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Творячи літопис «Горьківки» : праці, публікації працівників Оде-
ської національної наукової бібліотеки імені М. Горького; літера-
тура про них : біобібліогр. довід. / ОННБ ім. М. Горького ; упоряд. 
Л. М. Бур’ян ; відп. за вип. Л. В. Арюпіна ; ред.: Н. Г. Майданюк, 
І. С. Шелестович. — О., 2014. — 293 с. 

Біобібліографічний довідник містить праці, публікації пра-
цівників бібліотеки, створені ними під час їх роботи в бібліотеці 
протягом 2000-2013 рр. Довідник побудовано за алфавітом пер-
соналій. Кожна реєстраційна стаття містить відомості про роки 
життя і роботи в бібліотеці, про посаду, що її обіймав чи обіймає 
працівник. До довідника включено праці, публікації за умови 
наявності їх у відкритій пресі.  Бібліографію праць і публікацій 
подано у хронології; літературу про персоналії — в алфавіті. 

Довідник розрахований на науковців, бібліотечних праців-
ників, книгознавців, краєзнавців, широкий загал користувачів. 

Упорядник висловлює подяку відділам кадрів та збереження 
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АЛЕКСЄЄВА  
Анжела Аркадіївна 

12 травня 1960, м. Одеса 
Математик, бібліотекар, бібліограф. 
Закінчила механіко-математичний факультет Одеського 

державного університету імені І. І. Мечникова (фах – матема-
тик, викладач математики). Навчаючись на останньому курсі 
університету, завідувала фільмотекою при Центральному рай-
відділі народної освіти. Після завершення навчання працювала 
викладачем фізики та інформатики в Одеському технікумі про-
мислової автоматики; молодшим науковим співробітником об-
числювального центру Одеського педагогічного інституту імені 
К. Д. Ушинського; молодшим науковим співробітником і прові-
дним інженером відділу науково-інформаційних технологій на-
уково-дослідного інституту «Укроргенергобуд».  

З 2000 (з перервою) працює в ОДНБ (нині ОННБ) імені 
М. Горького у відділах: науково-методичному, наукової бібліог-
рафії (провідний бібліотекар та провідний бібліограф). З 2009 
працює бібліографом 1 категорії відділу друку, репрографії  та 
консервації фондів. Займається комп’ютерним набором, верст-
кою, дизайном, технічним редагуванням бібліографічних пока-
жчиків і збірників статей. Для Консульства Франції разом з від-
ділом літератури іноземними мовами та міжнародних проектів 
розробила макет альбому «Одеса-Марсель». Бере активну 
участь у підготовці бібліотечних заходів — створення слайд-
шоу, буклетів, запрошень, програм тощо. З нагоди Всеукраїнсь-
кого дня бібліотек нагороджена грамотою адміністрації за сум-
лінну працю, творчий підхід до роботи.  
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«Украинская книга» приглашает : [про відкриття Центру 

популяризації укр. книги Благодійного фонду ім. Івана та Юрія 
Лип у м. Одесі, яке відбулось у рамках ІІІ Всеукр. виставки-
форуму «Українська книга на Одещині»] // Юг. – 2002. – 
6 июня . – Фотогр. 

Одесский счёт Юрия Макарова : [про презентацію книги 
Ю. Макарова «Культурний шар», яка відбулась у рамках 
IV Всеукр. виставки-форуму «Українська книга на Одещині»] // 
Світлий дім. – 2003. – 7 черв. 

«Хай стане вам у цьому холодному світі тепліше» : [про 
презентацію книжок письменниці Л. Романчук із серії “Не за-
лишай...”, яка відбулась у рамках IV Всеукр. виставки-форуму 
«Українська книга на Одещині»] // Чорномор. новини. – 2003. – 
3 лип. 

Одесские курсы юных антикваров и кулинаров : [про пре-
зентацію книг дитячих письменників А. Макарова та 
А. Надемлинського (вид-во «Грані-Т»), що відбулась у рамках 
Х Всеукр. виставки-форуму «Українська книга на Одещині»] // 
Одес. изв. – 2009. – 4 июля.  

Пусть дети и внуки узнают… : [краєзн. дослідження щодо 
відновлення в 1944 р. аптечної мережі у визволеній Одесі; за 
матеріалами архіву та фонду ОННБ ім. М. Горького)] // Дериба-
совская-Ришельевская : одес. альм. – 2010. – Кн. 41. – С. 52-55 ; 
Одес. вестн. – 18 сент. – (Вехи). 

