87 
E-mail: lev@starlev.com.ua 
www.starlev.com.ua 
Директор – Чопик Юрій Богданович 
Видає книжки для дітей. 

 

ВВИИДДААВВННИИЦЦТТВВОО  УУККРРААЇЇННССЬЬККООГГОО  ККААТТООЛЛИИЦЦЬЬККООГГОО  

УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТУУ  
79011 Львів, вул. І. Свєнціцького, 17 
Тел./факс (032) 240–94–96 
E–mail: ucupress@ucu.edu.ua 
Директор – Ясиновський Андрій 
Видає літературу з богослов´я, філософії, суспільних, 

історичних та філологічних дисциплін, а також підручники для 
вищих навчальних закладів. 
 

ВВИИДДААВВННИИЧЧИИЙЙ  ББУУДДИИННООКК  ММЕЕЛЛІІТТООППООЛЛЬЬССЬЬККООЇЇ  ММІІССЬЬККООЇЇ  

ДДРРУУККААРРННІІ    
Товариство з обмеженою відповідальністю 
73312 Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. К. Маркса, 21 
Тел. (06192) 6-85-96; факс (06192) 6-74-43 
E-mail: mmdprin@mail.ru 
Директор – Морозовський Володимир Володимирович  
Видавнича діяльність, друкарські та додрукарські процеси, 

повний спектр рекламних та поліграфічних послуг. Види видань: 
газети, книги та брошури, журнали, каталоги. Характер продукції: 
художня, наукова, навчальна, прикладна література, словники, 
посібники тощо.  
 

mailto:lev@starlev.com.ua
http://www.starlev.com.ua/
mailto:ucupress@ucu.edu.ua
mailto:mmdprin@mail.ru
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ВВИИДДААВВННИИЧЧИИЙЙ  ДДІІММ  ““ППЕЕРРССООННААЛЛ””  
Дочірнє підприємство 
03039 Київ, вул. Фрометівська, 2 
Тел. (044) 490–95–17; факс 490–95–18 
E-mail: dpvd_personal@mail.ru 
Директор – Чуприна Олексій Олександрович 
Спеціалізується на випуску оригінальної навчальної 

літератури, адаптованої до реальних умов економіки та 
суспільного життя. Видає підручники, монографії, навчальні 
посібники з питань управління персоналом, менеджменту та 
бізнесу, економіки та права, педагогіки, психології, соціології, 
філософії, історії та політики. 
 

ВВННТТЛЛ––ККЛЛААССИИККАА  
Видавництво 
79006 Львів, а/с 10249 
Тел. (032) 261–63–16, факс (032) 298–01–35 
E-mail: info@vntl.com 
Директор – Дмитерко Володимир 
 

ВВООЛЛИИННССЬЬККАА  ООББЛЛААССННАА  ДДРРУУККААРРННЯЯ  
ВАТ  КА ДАК “Укрвидавполіграфія” 

43010 Луцьк, пр. Волі, 27 
Тел./факс: (0332) 4-05-30, 4-41-73 
E-mail: obldruk_vidav@ukr.net 
Директор – Головенко Дмитро Адамович 
Один з найбільших видавничо-поліграфічних комплексів 

Волинської області. Поєднання в одному підприємстві 
видавництва, друкарні, книжкового магазину дає можливість 
виконувати весь творчо-виробничий цикл. Видавництво 
пріоритетом у виданні книг ставить інтелектуальну та духовну 
літературу, виконує переклади з польської та англійської мов, 
надає широкий спектр редакційно-видавничих послуг. Тематика 
книг: дитяча, навчальна, художня, наукова, історична, музична, 
краєзнавча, подарункова. 

 

mailto:dpvd_personal@mail.ru
mailto:info@vntl.com
mailto:obldruk_vidav@ukr.net
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ВВССЕЕУУККРРААЇЇННССЬЬККАА  ААССООЦЦІІААЦЦІІЯЯ  ВВИИДДААВВЦЦІІВВ  ““ППРРААВВООВВАА  ЄЄДДННІІССТТЬЬ””  

04176 Київ, вул. Електриків, 23 
Тел. (044) 221–58–50; факс (044) 581–21–38 
E-mail: n_lebed@mail.ru 
Начальник відділу продаж – Лебідь Микола Васильович 
Асоціація заснована 2007 року для забезпечення споживачів 

неперіодичною літературою з усіх напрямів права. Нині посідає 
одне з чільних місць у цьому сегменті ринку. 

Види видань: підручники, навчальні посібники, науково–
практичні коментарі кодексів, монографії, словники. 

  

ГГЕЕННЕЕЗЗАА  
Видавництво 
04212 Київ, вул. Тимошенка, 2 а. 
Тел./факс (044) 412-22-11 
E-mail: geneza@geneza.ua 
Директор – Дубас Олексій Павлович  
Засноване 1992 р. Видає  підручники нового покоління з 

історії, біології, медицини; юридичну, енциклопедичну, довідкову, 
художню та іншу літературу. 

Видавництво представлене ТОВ “Учбова книга”. 
 

ГГРРААННІІ––ТТ  
Видавництво 
01011 Київ, вул. Шота Руставелі, 15, офіс 15 
Для листів: 01011 Київ, а/с 215 
Тел./факс (044) 234–82–73 
E-mail: info@grani–t.com.ua 
www.grani–t.com.ua 
Директор – Кривенко Марина Олексіївна 
Видавництво засноване у лютому 2006 року, і вже перші його 

видання звернули на себе увагу читачів і критики. Має два 
пріоритетні напрями діяльності – дитячий та культурологічний, де 
на сьогодні найповніше реалізується кредо видавництва – 
розкривати нові, часом несподівані, грані творчості. 

 
 

mailto:n_lebed@mail.ru
mailto:geneza@geneza.ua
mailto:info@grani–t.com.ua
http://www.grani–t.com.ua/
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ДДААВВИИДД  ККААРРДДААВВАА  ІІННТТЕЕРРННЕЕШШННЛЛ  ГГРРУУПП  УУККРРААЇЇННАА  
МП 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Київ, пров. Киянівський, 3–7 
Тел. (8-067) 760-45-01 
E-mail: comdir@clubis.com.ua 
Директор – Драгомирецька Наталія Петрівна 
Заснована 2008 року. Рекламно-видавничий відділ компанії 

займається виданням книг з психології, маркетингу і менеджменту, 
науково-популярної та пізнавально-розважальної літератури.  

Видає щомісячний журнал «Профессионал». 
 

ДДААККООРР  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04210 Київ, просп. Героїв Сталінграда, 8, корп. 8, офіс 1 
Тел. / факс (044) 581-21-39 
E–mail: admin@dakor.com.ua 
Директор – Рожнова Олена Леонідівна 
Видання та розповсюдження підручників та посібників. Понад 

30 тисяч найменувань. 

 
ДДЖЖУУРРАА    

Товариство з обмеженою відповідальністю 
46000 Тернопіль, вул. Поліська, 5 
Тел. (0352) 25-88-80; факс (0352) 25-69-40 
E–mail: dzhura@ukrpost.ua ; dzhura@tr.ukrtel.net 
Директор – Ванчура Василь Левович 
У тематичному різнобарв´ї видань вирізняються книги, що 

висвітлюють історію національно-визвольних змагань, краєзнавча, 
художня література, есеїстика, спогади, літературознавство, 
дитяча література. 

 
 

mailto:comdir@clubis.com.ua
mailto:admin@dakor.com.ua
mailto:dzhura@ukrpost.ua
mailto:dzhura@tr.ukrtel.net
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ДДРРУУГГ  ЧЧИИТТААЧЧАА  

Газета 
04073 Київ, вул. Фрунзе, 160–Щ 
Тел. (044) 467-50-24 
E-mail: d_ch@skrynia.com.ua  
Керівник – Капранов Віталій Віталійович 
Газета про книжки. Що два тижні найсвіжіша інформація про 

події у книжковому світі, книжкові новини та проекти, цікаві факти 
із життя письменників, ексклюзивні інтерв’ю, коментарі фахівців. 

 

ДДРРУУКК  
Видавництво 
65107 Одеса, вул. Канатна, 83, офіс 709 
Тел./факс (0482) 728-37-50 
E-mail: druk@neo.od.ua  
Директор –  Слюсар Олександр Данилович 
Видає наукові праці, публіцистику, краєзнавчі книги, художню 

літературу. 

  

ДДУУЛЛІІББИИ  
Приватне підприємство  
01004 Київ, вул. Басейна, 3, кв. 50.  
Тел. / факс (044) 235-39-50 
E-mail: duliby@.ukr.net 
www.duliby.com.ua 
Головний редактор – Гримич Марина Віллівна 
 

ЕЕККООННООММІІЧЧННАА  ДДУУММККАА    
Видавництво Тернопільського національного економічного 

університету 
46009 Тернопіль, вул. Львівська, 11 
Тел.: 43-22-18, 43-24-40 
Директор – Французов Володимир Сергійович  
Спеціалізується на випуску науково-навчальної літератури 

різних жанрів економічної та юридичної тематики. Видає наукову 
періодику. Із 1998 року виходить11 видань, з них 8 – фахових. 

 

mailto:d_ch@skrynia.com.ua
mailto:druk@neo.od.ua
mailto:duliby@.ukr.net
http://www.duliby.com.ua/
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ЕЕЛЛЬЬГГАА--НН  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04112 Київ, вул. Дегтярівська, 48, офіс 609 
Тел. / факс (044) 502-62-70 
E-mail: bashkatov@elga.kiev.ua 
Директор – Горожин Олександр Дмитрович 
Випускає навчальну та прикладну літературу з більшості 

навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів. Реалізує 
літературу власного видавництва та видавництв України й Росії. 
Комплектування бібліотек.  

 
ЕЕТТЮЮДД  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
61085 Харків, вул. Астрономічна, 7, кв. 49 
Тел./факс (057) 771–08–33 
Директор – Малікова Ольга Ігорівна 
Виготовляє вітальні листівки. 
 

ЄЄВВРРООССВВІІТТ    
Спільне українсько-німецьке підприємство 
79005 Львів,вул. Дудаєва,15 
а/с 6700 м. Львів 79005 
Тел. (032) 296-46-73; факс (032) 221-55-72 
E-mail: phworld@franko.lviv.ua 
Директор – Шопа Галина Михайлівна  
Видає наукову, науково-популярну, дитячу літературу, 

монографії, словники, навчальні посібники, серії книг “Бібліотека 
молодого науковця”, “Бібліотека ”Світ фізики”. Видає 
всеукраїнський журнал ”Світ фізики”. 

 
 

mailto:bashkatov@elga.kiev.ua
mailto:phworld@franko.lviv.ua
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ЗЗААДДРРУУГГАА  

Приватне видавниче підприємство 
01030 Київ, вул. Чапаєва, 4 г, офіс 11. 
Тел. (044) 465-40-86; факс 465-40-87 
Е-mail: zadruga@i.com.ua 
Директор – Артеменко Тетяна Володимирівна  
Видавництво спеціалізується на виданні художньої літератури 

(сучасна проза, поезія), наукової (монографії) та науково-
популярної літератури, нотних видань та дитячої літератури. 
Видавничо-поліграфічні послуги: від рукопису до готового 
видання, професійне художнє оформлення, дизайн. 
 

ЗЗННААННННЯЯ    
Видавництво 
01034 Київ, вул. Стрілецька, 28  
Тел. (044) 537-63-61; факс (044) 537-63-62 
Е-mail: sales@society.kiev.ua 
Директор – Карасьов Володимир Іванович 
Видання навчальної літератури для вищих закладів освіти, 

комплектування бібліотек. 

 
ІІЗЗММААЇЇЛЛЬЬССЬЬККАА  ММІІССЬЬККАА  ДДРРУУККААРРННЯЯ  

Друкарня 
68600 Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Ватутіна, 38 
Тел. (04841) 2-51-33; факс 2-53-51 
Директор – Іванова Килина Матвіївна 
Виконує повний комплекс додрукарської підготовки усіх видів 

поліграфічної продукції, здійснює друкування високим і офсетним 
друком газет формату А3, книжок, брошур, журналів, рекламних 
буклетів, зошитів, етикетної і бланкової продукції. 

 
ІІННССТТИИТТУУТТ  ЕЕННЦЦИИККЛЛООППЕЕДДИИЧЧННИИХХ  ДДООССЛЛІІДДЖЖЕЕННЬЬ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООЇЇ  

ААККААДДЕЕММІІЇЇ  ННААУУКК  УУККРРААЇЇННИИ  
01601 Київ, вул. Терешківська, 3, поверх 4 
Тел.: (044) 23-44-048, 23-49-035, 23-53-194, 23-43-132; 
факс (044) 23-41-934, 23-45-071 
E-mail: esu@esu.com.ua 
Директор – Железняк М.Г. 
 

 

mailto:zadruga@i.com.ua
mailto:sales@society.kiev.ua
mailto:esu@esu.com.ua
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ІІННССТТИИТТУУТТ  УУККРРААЇЇННССЬЬККООЇЇ  ААРРХХЕЕООГГРРААФФІІЇЇ  ТТАА  

ДДЖЖЕЕРРЕЕЛЛООЗЗННААВВССТТВВАА  ііммеенніі  ММ..СС..ГГРРУУШШЕЕВВССЬЬККООГГОО  
01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 
Тел. / факс (044) 279-45-09 
E-mail: iuad@ukr.net 
Директор – Сохань Павло Степанович 
Наукова та науково-довідкова література з історії України та 

всесвітньої історії. 
 

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННОО--ВВИИДДААВВННИИЧЧИИЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР  ДДППАА  УУККРРААЇЇННИИ  
Державне підприємство 
04071 Київ, вул. Хорива, 24 
Тел./факс (044) 501-06-30 
E-mail: mail@visnuk.com.ua 
Генеральний директор – Сай-Бодиар Сергій Іванович 
Видавництво спеціалізується на виданні довідкової, науково-

популярної, навчальної літератури економічної, юридичної, 
податкової тематики. 

 

ІІННФФООРРММААЦЦІІЯЯ..  ППООССТТУУПП..  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ  
Приватне підприємство 
79000 Львів, вул. Ю. Дрогобича, 4/2 
Тел./ факс (032) 258-21-36 
Директор – Паров`як Іван Павлович 
Наукова, навчальна література. Художня література, 

публіцистка. Пропозиція львівських видавництв: “Срібне слово”, 
видавництво Львівської політехніки, ВНТЛ “Класика”, “Літопис”, 
видавництво Українського католицького університету, “Книги ХХІ” 
(м. Чернівці). 

 
 

mailto:iuad@ukr.net
mailto:mail@visnuk.com.ua
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ККААЛЛЬЬВВААРРІІЯЯ  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
79000 Львів, а/с 328 
Тел. /факс (0322)98-00-39  
E-mail: zbut@calvaria.org 
Директор – Сокирка Юрій Миронович 
Видає найкращі взірці актуальної української художньої 

літератури, найкращі твори сучасної та класичної світової 
літератури, фундаментальні праці сучасних філософів, соціологів 
та політологів. 

 
ККААММЕЕННЯЯРР  

Видавництво 
79000 Львів, Підвальна, 3 
Тел. (0322) 72-19-49, факс 72-27-74 
E – mail: vyd_kamenyar@mail.lviv.ua 
Директор – Сапіга Дмитро Іванович 
Видає наукову та науково-популярну літературу 

найрізноманітнішої тематики, художню літературу, книги для дітей. 
Надає рекламні, редакційно-видавничі послуги. Займається 

гуртовою книжковою торгівлею. 
 

ККААРРААВВЕЕЛЛАА  
ПП Видавництво  
04201 Київ, просп. Маршала Рокосовського, 8 а 
Тел.: (044) 360-36-99, 592-39-36; факс 464-33-01 
Е - mail: caravela@ukr.net 
Директор – Піча Юрій Володимирович 
Видає підручники й навчальні посібники для студентів вищих 

навчальних закладів та художню літературу. 
 
 

mailto:zbut@calvaria.org
mailto:vyd_kamenyar@mail.lviv.ua
mailto:caravela@ukr.net
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ККААРРТТООГГРРААФФІІЯЯ  
Державне науково-виробниче підприємство 
02094 Київ, МСП-660,02660 вул. Попудренка, 54 
Тел. (044) 559-56-81; факс (044) 568-53-12 
відділ реалізації тел. / факс: (044) 292-31-24, 292-02-15 
вул. Червоноармійська, 69, тел. (044) 537-06-18 
відділ маркетингу тел./ факс: (044) 568-53-12, 559-56-81 
E-mail: marketing@ukrmap.com.ua 
Директор – Сосса Ростислав Іванович 
Провідне картографічне видавництво України. Багаторічні 

традиції. Сучасні технології. Найкраще видавництво Європи 
2005 року за версією Міжнародної картографічної торгової 
асоціації (ІМТА), переможець у національному бізнес-рейтингу 
“Лідер у галузі за основним видом діяльності “ Видання книги 
2007”. 