Защитим животных вместе : [про зустріч читачів ОННБ 
ім. М. Горького з керівником проектів Німецької спілки захисту 
тварин Г. Фішером та директором центру «Притулок для захис-
ту та допомоги безпритульним тваринам» І. Наумовою] // Одес. 
вестн. – 2013. – 14 дек. – Фотогр. 
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АНАНЧЕНКО 
Тетяна Петрівна 

13 серпня 1946, м. Запоріжжя 

Філолог, культуролог, бібліотекар. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах – філолог, викладач 
української мови та літератури). Працювала методистом з фоль-
клору в Одеському обласному будинку народної творчості; 
ст. інспектором НДС; ст. лаборантом, асистентом кафедри ра-
дянської літератури і літератури народів СРСР ОДУ імені 
І. І. Мечникова; ст. викладачем кафедри  української  та росій-
ської мов; ст. викладачем, доцентом кафедри українознавства та 
культурології Одеського державного медичного університету. 
Член Національної спілки журналістів України. З листопада 
2001 по червень 2003 працювала в ОДНБ імені М. Горького у 
відділі бібліотекознавства (головний бібліотекар).  

 

 
Вшановують мову Кобзаря і задушевно співають україн-

ську пісню “Ти ж мене підманула” // Думська площа. – 2001. – 
28 груд. – Фотогр. 

Державну мову треба шанувати // Думська площа. – 2001. 
– 30 листоп. 

Митець нового кіно став на крило в Одесі : [про творчу 
діяльність О. Довженка на Одеській кінофабриці в 
1926-1929 рр.] // Думська площа. – 2001. – 23 листоп. 

Некролог про Марту Липу-Гуменецьку // Веч. Одесса. – 
2001. – 10 нояб. 

Пам’яті Марти Липи-Гуменецької // Думська площа. – 
2001. – 16 листоп. 

Пелюстки пересаджених квіток : одесити в українській 
діаспорі // Думська площа. – 2001. – 21 груд. ; 2002. – 4 січ. 
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Український дивоцвіт : (Леся Українка в Одесі)  //  Дум-
ська площа. – 2001. – 30 листоп. ; 28 груд. 

Я зіткана уся із України, і України крапелька – в мені : 
[про зв’язки ОДНБ ім. М. Горького  з  представниками україн-
ської діаспори, зокрема про створення та діяльність Канадсько-
українського бібліотечного центру та залу «Українці в світі»] // 
Думська площа. – 2001. – 31 серп. 

«…Я красу люблю – як рідну Україну!» : сьогодні випов-
нюється 130 років від дня народження Миколи Вороного // Дум-
ська площа. – 2001. – 7 груд.  

«А зовут его…» (про назви адміністративних районів 
Одеси) // Одес. вестн. – 2002. – 9 июля. – Фотогр. 

«…А смерть їх безсмертям зустріла» // Думська площа. – 
2002. – 12 лип. 

Боже покликання письменника // Думська площа. – 2002. 
– 12 жовт. 

В гостях у кіровчан – «Думська площа» // Думська площа. 
– 2002. – 25 жовт. 

«…Гаряча смерть — не зимне умирання» (Олена Теліга) 
// Думська площа. – 2002. – 22 лют. 

Герої Крут в українській поезії // Думська площа. – 2002. 
– 25 січ. 

Відлетіла, як пелюстка цілющого квіту // Веч. Одесса. – 
2002. – 5 груд. – (192 сходинки). 

Достойно прожитая жизнь // Веч. Одесса. – 2002. – 
6 июля. 

«Згадаймо літо сорок першого»… // Веч. Одесса. – 2002. – 
3 жовт. – (192 сходинки). 

Земної Мадонни співець (105 років Євгену Маланюку) // 
Думська площа. – 2002. – 11 січ. 

Зустрічі друзів у бібліотеці / співавт. О. Ф. Ботушанська // 
Бібл. планета. – 2002. – № 4 – С. 24. 
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Координаційна рада Союзу українок у Києві // Веч. Одес-
са. – 2002. – 5 груд. – (192 сходинки). 

Лілея із шляхетного саду : (до 125-річчя Ольги Косач-
Кривинюк) // Думська площа. – 2002. – 26 лип. 

Мой печальный август // Веч. Одесса. – 2002. – 20 авг. 

Ніколи книга не буває «останньою»… // Веч. Одесса. – 
2002. – 1 серп. – (192 сходинки). 

Пером митця і науковця // Думська площа. – 2002. – 
4 жовт. 

Пісні життя Христі Алчевської // Думська площа. – 2002. 
– 15 берез. 

«…Поетка із справжньої Божої ласки» (на 100-річчя Ок-
сани Лятуринської) // Думська площа. – 2002. – 25 січ. 

Про справи не лише жіночі // Веч. Одесса. – 2002. – 
20 июня – (192 сходинки). 

Самітник, приречений на вигнання (Т. Осьмачка) // Дум-
ська площа. – 2002. – 13 верес. 

Слово про Вчителя // Думська площа. – 2002. – 21 черв. 

Співець славетних “Журавлів” // Думська площа. – 2002. 
– 8 листоп. 

Так тримати! // Думська площа. – 2002. – 28 черв. 

Хресна дорога української культури // Чорномор. новини. 
– 2002. – 7 листоп. 

Ґео Шкурупій – відомий і забутий // Чорномор. новини. – 
2003. – 29 трав. 

Зоряний талант // Веч. Одесса. – 2003. – 29 трав. – 
(192 сходинки). 

«Його незраджена любов» (до 65-річчя Василя Стуса) // 
Веч. Одесса. – 2003. – 27 берез. – (192 сходинки). 

Нескорені (О. Басараб, О. Теліга) // Чорномор. новини. – 
2003. – 7 берез. 
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Пам’яті героїв Крут // Веч. Одесса. – 2003. – 27 лют. – 
(192 сходинки). 

«Я піснею планету оповив…» (псевдо Зоряна Ватра) // 
Чорномор. новини. – 2003. – 1 берез. 
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АРЮПІНА 
Ліна Володимирівна 
24 червня 1953, м.Одеса 

Філолог, бібліотекар-бібліограф.  
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах — філолог, викладач 
російської мови і літератури); з відзнакою — Київський інститут 
культури імені О. Є. Корнійчука (фах — бібліотекар-
бібліограф). Трудову діяльність розпочала лаборантом на Оде-
ському канатному заводі. З 1977 (з перервою) працює в ОДНБ 
(нині ОННБ) імені М. Горького — у відділах обслуговування 
читачів, бібліографічному, методичному (бібліотекар; провідний 
та головний бібліотекар; завідувач відділу рідкісних видань і 
рукописів). Брала участь у підготовці бібліографічного щоріч-
ника “Одеська письменницька організація в … році”; складені 
нею покажчики вийшли в серіях “Письменники Одеси” та “Лі-
тературна Одеса”. Л. В. Арюпіна — автор ряду статей з книгоз-
навства. Є одним з провідних фахівців з питань автоматизації 
бібліографічних процесів. Брала участь у науково-практичних 
конференціях, які проходили в ОННБ імені М. Горького, Націо-
нальній бібліотеці України імені В. Вернадського, ОНУ імені 
І. І. Мечникова, Державному архіві Одеської області, у конгресі 
IFLA (1995, Стамбул, Туреччина). З 2010 — заступник генера-
льного директора з наукової роботи ОННБ. Нагороджена Поче-
сною грамотою Міністерства культури і туризму України. 

Була членом команди «Ерудит» Об’єднання молодіжних 
клубів управління культури Одеського облвиконкому. 
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Коли книга стає мистецтвом : сто взірців кн. ілюстрації : 

кат. вист. / ОДНБ ім. М. Горького ; співупоряд. 
О. М. Барковська ; ред. І. С. Шелестович. – О. : Друк, 2001. – 
43 с. : ілюстр. 

Про кн.: 

Кохрихт Ф. Сто шедевров и каталог // Слово. – 2001. – 
15 июня. 

Александра Николаевна Тюнеева : сб. материалов / ОННБ 
им. М. Горького ; сосост. : Л. М. Бурьян, Т. В. Щурова ; ред. 
И. С. Шелестович. — О. : ВМВ, 2012. — 316 с. 

Про кн.: 

Голяєва І. «Я любила цю бібліотеку» // Одес. вісті. – 
2013. – 15 серп.  

 

Подарки пересекли границы : [під час благодійної акції 
«Для майбутніх поколінь» фр. художниця С. Саварі передала у 
дарунок ОДНБ книги з приватних колекцій Німеччини та Ізраї-
лю] / соавт. Т. В. Щурова // Слово. – 2000. – 28 сент. 

Документы и материалы деятелей религии и церкви края 
в рукописном фонде ОГНБ им. М. Горького // Наук. пізнання : 
методологія та технологія. – О., 2001. – Спецвип. (6). – С. 56-57. 

Возрождение Одессы : [про презентацію кн. 
В. Тимофієнка «Відродження Одеси: архітектура повоєнного 
десятиріччя» в рамках VIII Всеукр. виставки-форуму «Україн-
ська книга на Одещині»] // Недвижимость от А до Я. – 2007. – 
№ 20.  
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Арюпіна Ліна Володимирівна // Одеська державна науко-
ва бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 284. 