Виготовляє всі види картографічної продукції: навчальні карти 
та атласи, стінні навчальні карти з історії та географії, атласи та 
карти автомобільних шляхів, плани та атласи міст, туристичні 
карти, довідкові карти та атласи, карти для енциклопедичних 
видань, стінні карти для офісів, рельєфні карти, глобуси, 
електронні карти та геоінформаційні системи. 

Реалізує видання картографічних видавництв Росії, Білорусії, 
Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Чехії. 

Виготовляє карти та атласи на замовлення, розміщує 
рекламно-інформаційні матеріали на картографічних виданнях. 

Має спеціалізовані магазини картографічних видань, в яких 
пропонує понад 2500 назв.  

 
ККИИЄЄВВОО––ММООГГИИЛЛЯЯННССЬЬККАА  ААККААДДЕЕММІІЯЯ  

ТОВ Видавничий дім 
04655 Київ, Контрактова пл., 4 
Тел.: (044) 417-59-56, 425-77-84; факс (044)425-60-92 
E-mail: phouse@ukma.кiev.ua 
Директор – Соловйова Віра Йосипівна  
Видає наукову та науково-популярну літературу, підручники, 

навчальні та методичні посібники для вищої школи. Надає 
поліграфічні послуги. 

 

mailto:marketing@ukrmap.com.ua$
mailto:phouse@ukma.кiev.ua
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ККННИИГГИИ––ХХХХІІ  
Приватне підприємство; видавництво 
58000 Чернівці, вул.Шептицького, 2 
Тел. (0372) 58-64-64; факс 58-60-21 
Е-mail: booksxxi@gmail.com 
Директор – Дроняк Василь Васильович 
Видає наукову, навчальну та дитячу літературу. 

 
ККННИИЖЖККООВВАА  ППААЛЛААТТАА  УУККРРААЇЇННИИ  ііммеенніі  ІІВВААННАА  ФФЕЕДДООРРООВВАА  

Науково-бібліографічна й інформаційна установа 
02094  Київ, просп. Гагаріна, 27 
Тел. (044) 552-01-34; факс (044) 552-01-84 
Директор – Сенченко Микола Іванович 
Центр державної бібліографії, статистики видань, 

стандартизації з питань видавничої та бібліотечної справи, 
зберігання друкованих матеріалів з 1917 року. 

 
ККННТТ  

Товариство з обмеженою відповідальністю  
04210 Київ, прсп. Героїв Сталінграда, 8, корп. 8, офіс 1 
Тел./ факс (044) 581-21-38  
Е - mail: knt2003@ukr.net 
Директор – Кривенко Олександр Анатолійович 
Видання підручників, навчальних посібників для вищих 

навчальних закладів. Видання наукової, науково-популярної 
літератури юридичного, економічного характеру. Комплектування 
бібліотек, співпраця з книгарнями та книготорговими мережами. 

 
ККООННДДООРР  

Видавництво  
03067 Київ, вул. Гарматна, 29/31. 
Тел. (044) 408-76-25; факс 408-76-17 
Е - mail: reclama_condor@mail.ru 
Директор – Циганко Володимир Петрович 
Видання підручників, навчальних посібників, монографій для 

вищих навчальних закладів усіх типів, профілів та рівнів 
акредитації.  

Тематика літератури: економіка промисловості і сільського 
господарства, фінанси та банківська справа, юриспруденція, 
культура і мистецтво, туризм, медична та технічна література.  

 

mailto:booksxxi@gmail.com
mailto:knt2003@ukr.net
mailto:reclama_condor@mail.ru
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ККООННССУУММ  
Видавнича фірма  
61099 Харків, вул. Рибалка, 27-31 
Тел. (057) 71-70-119; факс (0572) 92-45-38 
Е - mail: academ_dumka@acu.net.ua 
Директор – Макарчук Наталя Дмитрівна 
Видає та реалізує юридичну, суспільно-політичну, економічну, 

ділову та медичну літературу (навчальні посібники, підручники, 
тематичні збірники, словники, довідники).  

 

ККРРИИННИИЦЦЯЯ  
ТОВ Видавництво 
02660 Київ, вул. Електротехнічна, 4а 
Тел. / факс (044) 545-10-06 
Директор – Андрієвський Леонід Іванович 
Видавництво спеціалізується на виданні художньої, науково-

популярної, духовної, довідкової літератури, зокрема словників, 
літератури для дітей, книг з історії і теорії мистецтва, історії 
України, художніх альбомів тощо. 

 

ККРРИИТТИИККАА    
Видавництво, часопис 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
01001 Київ, а/с  255 
Тел. / факс: (044) 278-85-41; 270-54-00 
E-mail: office@krytyka.kiev.ua 
Директор -  Мокроусов Андрій Борисович 
Видає щомісячний культурологічний часопис рецензій, есеїв, 

оглядів “Критика”. Видає науково-гуманітарну та художню 
літературу, пам’ятки українського письменства.  

 
 

mailto:academ_dumka@acu.net.ua
mailto:office@krytyka.kiev.ua
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ККУУММККАА  
Видавництво 
03127 Київ, вул. Бурмістенко 3/41 
Тел. (8067) 267-58-80; факс (044) 257-79-32 
E-mail: vernoslovo@gmail.com 
www.kumka.com.ua 
Директор – Якимович Галина Андріївна 
Видає книги і журнали за тематикою: мистецтво виховання, 

здоровий розвиток, лікувальна педагогіка, діти з особовими 
потребами (вади зору і слуху, аутізм, церебральний параліч), 
мистецтво в педагогіці, вальдорфська педагогіка, навчання 
дорослих, феноменологія пізнання світу, приготування до пологів, 
здоров´я, стосунки з дітьми та стосунки в родині спілкування, 
навчання, гра.  

 

ЛЛИИББІІДДЬЬ  
Державне підприємство.  
Спеціалізоване видавництво  
01004 Київ, вул. Пушкінська, 32 
Тел. (044) 278-11-12; факс (044) 279-11-71 
E-mail: info@lybid.org.ua 
Директор – Бойко Олена Олександрівна 
Спеціалізується на виданні навчальної, наукової, це, 

передусім, оригінальні підручники та навчальні посібники нового 
покоління для вищої та середньої школи, довідники, словники, 
наукові праці, а також широкий спектр літератури з духовного 
відродження України.  

 
ЛЛІІББРРАА  

Видавництво 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
01032 Київ, а/с 68 
Тел./факс: (044) 366-11-36  
E-mail: libra-k@i.com.ua 
Директор – Гемборовська Софія Йосипівна 
Видання підручників та посібників для вищих навчальних 

закладів.  
 
 
 

mailto:vernoslovo@gmail.com
http://www.kumka.com.ua/
mailto:info@lybid.org.ua
mailto:libra-k@i.com.ua
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ЛЛІІЛЛЕЕЯЯ  ––  ННВВ    
Видавництво 
76018 Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 18/2 
а/с 250 м. Івано-Франківськ 76018 
Тел./факс: (0342) 55-91-70 
E-mail info@lilea.if.ua 
Директор – Іваночко Василь Степанович   
Спеціалізується на виданні сучасної української літератури. 

Книгарня видавництва пропонує широкий асортимент науково-
гуманітарної та художньої літератури.  

 

““ЛЛІІППСС””  ЛЛТТДД  
Товариство з обмеженою відповідальністю.ЛТД  
69071 Запоріжжя, вул. Цитрусова, 6-А 
Тел. (0612) 68-33-13; факс (0612) 68-81-08 
E-mail : mail@lips.zp.ua 
Директор – Крайній Ігор Ярославович  
Видавнича та книготорговельна діяльність, видання 

дошкільної методичної літератури, науково-практичного 
щоквартального  журналу “Дошкільна освіта”. Інша література, 
поліграфічні та видавничі послуги, дитячі ігри та наочність.  
 

ЛЛІІТТООППИИСС  
Видавництво 
79000 Львів, вул. Костюка, 2 
Тел./факс (032) 272–15–72 
E-mail: kornelija@citi–adm.lviv.ua 
Директор – Комарницький Михайло Степанович 
Видає наукову літературу з культури, філософії, історії, 

філології, економіки, прикладної літератури гуманітарного, 
природничого напрямів, сучасну художню літературу. Публікує 
сучасні доробки у царині освіти. 
 
 

mailto:info@lilea.if.ua
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ЛЛЬЬВВІІВВССЬЬККАА  ППООЛЛІІТТЕЕХХННІІККАА  
Видавництво 
79000, м. Львів, вул. Ф. Колеси, 2, корп.23-А 
Тел. (8032) 258-21-46; факс (8032)258-21-36 
E-mail: vmr@vlp.com.ua 
Директор - Паров´як Іван Павлович 
Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової 

літератури, публіцистики, розповсюдження видавничої продукції. 
 

ММААППАА  
Товариство з обмеженою відповідальністю, видавництво 
02094 Київ, вул. Попудренка, 54  
Тел./ факс (044) 292-11-33 
E-mail: mapa14@ukr.net 
Директор – Тисленко Борис Сергійович  
Основний вид діяльності: розробка та підготовка до видання 

різних видів картографічної продукції, навчальні посібники, 
довідники. 

 
ММЕЕТТООДДИИККАА  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
03150 Київ,  а/с 495 
Тел. (044) 592-94-84; факс 528-77-30 
Е - mail: metodika@zeos.net 
Директор – Жулябин Олександр Володимирович 
Видавництво спеціалізується на виданні ліцензійних 

підручників, методичних посібників, аудіо- та відеокурсів з 
вивчення іноземних мов для дітей дошкільного віку, школярів, 
слухачів спеціалізованих курсів та ін. 

 
 

mailto:vmr@vlp.com.ua
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ММИИССТТЕЕЦЦТТВВОО  
ДП 
Державне спеціалізоване видавництво  
04050 Київ, вул. Мельникова, 63 
Тел. (044) 483–57–01; факс 483–57–09 
E-mail: mystetstvo@ukr.net 
Директор – Прибєга Ніна Дмитрівна 
Видавництво спеціалізується на випуску подарункових та 

фотоальбомів, літератури з питань мистецтвознавства, естетики, 
театру, кіно, історії та культурології, державотворчої, краєзнавчої 
літератури, художніх листівок, календарів.  

 
 

ММІІЖЖННААРРООДДННИИЙЙ  ІІННССТТИИТТУУТТ  ББІІЗЗННЕЕСС--ООССВВІІТТИИ  ККИИЇЇВВССЬЬККООГГОО  

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ЕЕККООННООММІІЧЧННООГГОО  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТУУ  ІІммеенніі  

ВВААДДИИММАА  ГГЕЕТТЬЬММААННАА  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04053 Київ, пл. Львівська, 14  
Тел.: (044) 537-61-77; 238-63-19 
Факс (044) 537-61-71 
E-mail: andrushko@icbe.com.ua 
Директор – Шафалюк Олександр Казимирович  
Здійснює продаж економічних видань для освіти, науки та 

бізнесу. Зокрема, пропонує широкий асортимент літератури 
видавництва КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 

 Основна тематика видань: економіка, менеджмент, 
маркетинг, фінанси, банківська справа, агробізнес, право, 
математика та інформатика. 

Забезпечує безкоштовну доставку в  регіони України та гнучку 
систему знижок. Будемо раді співпраці у видавничих проектах та 
бізнес-освіті. 

 
 
 

mailto:mystetstvo@ukr.net
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ММІІЖЖРРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА  ААККААДДЕЕММІІЯЯ  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППЕЕРРССООННААЛЛООММ  
АТЗТ  
03039 Київ,  вул. Фрометівська, 2 
Тел. (044) 490-95-17; факс 490-95-18 
Е - mail: opt@iapm.edu.ua 
Директор – Щокін Георгій Васильович 
Видавництво МАУП спеціалізується на виданні оригінальної 

навчальної літератури, адаптованої до реальних умов економіки 
та суспільного життя. Це підручники, монографії, навчальні 
посібники з питань управління персоналом, менеджменту та 
бізнесу, економіки та права, педагогіки, психології, соціології, 
філософії, історії та політики для вищих навчальних закладів. 

 
ННААВВЧЧААЛЛЬЬННАА  ККННИИГГАА  ––  ББООГГДДААНН  

Видавництво  
46008 Тернопіль, вул. С. Бендери, 34а; 
Тел. (0352) 52-06-07; факс 43-00-46 
Е-mail: office@bohdan-books.com 
Директор – Будний Богдан Євгенович 
Видавництво спеціалізується на виданні навчальної, 

методичної, енциклопедичної та довідкової літератури для учнів, 
студентів, учителів. 

Видавництво представляє ТОВ “Учбова книга”. 
 

ННААУУККАА  ІІ  ТТЕЕХХННІІККАА  
Приватне підприємство 
Видавництво (Санкт-Петербург – Київ) 
02166 Київ, вул. Курчатова, 9/21 
Тел. / факс (044) 516-38-66 
E-mail : nits@voliacable.com 
Директор – Корякін-Черняк Сергій Леонідович  
Видає і продає оптом книги з ПК, радіоелектроніки, довідники 

з електронних компонентів для домашніх майстрів. Розпочато 
видання книг з популярної медицини та психології. Продає 
авторські права на переклад книг видавництва українською мовою 
для видання в Україні. 

 

mailto:opt@iapm.edu.ua
mailto:office@bohdan-books.com
mailto:nits@voliacable.com
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ННААУУККАА  ІІ  ТТЕЕХХННІІККАА  
Видавництво 
65044 Одеса, пр. Шевченка, 1/5 
Тел. (048) 779-76-40; факс (048) 777-43-50 
E-mail : bahva@com.od.ua 
Директор – Халікян Віктор Агасевич  
Видає наукову та навчальну літературу українською та 

російською мовами. Має відділ перекладу з англійської мови на 
українську. 

 
““ННААУУККООВВАА  ДДУУММККАА””  ННААНН  УУККРРААЇЇННИИ  

ДП “НВП” Видавництво 
01601 Київ,  вул. Терещенківська,  3 
Тел. 235-42-78, 235-41-70; факс. 235-42-78, 235-41-70 
E-mail: reklama@ndumka.kiev.ua 
Директор – Алексєєнко Ігор Ростиславович  
Наукові, довідкові видання, словники, література з питань 

історії України, культури та науки, посібники, підручники, серія 
“Бібліотека школяра” . 

 
ННООВВИИЙЙ  ААТТЛЛААННТТІІСС  

65029 Одеса, а/с 69 
E-mail: relbook@gmail.com 
www.religiousbook.org.ua 
Директор – Бордіян Анжеліка Михайлівна 
Видавння літератури та відео-аудіопродукції з питань 

духовного розвитку людини, віднайдення шляху самореалізації, 
духовного росту еволюції й пізнання сенсу життя. 

Література призначена для широкого кола читачів незалежно 
від віку. 

 

mailto:bahva@com.od.ua
mailto:reklama@ndumka.kiev.ua
mailto:relbook@gmail.com
http://www.religiousbook.org.ua/
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ННООВВИИЙЙ  ССВВІІТТ––22000000  
МП 
Приватне підприємство 
79023 Львів, а/с 5026 
Тел. (032) 245–82–29; факс (032) 295–41–46 
E-mail: novyisvit2000@lviv.farlep.net 
Директор – Піча Світлана Володимирівна 
Видавництво пропонує навчальні посібники, монографії, 

підручники для вищих навчальних закладів України. За десять 
років праці на видавничому ринку зарекомендувало себе як 
надійний та стабільний партнер у сфері комплектування книгами 
бібліотечних фондів вищих навчальних закладів. 

 

ННООРРАА  ДДРРУУКК    
ДП 
01042 Київ, вул. П.Лумумби, 4/6, корп. А., офіс 709 
Тел.: (044) 206–11–57; 206–11–82 
E-mail: nora–druk@ukr.net 
Магазин – Київ, вул. Пушкінська, 1–3/5 
Директор – Симонова Елеонора Дмитрівна 
Книговидання; послуги поліграфічні (власна друкарня); види 

видань: літературно–художні. 
 

ООДДЕЕССЬЬККАА  ККННИИЖЖККООВВАА  ФФААББРРИИККАА  
Відкрите акціонерне товариство 
65091 Одеса, вул. Колонтаївська, 24 
Тел.: 732-40-61, 732-54-66 
Директор – Сваволя Валерій Петрович 
Виготовляє всі види поліграфічної продукції, спроможна 

видавати продукцію великими накладами і високої якості. 

 
ООДДЕЕССЬЬККАА  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООЇЇ  ССППІІЛЛККИИ  

ППИИССЬЬММЕЕННННИИККІІВВ  УУККРРААЇЇННИИ  
65014 Одеса, вул. Бєлінського, 5 
Тел./факс (0482) 722-17-48 
Голова правління - Щипківський Геннадій Павлович. 