Бур’ян Л. М. Арюпіна Ліна Володимирівна // Бібліографи 
Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : біо-
бібліогр. довід. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; 
наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович ; 
відп. за вип. О. Ф. Ботушанська. – О., 2002. – С. 10-15. 

Бур’ян Л. М. Арюпіна Ліна Володимирівна // Українські 
бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Біб-
ліографія / авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдулаєва, 
В. О. Кононенко ; наук. ред.: В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко ; 
відп. ред. Т. І. Вилегжаніна. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 11-13. 

Кудлач В. Семінар бібліографів в Одесі : виступи і вра-
ження : [зокрема про виступ Л. Арюпіної] // Бібл. форум Украї-
ни. – 2011. – № 4. – С. 42. 
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БАБУШКІНА 
Інна Вікторівна 

26 травня 1980, смт Золочів, Харківської обл. 

Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила факультет бібліотекознавства Харківського ін-

ституту культури (фах — бібліотекар-бібліограф). Друкувалась 
у Золочівській районній газеті «Зоря». З 2001 працює в ОДНБ 
(нині ОННБ) імені М. Горького (бібліотекар 1-ї категорії; заві-
дувач сектора у відділі обробки фондів та організації каталогів). 
Займалася обробкою періодики, веденням та організацією ката-
логу періодичних видань, була однією з перших у бібліотеці, хто 
опанував електронну систему обробки документів «Liber», бра-
ла участь в його тестуванні та впровадженні в роботу. З 2009 
працює у науково-бібліографічному відділі (провідний, голов-
ний бібліограф). Складає бібліографічні посібники, веде елект-
ронну версію каталогу підсобного фонду відділу на базі програ-
ми АБІС Absotheque Unicode.  

 

 

 

Література з питань релігії та релігієзнавства : наук.-
допом. бібліогр. покажч. видань за 1992-2001 рр. / ОННБ 
ім. М. Горького ; наук. кер. Е. І. Мартинюк ; ред. І. С. Шеле-
стович. – О., 2011. – 210 с. 

«Южнорусская медицинская газета» (1892-1897). Хронол. 
розпис змісту / ОННБ ім. М. Горького ; наук. кер. 
К. К. Васильєв. – О., 2012-2014. 

Вип. 1. (1892-1893 рр.) / ред.: Є. П. Андрющенко, 
М. Л. Десенко. – 2012. – 248 с. 

Вип. 2. (1894 р.) / ред. Є. П. Андрющенко. – 2013. – 228 с. 

Вип. 3. (1895 р.) / ред. М. Л. Десенко. – 2013. – 188 с. 
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Література з питань релігії та релігієзнавства : наук.-
допом. бібліогр. покажч. видань за 1992-2001 рр. / ОННБ 
ім. М. Горького ; наук. кер. Е. І. Мартинюк ; ред. І. С. Шеле-
стович. – О., 2014. – 224 с. 

 
Єрьоменко В. Справжній народний з «Горьківки» : [зок-

рема про І. В. Бабушкіну] // Одес. вісті. — 2010. — 23 берез. 
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БАЙВОРОВСЬКА  
Людмила Георгіївна 

10 липня 1955, м. Ришкани (Молдова) 

Вчитель, бібліотекар. 
Закінчила природничий факультет Тернопільського дер-

жавного педагогічного інституту імені Я. Галана (фах – учитель 
хімії, біології, вчитель початкових класів). Протягом двадцяти 
років працювала вчителем початкових класів у Тернополі, До-
нецьку, Южному. З 2002 працює в ОДНБ (нині ОННБ) імені 
М. Горького (бібліотекар 1-ї категорії відділу зв’язків з громад-
ськістю та реклами бібліотеки; бібліотекар 1-ї категорії; провід-
ний бібліотекар сектора поточної та ретроспективної періодики 
відділу обслуговування користувачів). Надає користувачам кон-
сультації щодо наявних у залі документів, довідки за напрямами 
роботи сектора, відповідає за роботу з фондом журнального залу 
поточної періодики. Бере участь у формуванні фонду періодич-
них видань, у роботі науково-практичних конференцій, семіна-
рів та інших заходах за напрямами роботи сектора. 

 
«Фарби рідної землі» : [про вернісаж з екол. тематики, 

який відбувся в ОДНБ ім. М. Горького у травні 2003 р.] // Дум-
ська площа. – 2003. – 23 трав.  

Фундатор української науки : [про виставку в ОДНБ 
ім. М. Горького «Фундатор української науки: до 230-річчя від 
дня народження просвітителя», присвяч. В. Н. Каразіну] // Дум-
ська площа. – 2003. – 18 квіт.  



 15

БАРКОВСЬКА 
Ольга Михайлівна 

11 липня 1950, Магадан, Російська Федерація 

Філолог, бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах – філолог, викладач ро-
сійської мови та літератури). З вересня 1972 (з перервою) пра-
цює в ОДНБ (нині ОННБ) імені М. Горького у відділі мистецтв: 
бібліотекар; з 1990 – головний бібліотекар. Веде розділ СКС 
«Образотворче мистецтво». Підготувала цикл бібліографічних 
оглядів, тематичних переглядів літератури, зокрема цикл «Ос-
новні напрями в образотворчому мистецтві». Досліджує історію 
художнього життя Одеси ХІХ – початку ХХ століття. Бере 
участь у науково-практичних конференціях і семінарах. Упоря-
дник бібліографічних покажчиків, довідників, каталогів, збірни-
ків статей і матеріалів, буклетів: «Михаил Михайлович Божий», 
«Общество независимых художников в Одессе, 1909-1920» (лі-
тература за 1890-2000 рр. та довідки про більш ніж 300 митців), 
«Вся Одесса в шаржах Линского», «Григорий Григорьевич Ма-
разли : меценат и коллекционер» та ін. Надрукувала ряд статей в 
періодичній пресі як місцевій, так і за кордоном. Мистецтвозна-
вці та митці Одеси високо цінують професійність Ольги Михай-
лівни. Надає консультації фахівцям музеїв, історикам мистецтва 
з України, Росії, інших країн. Редактор кількох наукових видань 
Одеського художнього музею, Одеського літературного музею, 
п’яти наукових праць одеського краєзнавця С. З. Лущика. 

Член Спілки театральних діячів України, секції книги при 
Одеському будинку вчених, лауреат премії «Твої імена, Одесо», 
має низку почесних грамот, подяк, диплом ІХ конкурсу «Одеса 
на книжкових сторінках». 

 
Товарищество южнорусских художников : биобиблиогр. 

справ. : [в 2 ч.] / ОГНБ им. М. Горького ; сосост. ч. ІІ 
В. А. Афанасьев ; рецензент В. А. Абрамов ; консультант 
С. З. Лущик ; ред. : Г. Д. Зленко, И. С. Шелестович. – О., 2000. – 
300 с. : ил. 
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Про кн.: 
Блюміна І. Забуттю не підвладні // Культура і життя. – 
2002. – 15 трав. 

Бродавко Р. Летопись независимых // Одес. вестн. – 
2004. – 21 июля. 

Глущак А. Биография общества художников // Веч. Одес-
са. – 2001. – 5 июля. 

Маркова А. Черный квадрат над Черным морем : [зокре-
ма про довідник] // Ор Самеах. – 2001. – 12 дек. 

Серебряков Г. Блистательное тридцатилетие // Одес. 
вестн. – 2001. – 29 марта. 

Коли книга стає мистецтвом : сто взірців кн. ілюстрації : 
кат. вист. / ОДНБ ім. М. Горького ; співупоряд. Л. В. Арюпіна ; 
ред. І. С. Шелестович. – О. : Друк, 2001. – 43 с. : ілюстр.  

Про кн.: 
Кохрихт Ф. Сто шедевров и каталог // Слово. – 2001. – 
15 июня. 

Кириак Костанди и художники-греки в Одессе. Конец 
ХІХ — начало ХХ века : [сб. материалов] / сосост.: 
Л. А. Егорова, Т. В. Щурова ; редкол.: О. Ф. Ботушанская, 
Г. А. Изувита ; пер. на англ. В. Ю. Сунцова. – О. : Друк, 2002. – 
250 с. : ил. – Текст парал. рус., англ. 

Про кн.: 

Ольгин А. У нас особенный воздух // Одес. изв. – 2003. – 
17 апр. 

Потоцкий И. Греческий художник // Одес. телеграф. – 
2003. – 17 апр. 

Общество независимых художников в Одессе : библиогр. 
указ. / ОГНБ им. М. Горького ; рецензент В. А. Абрамов ; ред. 
И. С. Шелестович. – О. , 2004. – 76 с. : ил. 

Про кн.: 
Общество независимых художников Одессы // Дериба-
совская-Ришельевская : одес. альм. – 2004. – Кн. 17. – 
С. 166-173. 
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Шатрова М. Випуск ретроспективних бібліографічних 
видань з образотворчого мистецтва в Україні 
(1996-2005 рр.) // Бібл. вісн. – 2010. – № 1. – С. 41. 