 

mailto:novyisvit2000@lviv.farlep.net
mailto:nora–druk@ukr.net
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ООДДЕЕССЬЬККЕЕ  ООББЛЛААССННЕЕ  ООББ’’ЄЄДДННААННННЯЯ  ВВССЕЕУУККРРААЇЇННССЬЬККООГГОО  

ТТООВВААРРИИССТТВВАА  ««ППРРООССВВІІТТАА»»  ііммеенніі  ТТ..ГГ..ШШЕЕВВЧЧЕЕННККАА  

65007 Одеса, вул. Пушкінська, 19 

 
ООДДЕЕССЬЬККИИЙЙ  РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  ІІННССТТИИТТУУТТ  ДДЕЕРРЖЖААВВННООГГОО  

УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООЇЇ  ААККААДДЕЕММІІЇЇ  ДДЕЕРРЖЖААВВННООГГОО  

УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППРРИИ  ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТООВВІІ  УУККРРААЇЇННИИ  

 
65009 Одеса, Генуезька, 22 
Тел.: (0482) 63-26-65; 63-92-49 
Е-mail: izdat@oridu.odessa.ua 
Начальник редакційно-видавничого відділу – 

Чебан Олександр Іванович. 
 

ООPPTTIIMMUUMM  
Центр соціальних програм 
65021 Одеса, вул. Дворянська, 7 
Тел.: 726-48-98; 728-81-62 
Директор – Ейдельман Борис Олександрович 
Спеціалізація: художні видання, видання книг будь-якого 

характеру будь-якою мовою. Книготоргівля. 
 

ООССННООВВАА  
Видавництво  
01032 Київ, вул. Жилянська, 87/30 
Тел.(044) 239-38-97; факс (044)239-38-95 
Е-mail: osnova@i.kiev.ua 
Директор – Рудик Володимир Іванович 
Видання нормативної літератури з охорони праці, пожежної 

безпеки, сертифікації, екології, надзвичайних ситуацій, словників, 
довідників. Реалізує також навчальну та технічну літературу 
російських видавництв. 

 

mailto:izdat@oridu.odessa.ua
mailto:osnova@i.kiev.ua
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ООССННООВВАА  

Видавнича група 
61001  Харків, вул. Плехановська, 66 
Тел. (057)-731-96-33 
E-mail: office@osnova.com.ua 
Директор – Гришина Інна Іванівна  
Повне інформаційно-методичне забезпечення навчальних 

шкіл, всеукраїнські педагогічні журнали, шкільна методика, 
дошкільне виховання, енциклопедії, художньо-масові видання. 
Видання та розповсюдження.  

Видавництво представляє ТОВ “Учбова книга”. 
 

ППІІДДРРУУЧЧННИИККИИ  ІІ  ППООССІІББННИИККИИ  
Редакція газети 
46020 Тернопіль, вул. Поліська, 6а 
Тел. (0352) 43-15-15; факс 43-10-21 
E-mail: pp@pp.utel.net.ua 
Директор – Гринчишин Ярослав Тадейович  
Книговидавництво, поліграфічні послуги, повноколірний друк. 

Виготовлення та розповсюдження підручників, навчально–
методичної, довідкової, художньої, дитячої літератури. 

 

ППІІРРААММІІДДАА  
Літературна агенція 
79024 Львів, вул. Промислова, 45 
Для листів: 79006 Львів, а/с 10989 
Тел./факс (032) 242–31–31 
E-mail: piramidabook@ukr.net 
www.piramidabook.com 
Генеральний директор – Гутковський Василь Васильович 
Видання дитячої, художньої, довідкової та науково–

популярної літератури; довидавнича підготовка; поліграфічні 
послуги; книготорговельна діяльність. 

 
 

mailto:office@osnova.com.ua
mailto:pp@pp.utel.net.ua
mailto:piramidabook@ukr.net
http://www.piramidabook.com/
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ППЛЛААССККЕЕ  
Закрите акціонерне товариство 
65001 Одеса, вул. Академіка Заболотного. 12, а/с 299 
Тел.: (048) 7-385-385, 7-288-288; факс (048) 7-385-375 
E-mail: odessa@plaske.ua 
www.plaske.ua 
Директор – Хачатурян Артем Рафикович 
 

ППООЛЛІІГГРРААФФІІЧЧННОО--ВВИИДДААВВННИИЧЧИИЙЙ  ДДІІММ  ““ТТВВЕЕРРДДИИННЯЯ””  
Приватне підприємство 
43005 Луцьк, просп. Грушевського, 1 
43021 Луцьк-21, п/с-9 
Тел. (0332) 285-195 
Тел.м.: (8050) 295-02-50, (8067) 25-149-26, (8050) 80-12-102  
E mail: tverdyna@gmail.com 
Директор – Мартинюк Микола Іванович 
Книговидавнича справа; поліграфічна діяльність; художнє 

оформлення творів, книг, збірок; рекламна діяльність; торгівля 
книгами, періодикою тощо. 

 

ППРРООММІІННЬЬ  
Видавництво  
Харків, вул. Рибалки, 10/68 
Тел. 717-39-80 
Директор – Крисенко Сергій Михайлович 

Видає словники, дитячу та навчальну літературу. 
Видавництво представляє ТОВ “Учбова книга”. 

 
 

mailto:odessa@plaske.ua
http://www.plaske.ua/
mailto:tverdyna@gmail.com
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РРААННООКК  

Видавництво  
61045 Харків, вул. Космічна, 21а, а/с 3355 
Тел./ факс (057) 719-58-67 
Е - mail: office@ranok.kharkov.ua 
Директор – Круглов Віктор Володимирович 
Національний лідер у виданні та розповсюдженні друкованої 

продукції для дітей та підлітків, а також для їхніх батьків та 
вчителів: книжок – іграшок, розвивальних ігор, дитячої літератури, 
навчально – методичної літератури, дидактичних матеріалів, 
наочних посібників. Найякісніше поліграфічне виконання. 
Ексклюзивні проекти, що не мають аналогів в Україні. 
Впровадження нових авторських програм  та сучасних методичних 
розробок. 

Видавництво представляє ТОВ “Учбова книга”. 

 
РРООЗЗДДІІЛЛЬЬННЯЯННССЬЬККАА  РРААЙЙООННННАА  ДДРРУУККААРРННЯЯ  

 
67400 Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, 44 
Тел. (04853) 3-14-79 
Директор – Козлов Валерій Костянтинович 
Виготовляє книжкову, газетну, багатокольорову поліграфічну 

продукцію офсетним, високим, цифровим друком. Має великий 
досвід видання книжкової продукції, співпрацює з багатьма 
книговидавничими організаціями Одещини. 

 

ССВВААРРООГГ  
Видавничо–інформаційний центр 
01010 Київ, площа Слави, ТЦ Квадрат ФОП Ваврик О.С. 
Тел. (044) 227-57-47; факс (044) 531-99-71 
E-mail: svaroh@svaroh.info 
Директор – Ваврик Олександр Степанович 
Відродження традиційного орійського язичницького 

(народного) світогляду, святкового календаря, духовності та 
обрядовості українців – Орієвих нащадків. Видавництво 
літератури та розповсюдження інформації з історії, орійської 
культури та світогляду України – Русі. 
 

mailto:office@ranok.kharkov.ua
mailto:svaroh@svaroh.info
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ССММООЛЛООССККИИПП    
Українське незалежне видавництво 
04071 Київ, вул. Межигірська, 21, а/с16 
Тел.: (044) 425-23-93, 425-45-09 
E-mail: mbf@smoloskip.org.ua 
www.smoloskip.org.ua 
Директор –  Семків Ростислав Андрійович  
На конкурсній основі видає книги поетів, прозаїків, 

літературознавців, суспільствознавців. Друкує мемуаристику, 
освітню літературу, наукові дослідження у галузі гуманітарних 
знань. 

 

ССППДД  ББІІЗЗЯЯННООВВАА  ННААТТААЛЛІІЯЯ  ММИИККООЛЛААЇЇВВННАА  
Київ, вул. Милославська, 8-а, кв. 60 
Тел. 8-067-650-21-65 
E-mail: ym_ka@mail.ru 
Директор – Бізянова Наталія Миколаївна 
Розвиваючі ігри, книжки, головоломки – оптом та вроздріб. 
 

ССРРІІББННЕЕ  ССЛЛООВВОО  
Видавництво 
ПП “Інформація. Поступ. Перспективи” 
79000 Львів, вул. Ю. Дрогобича, 4/2 
Тел. (032) 258–23–17; факс (032) 258–21–36 
E-mail: ipp@polynet.lviv.ua 
Директор - Паров´як Іван Павлович 
Видає наукову, художню і публіцистичну літературу, класичні і 

сучасні твори.  
 

ССТТУУДДІІЯЯ  ““ННЕЕГГООЦЦІІААННТТ””  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
65076 Одеса, вул. Дерібасівська, 1 
Тел.: (0482) 786-04-22, 786-06-77 
Директор – Штекель Леонід Ісаакович 
Товариство спеціалізується на виданні довідників, юридичної, 

морської, дитячої літератури та дитячих ігор, що розвивають. 
Добре зарекомендувало себе в Україні, а також Росії та 
Прибалтиці. Друкує літературу українською, російською, 
англійською та німецькою мовами. 

 

mailto:mbf@smoloskip.org.ua
mailto:ym_ka@mail.ru
mailto:ipp@polynet.lviv.ua
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ССУУДДООХХООДДССТТВВОО  
Міжнародний журнал 
65026 Одеса, вул. Жуковського, 15 
Тел. (048) 728-72-54 
E-mail: sudohodstvo@mail.ru 
 

ТТЕЕЗЗИИСС  
Видавництво 
21027  Вінниця, а/с 2890 
Тел./факс (0432) 46-48-16 
E-mail: zbutthesis@in.vn.ua 
Директор – Брискін Володимир Володимирович 
Книги для дітей та юнацтва. Детективи, фантастика. 

Адаптовані видання англійською мовою для школярів. 
 

ТТЕЕММППООРРАА    
Видавництво 
01030 Київ, вул. Б. Хмельницького, 32, офіс 4  
Тел./факс (044) 234-46-40 
E-mail: tempora@ukr.net 
http://www.tempora.com.ua 
Директор, головний редактор – Олійник Юлія Володимирівна 
Видання історичної, військово-історичної, мемуарно-архівної 

літератури. Основна тематика – українська історія кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.  

 

ТТООРРССІІННГГ  ППЛЛЮЮСС  
Видавництво 
61057 Харків, вул. Сумська,13 
Тел. (057) 719-98-73; факс (057)717-10-26 
E-mail: torsing_club@rider.com.ua 
Директор – Польовий Ігор Якович  
Книговидання: українською, російською, англійською, 

німецькою мовами. Книготоргівля: гурт, дрібний гурт, книга 
поштою. Редакційно-видавничі послуги. Види видань: довідкова 
література, навчальні посібники, дитячі книжки. 

Видавництво представляє ТОВ “Учбова книга”. 

 

mailto:sudohodstvo@mail.ru
zbutthesis@in.vn.ua
mailto:tempora@ukr.net
http://www.tempora.com.ua/
mailto:torsing_club@rider.com.ua
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УУККРРААЇЇННССЬЬККАА  ААССООЦЦІІААЦЦІІЯЯ  ВВИИДДААВВЦЦІІВВ    

ТТАА  ККННИИГГООРРООЗЗППООВВССЮЮДДЖЖУУВВААЧЧІІВВ  
01001  Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 
Тел. (044) 279-45-75; факс 278–64–44 
E-mail : upa@ambernet.kiev.ua;   upa@aranei.com 
Президент – Афонін Олександр Васильович.  
Асоціація існує з 1994 р. як громадська організація 

недержавних видавництв. З 1996 року Українську асоціацію 
недержавних видавництв було перереєстровано як Благодійний 
фонд "Українська асоціація видавців", який об'єднує в своїх лавах 
як видавців недержавних структур, так і державних. У 1997 році до 
них приєдналися і книгорозповсюджувачі. 

Нині Асоціація налічує 112 членів. 
"Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів" є 

всеукраїнським громадським благодійним фондом, який створено 
на засадах добровільності, рівноправності, самоврядування, 
законності та гласності. 

Завданнями Асоціації є репрезентування та захист інтересів 
членів Асоціації у державних установах, надання допомоги в 
організації інформаційного обміну, допомога в організації 
навчання та обміну досвідом, сприяння юридичному захисту 
членів Асоціації. 

З 1996 року Асоціацію очолює О. В. Афонін. 

 
 

mailto:upa@ambernet.kiev.ua
mailto:upa@aranei.com
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УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССЬЬККАА  ККННИИГГАА  
ТОВ видавничо-торговий дім   
40030  Суми - 30, вул. Кірова, 27, офіс 512 
Тел. (0542) 786-612; факс 788-357 
E-mail: info@book.sumy.ua 
Директор – Кочубей Родіон Володимирович 
Основний вид діяльності: видання навчальної та наукової 

літератури, коплектування бібліотек вищих та середніх 
спеціальних закладів навчальною та науковою літературою за 
усіма напрямами. Видання книг за інноваційною освітньою 
моделлю “Екологія та розвиток”. 

 
УУРРЯЯДДООВВИИЙЙ  ККУУРР’’ЄЄРР  

Газета 
01008 Київ, вул. Садова, 1 
Тел. (044) 253-67-28 
E-mail: letter@ukcc.com.ua 
Головний редактор – Сорока Михайло. 

 
УУЧЧББООВВАА  ККННИИГГАА  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
65045 Одеса, вул. Базарна, 63, офіс 608 
Тел./ факс (0482) 728-83-10 
E-mail: ukniga@email.ua 
Директор – Бучацький Сергій Анатолійович  
Розповсюдження видавничої продукції вітчизняного 

виробництва: навчальної, методичної, пізнавальної, довідкової 
літератури, наочних посібників. Асортимент відповідає запитам 
усіх учасників навчально–виховного процесу. 

 

mailto:info@book.sumy.ua
mailto:letter@ukcc.com.ua
mailto:ukniga@email.ua
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ФФЕЕННІІККСС  
Приватне підприємство 
65009 Одеса, вул. Зоопаркова, 25 
Тел./ факс (048) 777-75–91 
Директор – Короткий Тимур Робертович 
Видає морську юридичну літературу, наукові праці, , 

навчальні посібники з іноземної мови для моряків. Пропонує на 
реалізацію морську, технічну літературу, літературу з морського 
права, економіки, логістики, суднобудування. 

 

ФФООЛЛІІОО  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
61057 Харків, вул. Донець-Захарського, 6/8  
Тел. (057) 700-44-29; факс (057) 715-64-92 
E-mail: club@folio.com.ua 
Директор – Луховицький Юрій Петрович 
Книговидання; книготоргівля; книгообмін; види видань: 

довідкові, літературно-художні, навчальні, наукові, науково-
популярні. 

 

ЦЦЕЕННТТРР  УУЧЧББООВВООЇЇ  ЛЛІІТТЕЕРРААТТУУРРИИ  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04176 Київ, вул. Електриків, 23 
Тел./факс (044) 425-20-63 
E-mail: info@cul.com.ua 
Директор - Пляшко Ростисляв Олександрович 
Компанія є одним з лідерів ринку навчальної книги України. 
Спеціалізація – видання предметних навчальних книг. 

 
 

mailto:club@folio.com.ua
mailto:info@cul.com.ua
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ЧЧААССООППИИСС  ““ДДУУХХ  ІІ  ЛЛІІТТЕЕРРАА””  
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04070 Київ, вул. Волоська, 8/5, НаУКМА, корп.5, кімн. 209-210 
Тел./факс (044) 425-60-20 
E–mail: franc@ukma.kiev.ua ;dimash@ukr.net 
Директор – Сігов Костянтин Борисович  
Видавництво друкує твори гуманітарної класики, зарубіжних 

та вітчизняних авторів з філософії, історії, соціології, політології, 
економіки, культурології, богослов`я, юдаїки тощо, а також видає 
гуманітарний часопис “Дух і Літера”. 

 
ЧЧООРРННООММООРР’’ЯЯ  

Видавництво 
65076 Одеса, площа Незалежності, 1 
Тел. (0482) 65-00-13; факс (0482) 65-00-15 
Директор – Дуков Василь Степанович 
Виконує підготовку і виготовлення газет усіх форматів, 

журналів, книг, брошур, здійснює розробку фірмового стилю 
друкарських видань, повнокольорових буклетів і етикеток, 
рекламних проспектів, листівок і плакатів, якісний 
повнокольоровий офсетний друк, випускає шкільну та навчальну 
продукцію. 