Марковський : альбом. – О. : Друк, [2009]. – 96 с. : 
ілюстр. 

Они оставили след в истории Одессы : электрон. биогр. 
справ. – О. : Всемир. клуб одесситов, 2010. – О. Барковська – 
один з авторів. 

Общество независимых = Community of independent : [кат. 
вист.] / Фонд «Украинский авангард» ; рук. проекта 
Р. Тарабукин ; [подготовка материалов, авт. биогр. справок, авт. 
вступ. ст. О. М. Барковская]. — К., 2011. — 128 с. : ил. — Текст 
парал. рус., англ. — Авт. ст. также: А. Титаренко, 
М. Рашковецкий.— Те саме укр. мовою. — К., 2013. — 128 с. : 
ілюстр. — Текст парал. укр., англ. 

Общество независимых художников в Одессе : биобиб-
лиогр. справ. / ОННБ им. М. Горького ; ред. И. С. Шелестович. – 
О. : ВМВ, 2012. – 216 с. : ил. 

Про кн. : 
Голубовский Е «Книжный развал… Издано в Одессе…» : 
[зокрема про зб.  «Материалы  Международной  конфе-
ренции Возвращение авангарда» (О., 2012), де 
згадується робота О. Барковської] // Дерибасовская-
Ришельевская : одес. альм. – 2013. – Кн. 52. – С. 368-369. 

Голубовский Е. Периодическая система Ольги Барков-
ской // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 2012. 
– Кн. 50. – С. 216 : ил. 

Карусь Е. «Путешествие за три моря» : [про колекції 
робіт Товариства незалежних художників; в публікації 
використано матеріал з кн. О. Барковської] // Антиквар. 
– 2012. – № 10. – С. 44-49 : ил. 

Кудлач В. «Общество независимых художников в Одес-
се» ждет издателя // Веч. Одесса. – 2011. – 8 нояб. 

Сергій Зенонович Лущик : биобиблиогр. указ. / рецензент 
В. А. Абрамов ; консультант С. З. Лущик ; ред. М. Л. Десенко. – 



 18

О., 2012. – 132 с. : ил. – (Серия «Краеведы Одессы» ; вып. 1). – 
Авт. ст.: Е. М. Голубовский, Т. В. Щурова, Г. Ф. Коваленко и др. 

Про кн.: 
Голубовский Е. «Проверил алгеброй гармонию» // Дериба-
совская-Ришельевская : одес. альм. – 2013. – Кн. 53. – 
С. 368–370. 

Кудлач В. Краеведение всегда актуально // Веч. Одесса. – 
2013. – 18 мая. 

Скульптор Алексей Копьёв : альбом-каталог / сосост.: 
Т. А. Копьёва, Т. М. Щурова ; ред. И. С. Шелестович ; ОННБ 
им. М. Горького. – О. : ВМВ, 2012. – 127 с. 

Про кн.: 
Кудлач В. Творча місія Олексія Копйова : [про альбом-
каталог та його презентацію в ОННБ ім. М. Горького] // 
Чорномор. новини. – 2012. – 22 верес. 

Кесельман С. И. Стеклянные сны : стихи / сост., авт. ст. и 
коммент.: С. З. Лущик, О. М. Барковская, Е. М. Голубовский, 
А. Л. Яворская. – О. : ВМВ, 2013. – 236 с. : ил. 

 
Живописец яркий и колоритный : [про творчість худож. 

И. Браза] // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 2000. – 
Кн. 1. – С. 134-137. 

Израиль, вдовий сын : [про творчість худож. І. Мексіна] // 
Ор Самеах. – 2000. – 5 апр. 

Петр Дульский. Учителя и ученики // Дерибасовская-
Ришельевская : одес. альм. – 2000. – Кн. 2. – С. 149-154. 

Рождественские рассказы из старых одесских газет // 
Всемир. одес. новости. – 2000. – № 1. – С. 3. 

Учителя и ученики : [спогади про Одес. худож. училище] 
// Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 2000. – Кн. 2. – 
С. 149-154. 
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Костанди по имени... Харлампий : [про одес. худож. кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Х. Д. Костанді] // Дерибасовская-
Ришельевская : одес. альм. – 2001. – Кн. 6. – С. 302-305 : ил. 

Музы Одессы. Век ХХ : [до виходу друком збірника, при-
свяченого творчості одес. митців-авангардистів, «Черный квад-
рат над Черным морем»] / співавт. Т. В. Щурова // Театр. – 2001. 
– № 3. – С. 8. 