 
 

mailto:franc@ukma.kiev.ua
mailto:dimash@ukr.net
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ШШККІІЛЛЬЬННИИЙЙ  ССВВІІТТ  
Видавництво 
01014 Київ, вул. Тимірязівська, 2 
Тел./факс (044) 537-32-00 
Е-mail: news@lveresnya.com.ua 
Директор – Мосієнко Марина Володимирівна 
Фундатор та видавець 24 педагогічних газет: "Deutsch" індекс 

23676,"English" індекс 22055, 22056, 'Le Francais" індекс 23675, 
“Біологія. Шкільний світ" індекс 90228, «Дефектолог» індекс 90224, 
"Директор школи" індекс 22060, 40691, 'Дитячий садок" індекс 
35265, "Завуч" індекс 22053, 3525І, “Зарубіжна література" індекс 
22054, 40142, "Здоров'я та фізична культура" індекс 90227, 
"Інформатика" індекс 22065, 35263, “Історія України" індекс 22058, 
40141, “Краєзнавство. Географія. Туризм" індекс 22061,40343, 
'Математика" індекс 22064, 35238, «Позашкілля» індекс 91468, 
"Початкова освіта" індекс 22063, 35264, “Психолог" індекс 23317, 
23316, «Сільська школа України» індекс 21617,  «Соціальний 
педагог» індекс 91815, "Українська мова та література" індекс 
22062, 40140, "Управління освітою" індекс 21616 , "Фізика" індекс 
22059, 35237 , “Хімія. Шкільний світ» індекс 22066, "Шкільний світ" 
індекс 40690, г. «Шкільний світ. Бібліотека комплект пільговий» 
індекс 01699, «Шкільний світ комплект пільговий" індекс 35266; та 
3 журналів: «Школа» індекс 91830, «Директор школи. Шкільний 
світ» індекс 95538, «Дошкілля» індекс 95530.  

Видавець навчально-методичної літератури. 
 

ШШККООЛЛАА  
Видавничий дім 
61103 Харків, а/с 535 
Тел./факс (057) 340-77-80 
Е-mail: schoolbook@mail.ru 
Директор – Федієнко Василь Віталійович 
Література підвищеного попиту: навчальна, довідкова, 

методична, художня для малят та дорослих. 
Видавництво представляє ТОВ “Учбова книга”. 

 
 

mailto:news@lveresnya.com.ua
mailto:schoolbook@mail.ru
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ЮЮННІІВВЕЕРРСС  
Видавниче підприємство 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
08293 Буча, Київська обл., вул. Тарасівська, 32, к. 165 
Тел. (044) 223-94-99; факс (044) 581-33-65 (для “Юніверс”) 
Е-mail: univers@i.com.ua 
Директор – Савчук Андрій Олександрович 
Видання зарубіжної, художньої, наукової, дитячої літератури, 

посібників, літератури з нетрадиційних методів лікування. Серії 
“Лауреати Нобелівської премії”, “Філософська думка”,  “Лауреати 
Андерсенівської премії”,  “Світова проза”,  “Світова драматургія”,  
“Народна скарбниця”, “Життєписи”, “Лауреати Букерівської премії”, 
“Історична думка”.  

 

ЮЮССТТІІННІІААНН  
Видавнича організація 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
04050 Київ, вул. Герцена, 17-25, офіс 91 
Тел. (044) 230-01-73; факс (044) 230-01-74 
E-mail: edit@justinian.com.ua 
Генеральний директор -  Омельченко Ірина Костянтинівна 
Видавництво юридичної літератури, періодики. Коментовані 

кодекси; збірки законодавства, аналітика та судова практика з 
актуальних проблем правового регулювання; періодичні юридичні 
видання “Юридичний журнал” та “Юридична газета”; монографії 
найкращих вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань права та 
економіки; підручники та навчальні посібники. Популяризація 
вітчизняної юридичної думки серед юристів та всіх, хто цікавиться 
правовою тематикою. 

 

ЯЯВВФФ  
Видавничий дім 
65080 Одеса, вул. Акад.Філатова, 22, кв.109 
Тел.: (0482) 32-69-06, 719-82-69; факс 719-82-69 
E-mail: yvf@ukr.net 
Директор – Ячменьов Володимир Федорович  
Видання та продаж історичних та художніх творів 

письменника Б.І.Сушинського.  

 

mailto:univers@i.com.ua
mailto:edit@justinian.com.ua
mailto:yvf@ukr.net
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ЯЯРРООССЛЛААВВ  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
65012  Одеса, пров. В.Катаєва, 3 
Тел. / факс (0482) 34-34-01  
E-mail: jaroslav@ukr.net 
Директор – Коваль Аскольд Олексійович  
Видає підручники та навчальні посібники.  

 

ЯЯССЛЛААВВ  
Видавництво 
Приватне підприємство 
54018 Миколаїв, а/с 126 
Тел. (0512) 49–68–63 
E-mail: yaslavlink@yandex.ru 
Директор – Лозовенко Михайло Юрійович 
Видавництво спеціалізується на випуску банківської, 

юридичної літератури, а також літератури з питань автентичності в 
різних галузях знань, зокрема, кріміналістика, боністика, історія. 

 

 

 

mailto:jaroslav@ukr.net
mailto:yaslavlink@yandex.ru
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС  

“КРАЩА КНИГА ВИСТАВКИ-ФОРУМУ” 

 
Конкурс “Краща книга виставки-форуму” провадиться 

серед видавництв-учасників виставки 2008 року. На нього 
подаються видання, що побачили світ за період від виставки 2007 
року. 

Для проведення конкурсу створюється журі у складі 
13 осіб. Переможцям вручаються дипломи. Підсумки конкурсу 
оголошуються в дні роботи виставки-форуму. 

Основна мета конкурсу – сприяти поліпшенню 
книговидання та книгорозповсюдження в Україні, посиленню 
інтересу читачів до української книги, розвитку і функціонуванню 
української мови в усіх сферах суспільного життя. 

Журі формується за пропозиціями оргкомітету. У склад 
журі пропонуються представники видавництв і бібліотек, 
письменники, художники, поліграфісти, громадські діячі. 
Потенційні члени журі мають підтвердити свою згоду взяти участь 
у його роботі. 

Висування творів на конкурс провадиться (за бажанням) 
учасниками виставки-форуму, що подали заявки на участь у 
конкурсі та оформили свою участь у ньому документально.  

Усі твори, подані видавництвами, включаються до 
номінаційного списку і розглядаються журі. 

Члени журі оцінюють усі розглянуті твори за п’ятибальною 
системою. Переможці визначаються на підставі простих 
арифметичних підрахунків. 

Переможці в номінаціях отримують дипломи, а 
видавництва, що взяли участь у конкурсі, але не перемогли, 
нагороджуються почесними грамотами. 

Визначальними параметрами оцінки книги є: актуальність; 
доступність (ціна); художнє оформлення (дизайн, поліграфічна 
якість). 

 
Конкурс провадиться у 8 номінаціях:  

1. Сучасне літературно-художнє видання;  
2. Дитячий світ; 
3. Навчальна книга;  
4. Українська та зарубіжна художня класика; 
5. Енциклопедичне, довідкове видання; 
6. Літературознавство, мистецтвознавство, фольклор; 
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7. Наукове, науково-популярне видання; 
8. Документально-художнє видання (публіцистика). 
 

Оргкомітет і журі конкурсу мають право змінювати окремі 
номінації залежно від тематики представлених на конкурс книг. 

Оргкомітет може встановлювати додаткові нагороди: 
грамоти, подяки, подарунки. 

Примірники розглянутих видань залишаються в ОДНБ 
імені М.Горького для використання їх у подальших виставочних 
акціях, а також з рекламною та інформаційною метою. 
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ПІДСУМКИ КОНКУРСІВ 

“КРАЩА КНИГА ВИСТАВКИ-ФОРУМУ” 

 

2003 рік 

Нагороджені у номінаціях : 

 

“Наукове та науково–популярне видання” 
З питань економіки: 
Матвієнко В., Матвієнко П. Промінвестбанк: стратегія 

відтворення. – К. : Наук. думка, 2002. 
Науково-історичне видання: 
Грушевський М. Твори . У 50 т. Т. 1. – Львів : Світ, 2002. 
 

“Сучасне літературно-художнє видання” 
Забужко О. Сестро, сестро. –  К., Факт, 2003. 

 
“Дитячий світ” 

Калинець І. Деякі пісеньки, бо всіх не можна скласти. – 
Львів : Світ, 2002. 

 

“Навчальна книга” 
Злобін Ю., Кочубей Н. Загальна екологія. – Суми : 

Універс. кн., 2003. 
 

“Енциклопедично-довідкове видання” 
Бурячок А. Орфографічний словник української мови. – 

Вид. 4-е., допов.- К. : Наук. думка, 2002. 
 
Шевченко О. Нобелівська інтелектуальна еліта й Україна. 

– 2-е вид. – Тернопіль : Лілея, 2003. 
 
Мандруймо у дивосвіт! : геогр. атлас для наймолодших. – 

К. : Картографія, 2003. 
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“Історико-релігійне видання” 
Людство і віра / авт.-укладач Г. Щокін. – К. : Вид-во МАУП, 

2002. 
Ігуменя Серафима. Добрий пастир української землі. – К. : 

Мистецтво, 2003. 
 

“Видання з питань мистецтва” 
Кн.-альбом: Васіна З. Український літопис вбрання. – К. : 

Мистецтво, 2003. 
 

“Науково-популярне видання” 
Сенченко М. Латентні структури світової політики. – К. : 

МАУП, 2003. 

 

Книга року одеських видавництв 
 

Нагороджені дипломами у номінаціях : 
 

“Сучасне літературно-художнє видання” 
Шеренговий О. Мій молитвослов. – О. : Астропринт, 2003. 
Колісниченко А. Зозулька з апокаліпсису. – О. : 

Астропринт, 2003. 
 

“Навчальна книга” 
Запорожан В., Цегельський М. Гінекологічна патологія : 

атлас / Одес. мед. ун. – О., 2002. 
Кущ І., Карпова О., Петренко М. Практикум з біології. 7 

клас”. – О. :ТОВ “Ярослав”. 
Заволокіна О. Трудове навчання. 1 клас. – О. : 

ТОВ “Ярослав”.  

 
“Видання з питань мистецтва” 

Кириак Костанди и художники-греки в Одессе. Конец ХІХ-
начало ХХ вв. – О. : Друк. 

 

“Літературний дебют” 
Філіпчук С. Поэзия странника. – О. : Друк. 
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2004 рік 
 
Нагороджені у номінаціях : 

 

“Українська та зарубіжна класика” 
Шевченко Т.Г. Зібрання творів : у 6 т. – К. : Наук. думка. 
 

“Видання з питань мистецтва” 
Античная скульптура. – К. : Мистецтво. 
 

“Літературно-художнє видання” 
Посвята. – Львів : Світ. 
Максимович М. Вибрані твори. – К. : Либідь. 
 

“Історична спадщина” 
Шилов Ю. Истоки славянской цивилизации. – К. : МАУП. 
 

“Документальне видання” 
Прилипко О. Человек как лоза. – Вид–во “Новий друк”. 
 

“Дитячий світ” 
Українські народні казки : казки Гуцульщини. Кн. 1. – 

Львів : Світ. 
 

“Навчальна книга” 
Серія видань “Університетська бібліотека” вид–ва “А.С.К.”. 
Холод В. Політологія. – Суми : Універс. кн. 
 

“Енциклопедичне та довідкове видання” 
Політична наука : словник. – Львів : Кальварія. 
 

“Новітня навчальна література для дітей” 
Навчально-методичний комплекс “Рідна мова. Початкова 

школа” вид–ва “Ярослав” (Одеса). 
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2005 рік 

 

Нагороджені у номінаціях : 

“Енциклопедичне та довідкове видання” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво „МАУП” (м. Київ) - за кн.: Видатні постаті 
України : біогр. довідник.  

 
Диплом II ступеня: 

Видавництво „Університетська книга" (м. Суми) – за кн.: 
Мельник Л. Экономика и информация : энцикл. слов. 

 
Диплом ІІІ ступеня: 

Видавництво „Наукова думка” (м. Київ) – за кн.: 
Жайворонок В. Велика чи мала літера : слов.-довід.  

Видавництво „Каравела” (м. Київ) - за кн.: Шкаруба Л., 
Спанатій Л. Російсько-український словник художніх термінів. 

 

“Історична спадщина” 
Диплом І ступеня: 

ДНВП „Картографія” (м. Київ) - за кн.: Україна на 
стародавніх картах : атлас. 

 
Диплом II ступеня: 

Видавництво "МАУП" (м. Київ) - за кн.: Абраменко Л. 
Последняя обитель. Крым 1920-1921 гг. 

 
Диплом III ступеня: 

Видавництво „Світ” (м. Львів) - за кн.: Будзій О. Вулицями 
Кам'янця-Подільського.  

Ізмаїльська друкарня - за видання першого випуску кн.: 
Православные храмы в болгарских и гагаузских селениях юга 
Украины и Молдовы.  

 

“Наукове та науково-популярне видання” 
Диплом І ступеня: 

Видавничий дім „Києво-Могилянська академія” (м. Київ) - 
за кн.: Масенко Л. Українська мова в XX столітті. 
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Диплом II ступеня:  

Видавництво „Університетська книга” (м. Суми) - за кн.: 
Микромир и вселенная. 

 

“Навчальна книга” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво „Економічна думка” (м. Тернопіль) - за кн.: 
Попович П. Економічний аналіз діяльності суб'єктів 
господарювання. 

 
 

Диплом II ступеня: 
Видавництво „Наука і техніка” (м. Одеса) - за кн.: Томас 

Р.Дай. Основи державної політики. 
 

Диплом ІІІ ступеня:  
Видавництво „Новий світ” (м. Львів) - за кн.: Лукашевич В. 

Глобалістика. 
 

“Сучасне літературно-художнє видання” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво „Либідь” (м. Київ) - за кн.: Українки в історії : 
збірник. 

 
Диплом III ступеня:  

Видавництво „Кальварія” (м. Львів) - за кн.: Бодріяр Ж. 
Символічний обмін і смерть. 

 

“Краща книга з питань мистецтва” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво „Мистецтво” (м. Київ) - за кн.: Степовик Д. 
Сучасна українська ікона : альбом. 

Видавництво „Мистецтво” (м. Київ) - за кн.: Дерибас А. 
Старая Одесса. 

Видавництво „Свічадо” (м. Львів) - за кн.: Манько В. 
Українська народна писанка. 

 
Диплом II ступеня: 

Видавництво „Друк” (м. Одеса) - за кн.: Пушкин А. Отрывки 
из путешествия Онегина. 
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Видавництво „Астропринт” (м. Одеса) - за кн.: Гарбузов Г. 
Одеса : фотоальбом. 

Видавництво „Астропринт” (м. Одеса) - за кн.: Кира 
Муратова. (Серия „Имена Одесской киностудии”). 

 
Диплом III ступеня: 

Одеська обласна організація Національної спілки 
художників України - за видання каталогу виставки творів 
одеських художників на військово-історичну тематику. 

 

“Дитячий світ” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво „Промінь”(м. Харків) - за серію книг 
„Гетьмани України”. 

 
Диплом II ступеня:  

Видавництво „Юніверс” (м. Київ) - за кн.: Андерсен Б. 
Пригоди Несвідомика. 

 
Диплом III ступеня:  

Видавництво „Світ” (м. Львів) - за кн.: Людкевич М. 
Кольорові парасольки. 

Видавництво „Нова книга” (м. Вінниця) - за кн.: 
Списаренко Б., Досенко Є. Золоте покотьоло. 

 

“Українська та зарубіжна класика” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво „Юніверс” (м. Київ) - за кн.: Єйтс Вільям Б. 
Вибрані твори. (Серія „Лауреати Нобелівської премії”). 

 
Диплом II ступеня: 

Видавництво „Брама” (м. Черкаси) - за кн.: Симоненко В. 
Твори : у 2 т. 

 
Диплом III ступеня: 

Видавництво „Український письменник” (м. Київ) - за кн.: 
Пробудження : (твори лауреатів літературного конкурсу „Любіть 
Україну”). 
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2006 рік 

Нагороджені у номінаціях : 

“Енциклопедичне та довідкове видання” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво „МАУП” (м. Київ) - за кн.: Соціальна політика і 
соціальна робота.  

Диплом II ступеня: 

Видавництво „Обереги" (м. Київ) – за перевидання кн. : 
Іваницький І., Шумлянський Ф. Російсько-український словник.  

“Історична спадщина” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво „Друк” (м. Одеса) - за кн. ігумені Серафими 
“Молитва за Победу”. 

Видавництво “Одеська міська друкарня” (м. Одеса) – за 
кн.: Славетний друкар Одеси Є.І.Фесенко / координатор проекту 
Дябло В.В. 

Диплом II ступеня: 
Видавництво "МАУП" (м. Київ) - за кн.: Абраменко Л. 

Последняя обитель. Крым 1920-1921 гг. 

Видавництво “Євген” (м. Одеса). за кн.: Михальченко В.О., 
Сивирін О.Г. Да будет правда. 

Диплом III ступеня:  
Видавництво „Астропринт” (м. Одеса) - за кн.: Край Овідія : 

археологія та історія Овідіопольського району. 
 

“Наукове та науково-популярне видання” 
Диплом І ступеня:  

Видавництво „Новий друк” (м. Київ) - за кн.: Вино, власть и 
общество / Р.В.Гулиев, Р.Р.Гулиев, О.О.Прилипко, 
В.В.Стремядин. 

Видавництво “Маяк” (м. Одеса) – за кн.: Путь к 
долголетию : 12 000 целебных рецептов и полезных советов 
народной медицины / авт.-сост. В.В.Чернышов. 