Одесский парижанин Борис Гроссер : [про життя і твор-
чість графіка й театр. худож. Бориса (Бернарда) Гроссера] // Де-
рибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 2001. – Кн. 7. – С. 238-
241 : ил. 

Пастернак, «Пчелка» и «Оса» : [про роботу худож. Леоні-
да Пастернака в одес. гуморист. журн.] // Мигдаль. – 2001. – 
№ 7. – С. 12 ; Мигдаль-Times : дайджест.– 2005. – № 1-50. – 
С. 22-23. 

«Так было...» : история одной книги : [про долю книжки з 
однойменною назвою та її автора – одес. худож.-карикатуриста 
Михайла Дрізо (МАДа)] // Дерибасовская-Ришельевская : одес. 
альм. – 2001. – Кн. 5. – С. 176-179. 

Художник Соломон Кишиневский // Мигдаль-Times. – 
2001. – № 13. – С. 14. 

Независимый Георгий Бострем : [вступна замітка до спо-
гадів Г. Когонашвілі та А. Коваль про одес. худож. Г. Бострема] 
// Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 2002. – Кн. 10. – 
С. 217-228 : ил. 

Художник Израиль Мексин : [про перебування І. Мексіна 
в Одесі] // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 2002. – 
Кн. 11. – С. 240-243 : ил. 

«Бецалель» в Одессе : [під час художньо-промислової ви-
ставки 1911 р. демонструвалась експозиція ієрусалимської шко-
ли «Бецалель»] // Мигдаль-Times. – 2003. – № 2. – С. 18-19. 
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Классика одесской карикатуры : [про одеських майстрів 
карикатурного жанру] // Мигдаль-Times. – 2003. – № 13. – С. 10-
11. 

Николай Скроцкий : моя потребность – впечатления // 
Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 2003. – Кн. 15. – 
С. 224-233. 

О художнике этой книги : [про долю худож. М. Дрізо 
(МАДа)] // Пятеро / В. Жаботинский. – О. : Оптимум, 2003. – 
С. 209-211. 

Сигизмунд Олесевич //  Взмах крыла / П. Ставров ; со-
сост. и авт. коммент.: В. Амурский, Е. Голубовский. – О., 2003. – 
С. 92-93. 

Художник с окраины : [про А. Кобцева] // Дерибасовская-
Ришельевская : одес. альм. – 2003. – Кн. 1. – С. 227-232. 

Это сладкое слово «Либерти» : [до 10-річчя арт-галереї 
А. Голубовської] // Всемирные одес. новости. – 2003. - № 3 (авг.-
сент.) ; Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 2003. – 
Кн. 15. – С. 335-337. 

«Много хороших и разных» : [про худож.-євреїв Одеси] // 
Мигдаль-Times. – 2004. – № 6. – С. 10-11. 

Забытый художник Моисей Соломонович Бродский // Де-
рибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 2005. – Кн. 22. – 
С. 180-188. 

Камерный театр Константина Миклашевского // Дериба-
совская-Ришельевская : одес. альм. – 2005. – Кн. 20. – С. 250-
257. 

Классики одесской карикатуры // Мигдаль-Times : дай-
джест. – 2005. – № 1-50. – С. 150-152. 

Книги-лауреаты : [про кн. О. Дерібаса «Старая Одесса : 
забытые страницы» та Н. Рєзанової «Богиня в нежном неглиже» 
та «Чувств изнеженных отрада», лауреатів Шостої всеукр. рей-
тингової акції «Книга року-2004»] // Одес. вестн. – 2005. – 
19 марта. 
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«Красок дым, волнующий и тонкий» : о Сигизмунде Оле-
севиче // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм.– 2005. – 
Кн. 23. – С. 208-217 : ил. 

«...Много хороших и разных» : [про мистецьке життя 
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Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила бібліотечне відділення Харківського державно-

го інституту культури (фах – бібліотекар-бібліограф). З 1977 
працює в системі бібліотек України. З серпня 1986 року — в 
ОДНБ (нині ОННБ) імені М. Горького. Обіймала посаду завіду-
вача відділу обслуговування користувачів. З 1991 – заступник 
директора (нині – генерального) з бібліотечної роботи. Веде 
комплекс питань з основних напрямів виробничої та наукової 
діяльності; є організатором та учасником науково-практичних 
конференцій, республіканських і обласних наукових семінарів, 
виступає з доповідями та повідомленнями. Брала участь у ком-
плексних перевірках наукових бібліотек України. Ініціювала 
створення та була проректором Університету екологічних знань 
при ОННБ. Член редакційної ради низки наукових видань, під-
готовлених та виданих бібліотекою, зокрема 12 випусків катало-
гів виставки-форуму «Українська книга на Одещині», 3-го випу-
ску збірника наукових праць «Скарбниця культури» та інших; 
організатор заходів Всеукраїнської виставки-форуму «Українсь-
ка книга на Одещині».  