 
Диплом II ступеня:  

Видавництво „Лібра” (м. Київ) - за кн.: Блюменберг Г. Світ 
як книга. 
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Видавництво “Наука і техніка” (м. Одеса) – за кн. : 
Бирюков Б. Необычные свойства обычных механизмов. 

“Навчальна книга” 
Диплом І ступеня:  

Видавництво „Університетська книга” (м. Суми) - за кн. : 
Основи екології. Екологічна економіка та управління 
природокористуванням. 

Диплом II ступеня:  
Видавництво АО „Бахва” (м. Одеса) - за кн.: Робертсон Д. 

Злочини проти людства : боротьба за правосуддя в усьому світі. 

Видавництво “Обереги” (м. Київ) – за перевидання кн. : 
Географія українських і сумежних земель. (Серія “Б-ка 
українського раритету”). 

Диплом ІІІ ступеня:  
Видавництво КНЕУ (м. Київ) - за кн.: Скибінський С. 

Маркетинг. Ч. 1. 
 

“Українська та зарубіжна класика” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво “Обереги” (м. Київ) – за видання творів 
Г. Сковороди у 2 т. 

Диплом ІІ ступеня: 
Видавництво “Критика” (м. Київ) – за видання творів 

П. Куліша. (Т. 1. Листи, 1841-1850). 
 

“Сучасне літературно-художнє видання” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво „Юніверс” (м. Київ) - за кн.: Сартр Ж.-П. 
Шляхи свободи. Зрілий вік. (Серія “Лауреати Нобелівської премії”). 

Видавництво “Мистецтво” (м. Київ) – за кн.: Філіпчук С.В. 
Здравствуй, это я. 

 
Диплом ІІ ступеня: 

Видавництво “Теза” (м. Вінниця) – за кн.: Дяченко М., 
Дяченко С. Дика енергія. Лана. 

Диплом III ступеня:  
Видавництво „Український письменник” (м. Київ) - за кн.: 

Українське диво : поетична антологія. 
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“Мистецтвознавство, фольклор” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво “МАУП” (м. Київ) – за кн.: В рокотанні – 
риданні бандур. 

Диплом ІІ ступеня: 
Видавництво “Український письменник” (м. Київ) – за кн.: 

Лозко Г. Коло Свароже : відродження традиції. 
Диплом ІІІ ступеня: 

Видавництво “Брама-Україна” (м. Черкаси) – за кн.: 
Коваленко В. Перелесниця. 

 

“Краща книга з питань мистецтва” 
Диплом І ступеня: 

Видавництво „Мистецтво” (м. Київ) - за кн.: Клады 
античных монет. Нумизматическая коллекция. Т. 1. 

Диплом II ступеня:  
Видавництво „График Плюс” (м. Одеса) - за кн.: 

“Художники Одещины” та альбом за мотивами “Іліади” Гомера 
графіка Г.Палатнікова. 

 

“Дитячий світ” 
Диплом І ступеня:  

Видавництво „Юніверс”(м. Київ) - за кн.: Ейтне Месі. 
Легендарна Ірландія. 

Диплом II ступеня:  
Видавництво „Теза” (м. Вінниця) - за серію “Пригодницька 

бібліотека” 
Диплом III ступеня:  

Видавництво „Друк” (м. Одеса) - за кн.: Потоцький І. 
Кораблик. 

 
 



 97 

 

2007 рік 
 

Нагороджені у номінаціях :  
 

"Енциклопедичне та довідкове видання " 
Диплом І ступеня: 

ДНВП "Картографія" (м. Київ) – за видання "Політико-
адміністративного атласу України" 

Диплом І ступеня: 
Вид–во МАУП (м. Київ) – за кн.: Сухомозький М., Аврамчук Н. 

Україна в світі. 
Диплом II ступеня: 

ТОВ "Видавництво „Мапа" (м. Київ) – за кн.: Дахно І., 
Тимофіїв С. Країни світу : енциклопедичний словник . 

Диплом III ступеня: 
Вид–во „Криниця" (м. Київ) – за кн.: Стадниченко В. Лоно 

Дунаю. 
 

"Історична спадщина " 
Диплом І ступеня: 

ВД "Школа" (м. Харків) – за кн.: Косенко Л. Козаки : лицарський 
орден України. 

Диплом II ступеня: 
ПВП "Задруга" (м. Київ) – за кн.: Шамуріна З. Київ. Репринтне 

видання. 
 

"Наукове та науково-популярне видання " 
Диплом І ступеня:  

Вид–во „Університетська книга" (м.Суми) – за кн.: Облік і аудит 
у банках. 

Диплом І ступеня: 
Вид–во МАУП (м. Київ) – за кн.: Щекин Г. Визуальная 

психодиагностика : познание людей по их внешности и 
поведению. 

Диплом II ступеня: 
Вид–во "Алерта" (м. Київ) – за кн.: Фіолевський Д. Адвокатура. 
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"Навчальна книга" 
Диплом І ступеня:  

Вид–во КНЕУ (м.Київ) – за кн.: Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного 
розвитку. 

Диплом II ступеня: 
Вид–во "Університетська книга" (м. Суми) – за кн.: Ковальов О. 

Декоративно-прикладне мистецтво в школі. 
Диплом III ступеня: 

ВК/ВФ „Консул" (м. Харків) – за кн.: Демиденко Г. Історія вчень 
про право і державу. 

 

"Українська та зарубіжна класика" 
Диплом І ступеня: 

ВП "Юніверс" (м. Київ) – за кн.: Багряний І. Вибрані твори : у 
2 т. 

Диплом II ступеня: 
ГШ "Брама-Україна" (м.Черкаси) – за кн.: Шевченко Т.Г. 

Кобзар. – Репринтне відтворення видання 1941 р. 
Диплом II ступеня: 

Вид–во "Кальварія" (м.Львів) – за кн.: Булгаков М. Майстер 
і Маргарита. 

Диплом III ступеня:  
Вид–во "Український письменник" (м.Київ) – за кн.: Нахлік Є. 

Подружнє життя і позашлюбні романи Пантелеймона Куліша. 
 

"Сучасне літературно-художнє видання " 
Диплом І ступеня: 

Вид–во "Український письменник" (м. Київ) – за кн.: 
Мироненко М. Планета Антуана. 

Диплом II ступеня: 
Вид–во "Зодиак" (м.Одеса) – за кн.: Жванецкий М. Моя Одесса. 

 

„Мистецтвознавство " 
Диплом І ступеня: 

Вид–во "Мистецтво" (м. Київ) – за кн.-альбом “Володимир 
Винниченко - художник". 

Диплом II ступеня: 
Вид–во „Астропринт" (м.Одеса) – за кн.: Дынов Ю. Я просто 

раньше Вас родился. 
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"Дитячий світ" 
Диплом І ступеня: 

ВД "Школа" (м.Харків) – за кн.: Федієнко В. Моя планета Земля. 
Диплом II ступеня: 

Вид–во "Торсінг Плюс" (м.Харків) – за книги: Українські народні 
казки. (Серія "Розумні казки"). 

Диплом III ступеня: 
ПВП "Задруга" (м.Київ) – за кн.: Японські народні казки : у 3 т. 
 

2008 рік 
 

Нагороджені дипломами у номінаціях : 
 

"Енциклопедичне та довідкове видання"  
 

Вид-во МАУП (м. Київ) – за видання біографічного довідника 
„Видатні постаті України”. 

 
ДНВП „Картографія” (м. Київ) – за видання атласу „Історія 

Світу”. 

"Історична спадщина" 
Видавничий дім "Києво-Могилянська академія" (м. Київ) – за 

кн.: Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали. 
 
ПВД "Твердиня" (м. Луцьк) – за книги "Імена твої, Україно" та 

„ДІОПТРА” з серії „Пантеон”. 
 
Видавничий дім „Києво-Могилянська академія” (м. Київ) – за 

кн. „Доба гетьмана Івана Мазепи в документах”. 
 
Вид-во МАУП (м. Київ) – за кн.: Лазаревський Г. Київська 

старовина. 
 

"Наукове та науково-популярне видання" 
Вид–во „Континент-Прим” (м.Вінниця) – за кн.: Лозко Г. 

Велесова книга - Волховник. 
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Вид–во "Економічна думка" (м. Тернопіль) – за кн.: 
Мельник А., Монастирський Г. Управління розвитком 
муніципальних утворень. 

Вид–во „Астропринт” (м. Одеса) – за кн.: Островський В.І., 
Островська Г.Ф. А українці кажуть так... (Серія „Берег Овідія”; 
т.VІІ). 

"Навчальна книга" 

Вид–во КНЕУ (м.Київ) – за підручник “Фінансовий та 
управлінський облік у банках”. 

ВТД "Університетська книга" (м. Суми) – за посібник 
"Маркетинг для магістрів". 

Вид–во МАУП (м. Київ) – за посібник "Менеджмент”.  

Вид–во „Консум” (м. Харків) – за посібник „Економіка 
підприємства”. 

ТОВ вид–во „Ранок” (м.Харків) – за серію „Музей у твоєму 
класі”. 

"Українська та зарубіжна класика" 
ВП "Юніверс" (м. Київ) – за кн.: Рушді С. Опівнічні діти. 

(Серія „Букерівські лауреати”). 
 
Вид–во „Наукова думка” (м. Київ) – за книги „Українська 

драматургія ХІХ-ХХ століть” та „Українські поети ХХ століття”. 
(Серія „Б-ка школяра”). 

 

"Сучасне літературно-художнє видання" 

Вид–во "Астропринт" (м. Одеса) – за кн. пам`яті Бориса 
Дерев`янка "Будь на земле человеком”. 

Вид–во „Феникс” (м. Одеса) – за кн.: Теслев О. Грань. 

Вид–во „Зодиак” (м. Одеса) – за кн.: Гликман В. Дворянство 
морей. 

 

"Дитячий світ" 

Вид–во "Навчальна книга - Богдан" (м.Тернопіль) – за кн.: 
Войнович В. Міфи та легенди давньої України. 

ВП „Юніверс” (м. Київ) – за книги : Люнд Е.–М. Викрадач 
ангелів; Кестнер Е. Конференція звірів. 
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„Краща книга з питань мистецтва” 

Вид–во „Мистецтво” (м. Київ) – за кн.: Стамеров К. Нариси з 
історії костюмів. 

Вид–во „Свічадо” (м. Львів) – за кн.: Федорчук О. Українські 
народні прикраси з бісеру. 

Видавничий дім ММТ (м. Мелітополь) – за альбом: Михаил 
Колесник. Живопись. 
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КОНКУРС ЧИТАЦЬКИХ ВІДГУКІВ 
 

До Х Всеукраїнської виставки-форуму “Українська 

книга на Одещині” бібліотека оголосила конкурс читацьких 

рецензій на кращі наукові та художні видання 2008 року. 

Переможцем конкурсу було визнано рецензію 

Д.О.Апреленко на книгу “Замки та фортеці”. Автору рецензії 

вручено премію “Читач року”. 
 

 

Замки та фортеці : альбом / вступ. ст., комент. та 
упорядкув. Л. Прибєги. – К. : Мистецтво, 2007. – 352 с. : ілюстр. – 
(Архіт. перлини України). – Текст укр., англ.; рез. та перелік ілюстр. 
рос. і фр. 

Робота присвячена актуальній темі. Фортеці – це наша 
пам’ять, пам’ять нашого народу про славетні стежки минулого 
нашої країни. Але зараз ми забуваємо про це – фортифікаційні 
споруди занедбані й руйнуються на очах. Ця книга – заклик 
привернути увагу до нашого минулого, бо воно є невід’ємною 
частиною нашого майбутнього. Актуальність теми не потребує 
додаткових доказів, адже народ, який забуває історію, – це народ, 
який не має майбутнього. Ці величні споруди є доказом моці, сили 
й незламності українського народу. 

Резюме, що міститься у книзі, дає змогу простежити 
формування та розвиток будівництва на теренах України в різних 
регіонах. Завдяки археологічним даним, що їх використовує автор, 
можна зробити висновок, що це фундаментальна, наукова праця. 
Словник архітектурно-фортифікаційних термінів, що містить книга, 
розширює коло читачів, яким доступна та цікава ця праця. ...У 
книзі використана історична література, а також праці з 
архітектури та мистецтвознавства. Робота містить переклад 
тексту на англійську мову, а це розширює коло читачів. Адже 
тепер й іноземці зможуть залучитися до нашої великої української 
культури. 

Єдиним недоліком цієї праці є те, що у книзі немає легенд і 
переказів, пов’язаних з цими пам’ятками. Адже насамперед це 
пам’ять народу, його самобутність. 

Робота, безперечно, заслуговує на найвищу оцінку. Вона 
задовольняє всім вимогам як читача – науковця (архітектора, 
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історика, мистецтвознавця), так і пересічної людини, котра 
цікавиться історією нашого славного минулого. 

Д.О. Апреленко,  
студентка II курсу 

історико-філологічного факультету 
Південноукраїнського державного педагогічного 

університету імені К.Д.Ушинського 
 

 
 
Лозко Г.С. Велесова Книга – Волховник. Наукове 

текстологічне дослідження, переклад на сучасну українську мову, 
релігієзнавчий коментар, публікація архівних матеріалів та 
оригінальних текстів. 

Ю. Миролюбова, укладання словника на 8,5 тис. слів, 
покажчики, бібліографія, ілюстрації. – Вінниця : Континент – 
Прим, 2007. – 520 с.: іл. 

Аналізована робота є адаптованим (перекладеним на 
сучасну українську мову) текстом “Велесової книги”, писемної 
пам’ятки давньої історії України. Водночас вона є довідковим 
комплексом (інформує про історичну ретроспективу, на тлі якої 
народжуються наявні в книзі ідейно–тематичні акценти), який 
супроводжує текст вмотивованими поясненнями і коментарями. 
Видання є автентичним текстом, що уможливлює звернення 
читача до оригіналу в разі виникнення сумнівів щодо перекладу, 
здійсненого автором. 

Тематичний вимір, в якому існує видання, позначений 
актуальністю. Він, як мінімум, задовольняє попит тієї частини 
соціуму, що потерпає від недієздатності системи знань і вірувань, 
яку презентує християнство. В Україні, що переживає час свого 
становлення, відчутна нагальна потреба у визначенні координат, в 
яких тривав процес політогенезу, соціогенезу, етногенезу, 
націогенезу. “Велесова книга” значною мірою характеризує всі ці 
процеси у додержавний період, тобто в ній і з неї прочитуються 
витоки. Таким чином, актуальність видання не викликає сумнівів, є 
очевидною. 

У частині “Зачин” автор робить один із найважливіших 
акцентів на тому, що наші пращури мали писемність задовго до 
прийняття християнства. В главі “Створив вас перст моїх... або 
Вчення про Рід” подано інформацію щодо легендарного виміру 
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про створення світу, який діє в генетичній пам’яті українців. Глава 
“У богах зливаючись в єдину Правду. або Вчення про Праву, Яву і 
Наву” присвячена визначенню світоглядних основ нашого народу. 
В книзі засобом публікації епістолярної спадщини Миколи 
Скрипника приділено значну увагу питанню автентичності 
“Велесової книги”. Найбільш об’ємним блоком у виданні є 
літературний переклад та релігієзнавчий коментар, здійснений 
Галиною Сергіївною Лозко. 

Оцінюючи роботу в цілому, зазначено, що вона є 
фундаментальним виданням, котре презентує світоглядну палітру 
наших пращурів додержавного часу. Автор застосував вдале 
композиційне вирішення, роботу побудовано раціонально. На наш 
погляд, видання “Велесова книга. Волховник” відзначається 
високим рівнем інформативності та заслуговує на відмінну оцінку. 

Н.В. Агафонова,  
кандидат історичних наук,  

доцент кафедри історії України 
Одеського державного економічного університету 

 
 

 

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. 
С.О. Павленко. – 2–е вид. – К. : Вид. дім “Києво–Могилян. акад.”, 
2008. – 1144 с. 

Научное значение книги “Доба гетьмана Івана Мазепи в 
документах” вполне адекватно отражено в самом предисловии 
данного издания. Прежде всего в силу цельности отражения 
эпохи гетмана Мазепы, посредством труднодоступных, как это и 
отмечает сам автор, и малоизученных документальных 
материалов. 

Что даёт основания делать подобные, далеко идущие  
выводы? Прежде всего необходимо отметить, что и до сего дня 
научно–историческое отражение данной эпохи находится под 
сильным влиянием той или иной идеологической тенденции. 

Авторы, берущиеся писать на данную тему, прежде всего 
позиционируются, как правило, на той или иной идеологической 
платформе, которая определяет их отношение к 
рассматриваемым событиям, а затем иллюстрируют свою точку 
зрения произведёнными подборками и подачей тех или иных 
фактов. В результате данную тенденцию можно обозначить 
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примерно так: очень много концепций и очень мало реальной 
истории. 

Эта книга ценна именно сведением концептуального 
подхода и влияния к минимуму, а также максимальным 
выражением добросовестного и профессионального подхода к 
работе в области источниковедения, событием в котором можно 
считать данное издание. 

До сих пор остаётся загадкой тайна этого человека, 
который оказался в немыслимо тяжёлой и практически 
безвыходной ситуации, (из которой он с лёгкостью и пользой для 
себя вышел бы, или даже не попал бы в неё вовсе, начни он 
торговать своим народом, своей должностью, своими 
соратниками и друзьями). Однако он не только не отчаялся, не 
растерялся и не пал духом, но ещё и сумел на полях сражений 
Северной войны, как на шахматной доске, расставлять 
сильнейшие армии Европы и  радикальнейшим образом  повлиять 
на исход этой войны, из горнила которой вышла молодая 
Российская империя. 

Хотелось бы пожелать, чтобы обращение к  
документальным свидетельствам пролило больше света истины 
на этого человека, - сфинкса истории и великого заступника 
народа Божия и православной Церкви, - гетмана Ивана 
Степановича Мазепу. 

И достойно всяческого одобрения, что данным изданием 
делается важный шаг, необходимый для преодоления пагубной 
тенденции подменять историю идеологией. 

В.В. Любинский, 
художник. 

 
 

Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. – 
Львів : Свічадо, 2007. – 120 с. : ілюстр. 

У книзі Олени Федорчук  “Українські народні прикраси з 
бісеру” представлено добірку інформації з елементами 
українського фольклору. Дослідження розкриває проблеми 
технології виробництва, типології  прикрас, а також застосування 
виробів з бісеру як елемента українського народного костюма. 
Проведено детальний аналіз розвитку і вдосконалення технологій 
бісероплетіння. 

На мою думку, заслуговує на увагу авторський підхід, який 
базується на поглиблених оцінках значущості прикрас з бісеру для 
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розвитку українського національного костюма в цілому. 
В монографії розглянуто вагомий внесок у розвиток 

бісероплетіння окремих регіонів України, зокрема територій 
Західного Полісся, Нижнього Закарпаття, Північної Буковини. 
Представлена класифікація прикрас за призначенням (святкові, 
весільні прикраси - обереги тощо), та їх розбіжність за 
територіальним походженням. 

Заслуговує на увагу добірка ілюстрацій книги, яка не тільки 
робить її яскравою і цікавою для читача, а й становить історичну 
цінність. На ілюстраціях зображено знахідки археологів (прикраси 
та їх фрагменти, датовані I тис. до н.е.), ікони з бісеру XVIII–XIX 
ст., фрагменти головних уборів наречених різних регіонів України 
та прикраси, виготовлені нашими сучасниками.  

Окремої уваги заслуговує сама технологія виготовлення 
прикрас, яка докладно описана в монографії і може стати 
орієнтиром для самостійного заняття бісероплетінням. Наведена 
також техніка верстака, представлено декілька видів верстаків. 
Проведено аналіз існуючих прикрас з бісеру, яких автор налічує 
дев’ятнадцять. Усі вони різняться за конструкцією, 
композиційними особливостями, кольором та складністю 
виготовлення. 

Хочеться звернути увагу також і на словник термінів і 
понять, складений автором. Він являє собою систематизовану 
інформацію не тільки з бісероплетіння, а й з історії розвитку 
українського костюма взагалі. 

Науково–методичну, інформаційну та пізнавальну 
корисність монографії “Українські народні прикраси з бісеру” 
можна підкреслити також тим, що вона, на  мій погляд, може бути 
зразком для подібних видань стосовно інших прикрас або 
елементів українських костюмів різних періодів та регіонів нашої 
країни, що буде важливим фактором подальшого розвитку та 
вивчення  нашої культури. 

К.А. Максимова,  
аспірантка Інституту проблем ринку та  

економіко–екологічних досліджень НАН України 
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Забужко О. Notre Dame d’Ukraine : українка в конфлікті 
міфологій. – К. : Факт, 2007. – 640 с. 

Книжка О. Забужко – твір, що не вкладається в 
прокрустове ложе сучасних гуманітарних досліджень. Ця 
ґрунтовна наукова праця присвячена дослідженню філософії 
життя і творчості Лесі Українки. Вона являє собою результат 
міждисциплінарного підходу до проблеми осмислення 
українського культурного простору, виходить поза межі досі 
знаного матеріалу. І при цьому окреслює нове коло 
малодосліджених проблем для істориків, філософів, 
культурологів, літературознавців, релігієзнавців. Треба також 
відзначити колосальний обсяг праці з архівами, першоджерелами, 
розгорнутий цитатний апарат з коментарями, що можна вважати 
як певні мінідослідження. 

Сама книжка оповідає не лише про Лесю Українку як 
видатну особистість в історії України, а й проводить читача по 
всьому історичному шляху її осмислення і прочитання від ХІХ 
сторіччя й до сьогодення. Це категорично новий погляд на Лесю 
Українку, очищення її образу від застарілих міфотворчих уявлень. 
Це спроба якнайширше розгорнути соціокультурний контекст 
епохи, у якій Леся Українка виступає як останній носій 
кількасотрічної вітчизняної лицарської традиції. 

Оксана Забужко спростовує позиціонування в українській 
літературі Лесі Українки як “Великої Хворої”. Кожен школяр знає, 
що Леся Українка була хворою і стомленою письменницею, що 
писала відчайдушні віршики й твори. Автор вважає, що необхідно 
рішуче відокремити у свідомості критиків і читачів її творчість від 
хвороби. Оксана Забужко руйнує ці та інші міфи, тим самим 
показує, що навіть обрати собі літературний псевдонім “Українка” 
– це вже подвиг. 

Оксана переписала, не залишаючи каменя на камені в 
канонічній біографії, причому зробила вона це, лише перечитуючи 
видане листування і мемуаристику. Достатньо уваги приділено і 
стосункам Косачів, і ролі Олени Пчілки, і шлюбу з К. Квіткою. 
Українська інтелігенція косачівського кола була 
найдемократичнішою за всю вітчизняну історію. Сповідувала 
принцип загального права, у центрі уваги ставила конкретну 
людину, а не абстрактний народ, а також культ праці – як 
священний обов’язок.  
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“Notre Dame D’Ukraine” вирізняється передусім вельми 
незвичним ракурсом розгляду самої “героїні” – Лесі Українки. Тут 
вона постає вже не, приміром, феміністкою чи модерністкою, а 
передусім аристократкою, яка все життя дотримувалася 
шляхетського кодексу чести. Концепція дослідниці виглядає 
досить переконливою: цьому сприяє як ретельність її 
опрацювання в різних аспектах, солідна аргументація, підкріплена 
широкою джерельною базою, так і внутрішня узгодженість і 
послідовність. 

Ю.О. Чабан,  
аспірант Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова,  
історичний факультет, 3 курс. 

 
 

 

Білоус Н. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII 
століття. Міська влада і самоврядування. – К. : Вид. дім 
“Києво– Могилян. акад., 2008. – 360 с. 

Безумовною перевагою даної роботи є те, що її авторка 
практично вперше у вітчизняній історіографії комплексно 
розглянула не лише питання організації та структури міської влади 
на засадах магдебурзького права (що робилося дослідниками й 
раніше – практично з середини другої половини ХІХ століття), а й 
розглянула такі маловідомі аспекти історії міста Києва, як 
відносини міської громади з представниками королівської влади, а 
також з монастирями, магнатами, шляхтою, козаками тощо. 

П. Білоус підкреслює, що процес формування міського 
устрою Магдебурга закінчився лише наприкінці ХІІІ століття, коли 
“було підготовлено видання першої пам’ятки писемного 
законодавства Магдебурга – збірника правових норм, що 
початково складався з дев’яти статей”. Гадаємо, важливим є 
припущення, що його можна зробити на підставі матеріалу, 
поданого авторкою, відносно того, що з поширенням 
магдебурзьких правових норм на землі Центрально–Східної 
Європи (міста Саксонії, Тюрінгії, Сілезії, Чехії, Моравії, Польщі, 
західноруські міста) воно зазнавало значних модифікацій, а з 
іншого боку – ці зміни, як і саме запозичення, власне кажучи, 
стали можливими і супроводжувалися прибуттям значних мас 
поселенців і в зв’язку з цим “кардинально новими соціально–
економічними перетвореннями” (с. 36). Як тут не згадати причини 
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загибелі останнього галицько–волинського князя  Юрія ІІ 
(Болеслава Тройденовича), якому місцеве боярство саме й 
інкримінувало сприяння процесу переселення іноземців на 
територію князівства, в його найбільші міста (цей князь був 
отруєний 7 квітня 1340 року, після чого князівство через 
дев’ятирічну громадянську війну і міжусобиці фактично перестало 
існувати). 

І ще одне: надане мешканцям Києво–Подолу у 1498 році 
великим князем литовським Олександром Казимировичем 
магдебурзьке право, з певними відмінами, проіснувало до 1834 
року, весь цей час засвідчуючи належність Києва, - “матері міст 
руських”, до правової родини міст Центрально–Східної Європи, де 
в більшості випадків сформувалися засади самоврядування й 
особливий тип міської політичної культури. 

В.П. Щетников, 
кандидат історичних наук,  

доцент кафедри історії України 
Одеського національного  

університету імені І.І. Мечникова. 
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З глибин віків: українські книги XVI-XIX ст. 
 
2009 рік – щедрий на ювілейні та пам’ятні дати. Зокрема, 

180 – бібліотеці; десяту весну поспіль, наприкінці травня, 
відбувається всеукраїнська виставка-форум “Українська книга на 
Одещині”.  

Метою нашої виставки є показ багатства змісту й 
оформлення українських рукописних та друкованих книг XVI-
XIХ ст. на прикладі примірників, що зберігаються у відділі рідкісних 
видань і рукописів ОДНБ. Експозиція допоможе відвідувачам 
збагнути складність копіткої, тривалої і виснажливої праці наших 
пращурів над Книгою, продемонструє звичаї і традиції, духовні 
пріоритети українського народу. 

Експозиція починається з Біблії - однієї з перших книг, що її 
1581 року надрукував на території України, в Острозі, 
першодрукар Іван Федоров. Острозька Біблія – перше повне 
видання книг Старого й Нового завітів у перекладі на 
церковнослов’янську мову. Це чи не найвідоміше кириличне 
стародруковане видання. Її обсяг – 628 аркушів (1256 сторінок), 
зшитих у 104 зошити. Набір здійснено у дві шпальти по 50 рядків у 
кожній. Оформлена Острозька Біблія строго і просто. Книга має 
титульний аркуш. Текст взято в гравіровану на дереві рамку. На 
звороті титулу – герб князя Острозького, коштом якого вийшла 
книга, і вірші, які склав Герасим Смотрицький – письменник і 
педагог, перший ректор Острозької школи (академії). Загальна 
концепція художнього конструювання книги утверджує тип 
оформлення, який був надалі властивий українським стародрукам. 

Перша-ліпша книжка 
в XVI-XVIIІ ст. була 
справжнім мистецьким 
витвором. Про це яскраво 
свідчать палітурки. На 
традиції книгодрукування 
серйозно вплинули традиції 
рукописної книги. Перші 
українські стародруки мають 
такий само ошатний вигляд, 
як і їхні рукописні посестри 

зазначеного періоду. Майстри-палітурники нерідко створювали 
обкладинку як дивовижний витвір мистецтва. Книга мала застібки, 
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зав’язки, що оберігали дошки й сторінки від пошкодження. Зразки 
таких палітурок представлено на виставці, зокрема, два 
Служебники (Господні літургії), що побачили світ у Сірятині 1604 і 
1606 років. 

Існують певні традиції не лише в прикрашанні обкладинок, 
а й у внутрішньому оздобленні книги, що формувалися століттями 
на території України. Саме видання XVI-XVII ст. вражають 
різноманітністю 
орнаменту і прикрас, 
рясніють заставками, 
кінцівками, ініціалами, 
внесенням до 
візерункових вставок 
елементів рослинного 
характеру. Кириличні 
шрифти носять 
художній характер, 
зокрема округлість 
форм, нетрадиційний 
нахил літер. Це була одна з особливостей, що різнила українську 
книгу того періоду. Саме таке оздоблення притаманне 
“Служебнику чи господній літургії”, виданому Києво-Печерською 
лаврою 1620 року, “Октоїху” (“Шестиденнику”), що побачив світ у 
Львові в братській друкарні 1689 року, та ін.  

У відділі зберігаються прижиттєві видання видатного 
ученого, літератора, церковного і громадського діяча, ректора 
Києво-Могилянської колегії Іоанникія Галятовського. На виставці 
показані “Ключ Разумения” і “Наука о сложении казаній”. Ці твори 
були випущені в друкарні Києво-Печерської лаври. За змістом 
вони є певного роду настановами з риторики із теоретичними й 
практичними порадами. Вельми цікаві окремі нотатки про явища 
природи, про будову тіла людини та інші відомості – джерела 
пізнання тогочасного стану природничих наук. “Ключ Разумения” 
мав кілька перевидань. 

Окрасою виставки є прижиттєві видання Петра Могили 
(1597–1647) – видатного українського церковного й культурного 
діяча, мислителя. Одна з родзинок колекції стародруків відділу 
рідкісних видань і рукописів –  “Євангеліє учительное”. Твір було 
надруковано 1637 року. Видання містить сорок вісім гравюр, кожна 
з яких займає півсторінки. Крім того, стародрук прикрашено двома 
великими гравюрами, де зображено Розп’яття і портрет патріарха 
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Каліста. За змістом “Євангеліє учительное” – це збірка повчань на 
недільні дні протягом усього року, на окремі свята. Повчання були 
вибрані переважно з творів Іоанна Златоуста. Укладали збірку: 
спочатку – патріарх константинопольський Каліст, який жив у 
середині XIV ст., а згодом його наступник патріарх Філофій. 
Повчання були перекладені з грецької мови на слов’янську в XIV-
XV ст. В XVII ст. Віленське братство, своєю чергою, здійснило 
переклад із грецької і слов’янської мов на тодішню українську й 
видало його у 1616 році. Саме цей варіант “Євангелія 
учительного” і перевидав Петро Могила. Однак, як сам зазначив, 
“допустив окремі зміни” у тексті. Стародрук цінний як пам’ятка 
мистецького оформлення книги. “Євангеліє учительное” було 
гарно видано, особливо це стосується художнього оздоблення. 
Крім кіноварі й фігурних ініціальних літер, книга містить мініатюри і 
заставки.  

Розділ виставки, який демонструє унікальні рукописні 
українські книги, починається з родзинки недрукованої Україніки – 
рукопису кінця XVII - початку  XVIII ст. Він складається з низки 
невеликих за обсягом зшитків. Текст виконано українською мовою, 
так званим скорописом, або “канцелярським письмом”, що був в 
обігу в другій половині XVII-XVIII ст. Дерев’яна оправа обтягнута 
шкірою,  вціліла одна мідна застібка. Більшу частину збірки 
становлять твори, характерні для XVII ст., - богословські, правничі, 
історичні, географічні, літературні матеріали, що відповідали 
духовним потребам тодішнього суспільства. Центральний 
документ збірки – список “Переяславських березневих статей 
1659 року”, які було прийнято при гетьманстві Юрія 
Хмельницького. Рукопис пройнятий українським національним 
колоритом, шануванням традицій пращурів.  
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Традиційно підвищеним інтересом відвідувачів Музею 
книги користуються рідкісні оригінальні описові твори з географії, 

етнографії, картографії 

України. На виставці, 

зокрема, представлено 
рукописний Атлас 
Дніпра, який було 
створено 1784 року 
експедицією на чолі з 
капітаном другого рангу 
Савою Коковцовим. 

 
 

До уваги відвідувачів – цікаві економіко-господарські 
матеріали, які містить “Памятная книга Новороссийского казацкого 
войска”. Її формат — 21х16 см; обсяг — 31 аркуш; палітурка 
тверда, темно-синього кольору; заголовок викарбувано 
золотавими літерами; внутрішня сторона палітурки – на 
блакитному тлі квітково-листяний золочений орнамент; папір — 
пожовклий, твердий; чорнило чорне, з часом поруділе. Текст книги 
написано від руки охайним почерком, без жодних виправлень чи 
вставок. Книга містить: 1) списки членів Військового правління та 
канцелярії, дійсних і відставних штаб- та обер-офіцерів війська, 
козаків, офіцерських і козацьких удів та сиріт; 2) відомості про стан 
полків та озброєння служилого козацтва, запасних магазинів; про 
кількість військової землі, станиць та хуторів із вказівкою 
чисельності населення, кількості будівель у населених пунктах, 
посівів і зібраного врожаю, худоби; про наявність військового 
капіталу, громадських і церковних сум; прибутки та видатки; про 
розподіл військової землі між членами Новоросійського козацького 
війська. У книзі п´ять кольорових планів земель Дунайського 
іррегулярного війська; карта розташування козацьких земель у 
межах Аккерманського повіту; дві фотографії; на останній сторінці 
малюнки із зображенням святих та біблейських сюжетів. Плани 
козацьких населених пунктів та карта військових земель у межах 
Аккерманського повіту виконані професійно, з дотриманням усіх 
тогочасних вимог, які ставилися при виготовленні картографічних 
матеріалів. Спеціальні плани земель, станиць і хуторів розділено 
на квадрати, які наклеювалися на клейончасту основу, зручну для 
складання картографічного зображення. На планах – детально 
прорисовані земельні ділянки, військові, громадські та церковні 
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будівлі, сади, вулиці, сінокоси; наявні всі необхідні складові: 
розгорнуті легенди, масштаб, напрямок розташування, примітки. 
“Памятная книга Новороссийского казачьего войска. 1858” є 
яскравим зразком офіційного рукописного зібрання середини ХІХ 
століття, цінним джерелом з історії і заслуговує на увагу 
дослідників та потребує детальнішого вивчення. 

Розділ виставки, присвячений українській книзі ХІХ ст., 
наповнено альманахами, прижиттєвими виданнями визначних 
українських письменників, добіркою книг з історії України. На 
виставці також представлені книги з краєзнавчої колекції 
“Одесика”, до якої входять видання переважно першої половини 
XIX століття.  

Виставка дає змогу познайомитися з історією і літературою 
України на прикладі рідкісних видань та рукописних джерел.  

Тетяна Подкупко, 

завідувач відділу рідкісних видань і рукописів  

Одеської державної наукової бібліотеки ім. М.Горького, 

кандидат історичних наук. 
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– 26 мая. 

“Українська книга в Одесі” // Веч. Одесса. - 2000. - 25 мая. 

“Українська книга в Одесі” // Думська площа. - 2000. – 
19 трав. 

Черкашенко І. Дні української книги в Одесі // Думська 
площа. - 2000. – 2 черв. 



 116 

Чернецкая Т. “Десанту” надо закрепиться // Слово. - 2000. – 
9 июня. 

2001 рік 

Бахмет К. Праздник книги // Правое дело. - 2001. – 29 мая; 
Порто-франко: Реклама. – Июнь (№ 22).  

Бельницька О.М. Українська книга в Одесі // Думська площа. – 
2001. – 18 трав.  

Всі книги в гості // Одес. вісті. - 2001. - 16 трав. 

Голяева И. Книгочей на выставке, или Каждый плачет о себе 
// Одес. изв. - 2001. – 2 авг. 

Книгоиздание – бизнес особый // Деловая Одесса. – 2001. – 
11 мая. 

Коваль В. Майский день — именины книгочея // Одес. вестн. - 
2001. – 22 мая. 

Кракалія Р. Свято української книжки  // Чорномор. новини. - 
2001. – 24 трав.  

Кракалія Р.Т. Свято, що приходить лише раз на рік // 
Чорномор. новини. - 2001. – 12 трав. 

Сенченко М.І. “Українська книга в Одесі” // Вісн. Кн. палати. - 
2001. - № 5. - С. 37. 

Стадник А. Знаковая книжная акция // Веч. Одесса. - 2001. – 
24 мая. 

Тетенко М.В. Книги Украины едут в Одессу // Одес. вестн. - 
2001. – 5 апр. 

Тонковид О. Друга Всеукраїнська виставка-презентація 
“Українська книга в Одесі” // Література-плюс. - 2001. - № 5. 

“Украинская книга в Одессе” // Деловая Одесса. - 2001. – 
25 мая. 

“Українська книга в Одесі” // Веч. Одесса. - 2001. – 17 мая. 

“Українська книга в Одесі” // Пресс-курьер. - 2001. – 
10-16 мая. 

“Українська книга в Одесі” // Юг. - 2001. – 12 мая. 
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Шевченко Ю. Книга і ринок: віч-на-віч // Літ. Україна. - 2001. - 
№ 23. 

 

2002 рік 

Алексеева А.А. "Украинская книга" приглашает : [про 
відкриття Центру популяризації укр. книги Благодійного фонду 
ім. Івана та Юрія Лип у м. Одесі, яке відбулося в рамках ІІІ Всеукр. 
виставки-форуму "Українська книга на Одещині"] // Юг. - 2002. – 
6 июня. – фот. 

Бельницька О.М. Свято книги на Одещині // Бібл. планета. - 
К., 2002. - № 4.- С. 39. 

Бойко Л., Волга Л. Книга, як хліб, має бути доступною // Уряд. 
кур’єр. - 2002. – 11 черв. 

Волосевич І. “Українська книга на Одещині” // Кн. огляд. - 
2002. - № 6. - С. 12-13. 

Выставка-форум украинской книги // Веч. Одесса. - 2002. – 
16 мая. 

Голяева И. Парадоксы книжного рынка // Одес. изв. - 2002. – 
5 июня. 

Голяева И. Форум украинской книги // Одес. изв. - 2002. – 
24 мая. 

Кракалія Р. Лише три дні у травні... : 17 трав. в Одесі 
відкривається третя Всеукр. виставка-форум “Українська книга на 
Одещині” // Чорномор. новини. - 2002. - 16 черв. – Емблема. 

Маргишвили А. Дом Ивана и Юрия Лип : [про відкриття 
Центру популяризації української книги Благодійного фонду 
ім. Івана та Юрія Лип, яке відбулося в межах III Всеукр. виставки-
форуму] // Веч.Одесса. – 2002. – 23 мая. 

Панченко Ю., Кочубей В. Книжкова весна на Одещині : [відгук 
учасників-експонентів видав.-торгов. дому “Університетська книга” 
на заходи III Всеукр. виставки-форуму “Українська книга на 
Одещині”]. // Nova книга. - Суми., 2002. - № 3 (трав.- черв.). – С. 3-
4 : фотогр. 

Польовий М.Г. Українська книга — духовна скарбниця нації // 
Думська площа. - 2002. – 17 трав. - С. 1. 
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Саєнко Л.І. Українська книга на Одещині // Вільна думка. - 
Сідней (Австралія), 2002. - Ч. 25-26 (17-30 черв.). - С. 14. 

Серебряков Г. Маяк в океане печатного слова // Одес. вестн. - 
2002. – 18 мая. - С. 2. 

Серебряков Г. Форум украинской книги // Одес. вестн. - 2002. 
– 14 мая. 

Стриженюк С. Вначале - слово // Одес. изв. - 2002. – 28 трав.-
С. 4. 

Суховецький М., Черкашенко І. Українська книга на півдні 
країни // Думська площа. - 2002. – 24 трав. – С. 1-3 : фотогр. 

Третя Всеукраїнська виставка-форум “Українська книга на 
Одещині”, 17-19 травня 2002 року : афіша // Одес. изв. - 2002. – 
16 мая. 

“Украинская книга на Одесщине” // Веч. Одесса. - 2002. – 
18 мая. - Фот. 

Устюжаніна Г.В. Українська книга як складова національної 
безпеки : [витяг з матеріалів круглого столу "Українська книга в 
культурному середовищі: видання та книгорозповсюдження"] // 
Думська площа. - 2002. – 21 черв.  

 

2003 рік 

Алексеева А.А. Одесский счёт Юрия Макарова : [про 
презентацію книги Ю.Макарова “Культурний шар”, яка відбулася 
під час IV Всеукр. виставки-форуму "Українська книга на 
Одещині"] // Світлий дім. – 2003. – 7 черв. (№ 23). – С. 2. 

Алексєєва А.А. “Хай стане вам у цьому холодному світі 
тепліше” : [про презентацію книжок письменниці Л. Романчук із 
серії “Не залишай...”, яка відбулась у межах IV Всеукраїнської 
виставки-форуму "Українська книга на Одещині"] // Чорномор. 
новини. – 2003. – 3 лип. – С. 3. 

Арсеньева Т. Юрий Макаров написал "приятную мыльную 
оперу для интеллигентных людей" : [про презентацію книги Ю. 
Макарова "Культурний шар" на IV Всеукр. виставці-форумі 
"Українська книга на Одещині"] // Веч. Одесса. – 2003. – 29 мая. 

Бойко Л., Волга Л. Шануймо книгу – цей пам'ятник умам, що 
відійшли у вічність // Уряд. кур’єр. – 2003. – 31 трав. – С. 8-9. 
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Ботушанська О.Ф. В Одесі — свято книги / інтерв'ю вів 
О.Шеренговий // Одес. вісті. – 2003. - 15 трав.  

Ботушанська О.Ф. У чиїх руках доля української книги? : [про 
проблеми книговидання в Україні на досвіді IV Всеукраїнської 
виставки-форуму "Українська книга на Одещині"] // Культура і 
життя. – 2003. – 2 лип. – С. 3. 

Васильев А. Украинская книга появляется на Одесщине // 
Работа и отдых. – 2003. – 20 мая (№ 21). – С. 4. 

Верик И. Книга идет к читателю // Одес. вестн. – 2003. – 
17 мая. – С. 2. 

Волкова І. А книг все більше // Одес. вісті. – 2003. – 22 трав. – 
С. 6. 

Глушковецька Л. Чи посяде українська книга гідне місце в 
Україні? : [про проблеми книговидання з нагоди IV Всеукр. 
виставки-форуму "Українська книга на Одещині"] // Думська 
площа. – 2003. – 20 черв. – С. 4-5. 

Гурічева Т. Свято української книги : [про "Свято української 
книги", яке відбулось у м. Б.-Дністровському  в межах IV Всеукр. 
виставки-форуму "Українська книга на Одещині"] // Одес. вісті. – 
2003. – 30 трав. 

Жерносекова Е. Регион в цифрах : [про IV Всеукр. виставку-
форум "Українська книга на Одещині"] // Порто-франко. – 2003. – 
25 мая. 

Коваль В. Чем живо книжное дело? : [про стан книговидання в 
Україні на прикладі експозиції та заходів IV Всеукр. виставки-
форуму "Українська книга на Одещині"] // Одес. вестн. – 2003. – 22 
мая. – С. 7. 

Кочубей В., Панченко Ю. IV Всеукраїнська виставка-форум 
"Українська книга на Одещині" // Nova книга. – Суми, 2003. – № 5-
6. – С. 8-10. 

Кракалія Р.Т. Рідномовна книжка : терновий шлях до 
української душі : [про скрутний стан із виданням укр. книжок – з 
нагоди IV Всеукр. виставки-форуму "Українська книга на Одещині"] 
// Чорномор. новини. – 2003. – 15 трав. 

Кракалія Р.Т. Хоч мова своя, та язик — чужий : [про проблеми 
укр. мови в Одесі – з нагоди IV Всеукр. виставки-форуму 
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"Українська книга на Одещині"] // Чорномор. новини. – 2003. – 17 
трав. 

Левчук В. Русскоговорящий, стань украиночитающим! // Веч. 
Одесса. – 2003. – 22 мая. 

Левчук В. “Українська книга на Одещині”] // Веч. Одесса. – 
2003. – 17 мая. 

Одесситы знакомились с украинской книгой // Пресс-курьер. – 
2003. – 22 мая. 

Осипенко В. В Одессе побывала "Українська книга"... с 
краткосрочным визитом : [роздуми про стан укр. книги в Одесі під 
час IV Всеукр. виставки-форуму] // Юг. – 2003. – 5 июня. 

Подкупко Т.Л. Українська книга на Одещині : [про експозицію 
"Рідкісні видання як національне надбання України", підготовлену 
в ОДНБ ім. М.Горького у межах IV Всеукр. виставки-форуму 
"Українська книга на Одещині"] // Думська площа. – 2003. – 
16 трав. – С. 2-3. 

Праздник книги — праздник книголюбов // Веч. Одесса. – 
2003. – 15 мая. 

Презентация книги Владимира Матвиенко и Павла Матвиенко 
"Промінвестбанк: стратегія відтворення" : [анонс] / Оргкомитет IV 
Всеукр. выставки-форума "Украинская книга на Одесщине" // 
Одес. вестн. – 2003. – 15 мая. – С. 3. 

Сенченко М.І. Українська книга на Одещині // Вісн. Кн. палати. 
– 2003. – № 5. – С. 52-54. : ілюстр. 

Традиційне свято книги // Одес. вісті. – 2003. – 14 трав.  

Українська книга на Одещині // Пресс-курьер. – 2003. – 
15 мая – С. 4. 

“Українська книга на Одещині" : [критич. огляд IV Всеукр. 
виставки-форуму "Українська книга на Одещині"] // Книжник-
review. – 2003. – № 12. – С. 31. 

Устюжаніна Г.В. Одесса вдохновила киевского журналиста на 
написание книги : [про зустріч із Ю.Макаровим – гостем IV Всеукр. 
виставки-форуму "Українська книга на Одещині", в межах якої 
відбулася презентація його книги “Культурний шар”] // Порто-
франко : реклама. – 2003. - 27 июня. - С. 10. 
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2004 рік 

Бродавко Р. Несущие факел // Одес. вестн. – 2004. – 15 мая. 
– С. 2. 

Зайченко И. Форум украинской книги // Одес. вестн. – 2004. – 
13 мая. 

Знову книжковий форум // Юг. – 2004. – 13 мая. 

Издавая книги, мы думаем о будущем : [фотоколаж з 
V Всеукр. виставки-форуму "Українська книга на Одещині"] // 
Одес. вестн. – 2004. – 15 мая. – С. 1. 

К 175-летию ОГНБ им. М.Горького: 5-я Всеукр. выставка-
форум "Українська книга на Одещині" // Судоходство. – 2004. – 
№ 4-6. – С. 37. – (Выставки и конференции). 

Левчук В. Итоги Пятой Всеукраинской книжной выставки-
форума // Веч. Одесса. – 2004. – 18 мая. – С. 1, 4. 

Подоляк М. Українська книга на Одещині // Думська площа. – 
2004. – 14 трав. – С. 1. 

Тетенко М.В. "Українська книга на Одещині" // Одес. вісті. – 
2004. – 13 трав. 

Устюжаніна Г.В. "Свято національної книги на Одещині // 
Чорномор. новини. – 2004. – 13 трав. 

 

2005 рік 

Бродавко Р. Свято української книги на Одещині // Культура і 
життя. – 2005. – № 24-25. – С. 8. 

Доля національної книги // Вісн. поліграфії. – 2005. – № 1-2 
(26-27). 

Найвища нагорода – видавництву МАУП : [Про VI Всеукр. 
виставку-форум "Українська книга на Одещині"] // Укр. культура. – 
2005. – № 5-6. – С. 29. 

Осипенко В. Одна сотая книги на душу населения : [про 
VI Всеукраїнську виставку-форум "Українська книга на Одещині"] // 
Юг. – 2005. – 26 мая. 

Украинская книга : будущее – туманно, надежда – на себя // 
Веч. Одесса. – 2005. – 24 мая. 
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2006 рік 

Арсеньева Т. Форум издательств – национальный. Хорошо 
бы стать таковой и “Горьковке…“ // Веч. Одесса. – 2006. – 25 мая. 
– С. 3, 5. 

Выставка-форум “Українська книга на Одещині” // Веч. 
Одесса. – 2006. – 20 мая.  

2007 рік 

Андреев И. Читать, почитать или почитывать? : восьмая 
Всеукраинская выставка-форум “Украинская книга на Одесщине” 
прошла в нашем городе // Одес. вестн. – 2007. – 22 мая. 

[Анонс VIII Всеукраїнської виставки-форуму “Українська книга 
на Одещині”, 17-19 трав. 2007 р., м. Одеса] // Друг читача. – 2007. 
– № 9. 

Арсеньева Т. Итоги восьмой Всеукраинской выставки-форума 
// Веч. Одесса. – 2007. – 22 мая. – С. 1, 3. 

Арюпина Л. Возрождение Одессы : [про презентацію книги 
В. Тимофієнка в рамках VIII Всеукр. виставки-форуму “Українська 
книга на Одещині”] // Недвижимость от А до Я. – 2007. – № 20. 

 

Афонин А.В. Отечественное книгоиздательство с точки 
зрения плетущегося поезда : [інтерв’ю з президентом Укр. 
асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів з приводу 
“круглого столу” в рамках VIII Всеукр. виставки-форуму 
“Українська книга на Одещині”] / інтерв’ю вела О. Марценюк // Юг. 
– 2007. – 24 мая. 

Ботушанська О.Ф. Кращі книги виставки-форуму 2007 : 
[офіційні результати конкурсу, що відбувся в рамках 
VIII Всеукр. виставки-форуму “Українська книга на Одещині”] // 
Думська площа. – 2007. – 8 черв. – С. 1 : фотогр. 

Как возрождался город : [про презентацію праці 
В.І.Тимофієнка “Відродження Одеси. Архітектура повоєнного 
десятиріччя” в рамках VIII виставки-форуму “Українська книга на 
Одещині”] // Одес. вестн. – 2007. – 22 мая. 

Книга – душа голосна України // Думська площа. – 2007. – 
16 трав. – С. 1-2. 
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Лісогор У. Майстер-клас поета Валентина Мороза : [про один 
із заходів VIII Всеукр. виставки-форуму “Українська книга на 
Одещині”] // Думська площа. – 2007. – 8 черв. – С. 3. 

Петров В. В год украинской книги : [про прес-конференцію 
напередодні VIII Всеукр. виставки-форуму “Українська книга на 
Одещині”] // Одес. вестн. – 2007. – 15 мая. 

Подкупко Т.Л. Експозиції в музеї книги ОДНБ ім. М.Горького 
під час VIII виставки-форуму “Українська книга на Одещині” // 
Чорноморська минувшина : записки Відділу історії козацтва на 
Півдні України. – О., 2007. – Вип. 2. – С. 189-195. 

Подкупко Т.Л. “Під час роботи VIII виставки-форуму 
“Українська книга на Одещині” 17-19 травня 2007 року в Музеї 
книги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького 
будуть експонуватись дві виставки” // Думська площа. – 2007. – 
11 трав. – С. 2. 

Праздник украинской книги в Одессе // Вісн. поліграфії . – 
2007. – № 3-4. 

Самчинська Т. Несподіванка по-одеськи  // Друг читача. – 
2007. – № 10. – С. 7. – Фотогр. 

 

Сушинський Б. Творец книжного чуда : [про вечір пам’яті 
художника-оформлювача книг “Володимир Міненко – митець 
книги”, що проходив в ОДНБ у рамках VIII Всеукр. виставки-
форуму “Українська книга на Одещині”] // Одес. изв. – 2007. – 
19 трав. 

Устюжаніна Г.В. Майстер-клас поета : [про майстер-клас 
В.Мороза, що проводився в рамках VIII Всеукр. виставки-форуму 
“Українська книга на Одещині”] // Одес. вісті. – 2007. – 17 трав. – 
С. 16. 

Чернецкая Т. Украинская книга на Одесщине // Слово. – 2007. 
– 25 мая. – С. 13. 
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Ананченко Т. Той поетичний діалог звучав так елегійно : [про 
презентацію творів А. Глущака й Т. Арсеньєвої в рамках IX Всеукр. 
виставки-форуму “Українська книга на Одещині”] // Думська 
площа. – 2008. – 20 черв. 

Анонс : 22-24 мая в ОГНБ им. М. Горького (ул. Пастера, 13) 
пройдет IX Всеукраинская выставка-форум “Українська книга на 
Одещині” // Одес. вісті. – 2008. – 20 трав. – С. 8. 

Борисова Л. Приятное с полезным совмещая : [про заходи 
IX Всеукр. виставки-форуму “Українська книга на Одещині”, в яких 
брав участь директор Кн. палати України проф. М.Сенченко] // 
Одес. вестн. – 2008. – 28 мая. 

Василевська Е.І. 22-24 травня 2008 року – IX Всеукраїнська 
виставка-форум “Українська книга на Одещині” // Черное море. – 
2008. – 19-25 мая. 

“Глибоку воду мало чути” : [про презентацію енцикл. слов. 
“Образотворче мистецтво” в рамках заходів IX Всеукр. виставки-
форуму “Українська книга на Одещині”] // Думська площа. – 2008. 
– 13 черв. – С. 3. 

Дев’ята Всеукраїнська виставка-форум “Українська книга на 
Одещині” // Думська площа. – 2008. – 23 трав. 

Дюлович О. Подарунок Котовську – дві тисячі книжок : [про 
Свято української книги в Котовському районі в рамках заходів 
IX Всеукр. виставки-форуму “Українська книга на Одещині”] // 
Думська площа. – 2008. – 13 черв. – С. 3 : фотогр. 

Левчук В. Каково вам, работники книги, после Года книги? : 
[про кількісний та якісний склад книжок, представлених на 
IX Всеукр. виставці-форумі “Українська книга на Одещині”] // Веч. 
Одесса. – 2008. – 27 мая. – С. 1-3 . –  Ф. 

Левчук В. Украинские книжные новинки : [про нові кн. вид., що 
презентувались у рамках IX Всеукр. виставки-форуму “Українська 
книга на Одещині”, зокрема про бібліогр. покажч. “Голодомор в 
Україні 1932-1933 рр.”, вид. ОДНБ ім. М. Горького] // Веч. Одесса. 
– 2008. – 7 июня. 

Левчук В. Украинская книга на Одесщине // Веч. Одесса. – 
2008. – 24 мая. – С. 3-5 . – Ф. 
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Олександрова І. Риторичне запитання : [про рейтинг дитячої 
книжки в рамках IX Всеукр. виставки-форуму “Українська книга на 
Одещині”] // Думська площа. – 2008. – 11 лип. – С. 5. 

Сушинський Б. На форумі української книги : [про заходи в 
рамках IX Всеукр. виставки-форуму “Українська книга на 
Одещині”, зокрема про презентацію 2–го вип. бібліогр. покажч. 
“Голодомор в Україні 1932-1933 рр.”, вид. ОДНБ ім. М.Горького] // 
Одес. вісті. – 2008. – 5 черв. – С. 13 : фотогр. 

У рамках заходів, спрямованих на виконання Державної 
програми розвитку і функціонування української мови на 2004-
2010 роки : [про IX Всеукр. виставку-форум “Українська книга на 
Одещині”] // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 5. – С. 48-50. 

Ужгородська І. Іван Сила добрався до Чорного моря : [про 
презентацію кн. О. Гавроша “Неймовірні пригоди Івана Сили” в 
рамках заходів IX Всеукр. виставки-форуму “Українська книга на 
Одещині”] // Думська площа. – 2008. – 13 черв. – С. 3 : – фотогр. 

Українська книга на Одещині // Пресс-курьер. – 2008. – 
15 мая. 

Яворский Д. Украинская книга на Одесщине // Одес. вестн. – 
2008. – 24 мая. 
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ 

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека  
імені О.М.Горького  
69095 Запоріжжя, просп. Леніна, 142 
Директор - Степаненко Інна Павлівна 
Тел. (061) 787-53-75; факс 787-53-54 
E-mail: zp-library@radiocom.net.ua. 

Кіровоградська обласна універсальна наукова  
бібліотека імені Д.І.Чижевського  
25005 Кіровоград, вул. К.Маркса, 24 
Директор - Гаращенко Олена Миколаївна 
Тел./факс (0522) 22-65-79 
E-mail: omv@library.kr.ua; omv@library.kr.ua. 

Кримська республіканська універсальна наукова  
бібліотека імені І.Франка  
95011 Сімферополь, вул. Горького, 10 
Директор - Дроздова Людмила Миколаївна 
Тел./факс (0652) 27-63-19 
E-mail: franko@pop.cris.net     

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека  
імені О.Гмирьова  
54001 Миколаїв, вул. Московська, 9 
Директор - Богза Надія Федорівна 
Тел. (0512) 35-25-78; факс 47-12-72 
E-mail:  reglibrary@farlep.mk.ua   

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека  
імені О.Гончара  
73000 Херсон, вул. Дніпропетровська, 2 
Директор - Коротун Надія Іванівна 
Тел. (0552) 22-65-50; факс 22-64-48 
E-mail: Library@tlc.kherson.ua; I-c@ukr.net. 

 

mailto:zp-library@radiocom.net.ua
mailto:omv@library.kr.ua
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСИ 

(Міжміський код 0482) 

 

Державний заклад “Одеська державна ордена Дружби 
народів наукова бібліотека імені М.Горького” 
(ОДНБ ім. М.Горького)  

65023 Одеса-23, вул. Пастера, 13 
Директор - Ботушанська Ольга Федорівна 
Тел./факс 723-02-52 
E-mail: ognb@ukr.net 
Internet: www.ognb.odessa.ua. 
 
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека 
імені М.С.Грушевського (ОУНБ ім. М.С.Грушевського)  

65045 Одеса, вул. Троїцька, 49/51 
Директор - Амельченко Юліана Сергіївна 
Тел. / факс 722-50-69 
E-mail: oounb@inbox.ru. 
 
Одеська обласна бібліотека для юнацтва  
імені В.В.Маяковського (ОЮБ ім. В.В.Маяковського) 

65114 Одеса, вул. Корольова, 46 
Директор - Пономаренко Людмила Федорівна 
Тел. 47-66-27 
E-mail: oubim@list.ru. 
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Одеська обласна бібліотека для дітей  
імені Н.К.Крупської (ОДБ ім. Н.К.Крупської) 

65045 Одеса, вул. Преображенська, 64 
Директор - Палій Тетяна Андріївна 
Тел. 725-68-82. 
 
Одеська центральна міська бібліотека імені І.Я.Франка 
(ЦМБ ім. І.Я.Франка) 

65007 Одеса, пров. Книжний, 1а 
Директор - Кликова Наталія Дмитрівна 
Тел. 725-84-00. 
 
Одеська центральна міська бібліотека для дітей  
імені А.Гайдара (ЦМБ ім. А.Гайдара) 

65026 Одеса, Французький бульвар, 11а 
Директор - Лазарєва Галина Яківна 
Тел.: 714-88-81, 714-88-82.  
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ПРОВІДНІ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Міські бібліотеки 

 

Б.-Дністровська ЦМБ 
67070 м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 7 
Директор - Солодунова Р.М. 
Тел. (249) 2-21-55 

Ізмаїльська ЦМБ 
68600 м. Ізмаїл, вул. Адм. Холостякова, 41 
Директор – Дойкова Г.А. 
Тел. (241) 2-05-36 
 
Іллічівська ЦМБ 
68000 м. Іллічівськ, вул. Леніна, 30 
Директор - Кузік Н.І. 
Тел. (268) 6-25-26 
 
Котовська ЦМБ 
66300 м. Котовськ, вул. Бочковича, 1 
Директор – Олійник Л.І. 
Тел. (262) 5-51-13 
 
Теплодарська ЦМБ 
65490 м. Теплодар, вул. Плієва, 2 
Директор - Кліменко Т.І. 
Тел. (2502) 52-16 

 
ЦМБ м. Южне 
65481 м. Южне, вул. Леніна, 1/1 
Директор - Проценко О.О. 
Тел. (242) 3-21-31 
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Районні бібліотеки 

 

Ананьївська ЦРБ 
66400 м. Ананьїв, вул. Незалежності, 49 
Директор – Волочан Т.А. 
Тел. (263) 2-13-77 
 
Арцизька ЦРБ 
68400 м. Арциз, вул. 28 червня, 118 
Директор - Капішевська В.В. 
Тел. (245) 3-10-59 
 
Балтська ЦРБ 
66100 м. Балта, вул. Косовського, 197 
Директор - Шиян Т.А. 
Тел. (266) 2-16-05 
 
Березівська ЦРБ 
67300 м. Березівка, пл. Ген. Плієва, 3 
Директор - Кулініч Л.В. 
Тел. (256) 2-03-24 
 
Білгород-Дністровська ЦРБ 
67700 с. Шабо, вул. Леніна, 48 
Директор - Сівачук А.В. 
Тел. (249) 4-01-84 
 
Біляївська ЦРБ 
67600 смт Біляївка, вул. Гагаріна, 16 
Директор – Матієнко Г.Н. 
Тел. (252) 2-15-79 
 
Болградська ЦРБ 
68700 м. Болград, вул. Почтова, 30 
Директор – Садаклієва Л.І. 
Тел. (246) 2-33-24 
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Великомихайлівська ЦРБ 
67100 смт Велика Михайлівка, вул. Садова, 8а 
Директор – Бабинчук Л.Н. 
Тел. (259) 2-14-61 
 
Іванівська ЦРБ 
67200 смт Іванівка, вул. Леніна, 95 
Директор – Синчук Е.П. 
Тел. (254) 3-11-95 
 
Ізмаїльська ЦРБ 
68640 с-ще Суворове, вул. Леніна, 103 
Директор - Мушикова Т.М. 
Тел. (241) 4-44-95 
 
Кілійська ЦРБ 
68300 м. Кілія, вул. Леніна, 24 
Директор – Одородько Г.В. 
Тел. (243) 4-15-84 
 
Кодимська ЦРБ 
66000 м. Кодима, вул. Перемоги, 4 
Директор - Василинич О.І. 
Тел. (267) 219-48 
 
Комінтернівська ЦРБ 
67500 смт Комінтернівське, вул. Комсомольська, 4 
Директор - Єремей Л.К. 
Тел. (255) 9-17-87 
 
Котовська ЦРБ 
66300 м. Котовськ, вул. 50-річчя Жовтня, 141 
Директор – Дюгаєва С.М. 
Тел. (04862) 2-66-37 
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Красноокнянська ЦРБ 
66000 смт Красні Окни, вул. Першотравнева, 13 
Директор - Дубецька В.Б. 
Тел. (261) 2-18-32 
 
Любашівська ЦРБ 
66500 смт Любашівка, вул. Радянська, 97 
Директор - Барська Л.А. 
Тел. (264) 2-13-99 
 
Миколаївська ЦРБ 
67000 смт Миколаївка, вул. Леніна, 57а 
Директор - Манзовита Л.І. 
Тел. (257) 2-65-03 
 
Овідіопольська ЦРБ 
67800 м. Овідіополь, вул. Леніна, 242 
Директор - Хроменкова В.М. 
Тел. (251) 2-13-82 
 
Ренійська ЦРБ 
68800 м. Рені, вул. Комсомольська, 159 
Директор – Коджа Г.А. 
Тел. (240) 2-21-94 
 
Роздільнянська ЦРБ 
67400 м. Роздільна, вул. Привокзальна, 4 
Директор - Тимчик О.І. 
Тел. (253) 3-17-13 
 
Савранська ЦРБ 
66200 смт Саврань, вул. Леніна, 20 
Директор - Стукаленко С.А. 
Тел. (253) 3-13-45 
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Саратська ЦРБ 
68200 смт Сарата, вул. Котовського, 18 
Директор - Антонюк С.Ф. 
Тел. (248) 2-20-05 
 
Тарутинська ЦРБ 
68500 смт Тарутине, пр. Миру, 13 
Директор - Самійленко В.В. 
Тел.(247) 3-17-75 
 
Татарбунарська ЦРБ 
68100 м. Татарбунари, вул. Горького, 4 
Директор – Стоянова Т.І. 
Тел. (244) 3-10-57 
 
Фрунзівська ЦРБ 
66700 смт Фрунзівка, вул. Леніна, 61 
Методист – Присяжнюк О.Г. 
Тел. (260) 9-12-39; 9-10-88 
 
Ширяївська ЦРБ 
66800, смт Ширяєве, вул. Коробченка, 12 
Директор – Ізбаш О.І. 
Тел. (258) 2-14-52 
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МУЗЕЇ ОДЕСИ 

АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ 
вул. Ланжеронівська, 4. Тел.: 722-01-71, 722-63-02. 
Працює з 10.00 до 17.00. Вихідний день – понеділок. 
Директор – Ванчугов В.П. 
 
 

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
вул. Гаванна, 4. Тел. 726-14-24. 
Працює з 10.00 до 16.30. Вихідний день – п’ятниця. 
Директор – Солодова В.І. 
 
 

ЛІТЕРАТУРНИЙ МУЗЕЙ 
вул. Ланжеронівська, 2. Тел. 722-00-02. 
Працює з 10.00 до 16.00. Вихідний день- понеділок. 
Директор – Ліптуга Т.І. 
 
 

ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ О.С.ПУШКІНА 
вул. Пушкінська, 13. Тел. 722-74-53 
Працює з 10.00 до 17.00. Вихідний день - понеділок 
Завідувачка – Нирша А.М. 
 
 

МУЗЕЙ ВОСКОВИХ ФІГУР 
вул. Рішельєвська, 4. Тел. 722-34-36. 
Працює щоденно з 8.00 до 22.00. 
Директор – Епур Ю.А. 
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МУЗЕЙ ЗАХІДНОГО І СХІДНОГО МИСТЕЦТВА 
вул. Пушкінська, 9. Тел. 722-48-15. 
Працює з 10.00 до 18.00. Вихідний день – середа. 
Директор – Никифоров В.С. 
 
 

МУЗЕЙ ОСОБИСТИХ КОЛЕКЦІЙ ІМЕНІ О.В.БЛЕЩУНОВА 
вул. Польська, 19. Тел. 722-10-81. 
Працює з 10.00 до 18.00. Вихідний день – середа. 
Директор – Остапова С.І. 
 
 

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ 
вул. Софіївська, 5а. Тел. 723-82-72. 
Працює з 10.30 до 17.00. Вихідний день – вівторок. 
Директор – Поліщук Н.С. 
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ТЕАТРИ ОДЕСИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА 
БАЛЕТУ 
пров. Чайковського, 1. Тел. 729-13-26. 
Початок вистав о 18.00.  
Директор – Проскурня С. 
 
 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО- ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ В.ВАСИЛЬКА 

вул. Пастера, 15. Тел.: 723-55-66, 723-27-27. 
Початок вистав о 18.00. 
Директор – Прокопенко В.М. 
 
 

РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ А.ІВАНОВА 
вул. Грецька, 48. Тел. 722-72-50. 
Початок вистав о 19.00.  
Директор – Копайгора О.Є. 
 
 

ТЕАТР МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ ІМЕНІ М.ВОДЯНОГО 
вул. Пантелеймонівська, 3. Тел.: 722-01-62, 724-41-04 
Початок вистав о 18.30.  
Директор – Редько О.Г. 
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