Нагороджена почесними грамотами Кабінету Міністрів 
України  з  врученням  пам’ятного  знака,   Міністра охорони 
навколишнього середовища, Міністерства культури України, 
Української бібліотечної асоціації, Одеської обласної державної 
адміністрації, Одеської міської ради. Заслужений працівник ку-
льтури України. 
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будівлі в контексті сучасної моделі інформаційно-
комунікативної діяльності бібліотек України» з нагоди 100-ліття 
будівлі ОДНБ ім. М. Горького] // Чорномор. новини. – 2007 . – 
30 серп.  

Формування документного фонду ОДНБ ім. М. Горького 
(1959-2009 рр.) // Наукова бібліотека: стратегія інноваційного 
розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 24-
25 верес. 2009 р.) [Електронний ресурс] / упоряд. М. В. Тетенко ; 
ред. І. С. Шелестович. – О., 2010. – С. 73-80. 

Інноваційна діяльність бібліотеки – шлях до успіху // Біб-
ліотека у соціокультурному просторі : інноваційні проекти : ма-
теріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 18-19 жовт. 2012) / 
ОННБ ім. М. Горького ; упоряд. А. В. Григорян. – О., 2012. – 
С. 18-21. 

 

Бельницька Ольга Миколаївна // Одеська державна нау-
кова бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. 
/ ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, 
О. Г. Кушнір, Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська 
(відп. ред.) [та ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 288. 

Інноваційна діяльність бібліотек – шлях до успіху : [зок-
рема про виступ О. Бельницької на Всеукр. наук.-практ. конф. 
«Бібліотека у соціально-культурному просторі : інноваційні 
проекти»] // Думська площа. – 2012. – 26 жовт. 
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БІЛА 
Тетяна Вікторівна 

5 листопада 1966, м. Торез, Донецької обл. 
 

Бібліотекар-бібліограф, психолог. 
Закінчила бібліотечне відділення Харківського державно-

го інституту культури (фах – бібліотекар-бібліограф). Друга ви-
ща освіта – факультет соціальної психології Одеського держав-
ного університету імені І. І. Мечникова. Працювала в Одеській 
бібліотеці для юнацтва імені В. Маяковського та Обласній уні-
версальній науковій бібліотеці імені М. Грушевського. З січня 
2011 працює в ОННБ імені М. Горького. Обіймає посаду прові-
дного методиста науково-дослідного сектора науково-
методичного відділу. Здійснює аналіз, розробку, доопрацювання 
і впровадження інструктивно-методичних та регламентуючих 
документів. Займається вивченням та корегуванням норм на ос-
новні бібліотечні процеси. Бере участь в організації і проведенні 
занять з підвищення кваліфікації працівників бібліотеки та біб-
ліотекарів шкіл. Розробила методику і провела дослідження 
«Психологічний портрет бібліографа», за висновками якого під-
готувала повідомлення «Особистість бібліографа і вимоги су-
часного інформаційного середовища» для семінару «Бібліогра-
фічна діяльність бібліотек у новому інформаційному середови-
щі» (2011), розробила методику дослідження «Персонал ОННБ 
імені М. Горького : шляхи вдосконалення кадрового менеджме-
нту» (2013). Має подяку Одеського гуманітарного центру поза-
шкільної освіти та виховання.  

 

 

 

 

 



 31

 
Рождественские чтения в Национальной библиотеке // 

Черное море. – 2011. – 3-9 февр. 

Актуальні психологічні якості бібліографа та вимоги до 
професії інформаційного працівника на сучасному етапі // Вісн. 
Львів. ун-ту. – 2012. – Вип. 7. – С. 244-253. – (Серія «Книгознав-
ство, бібліотекознавство та інформаційні технології» ; вип. 7). 

 
Кудлач В. Семінар бібліографів в Одесі : виступи і вра-

ження : [зокрема про виступ Т. Білої] // Бібл. форум України. – 
2001. – № 2. – С. 43. 
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БІРЮКОВА  (ДИМИТРАШ) 
Ірина Олександрівна 

9 березня 1979, м. Арциз, Одеської обл. 

Історик, бібліотекар. 
Закінчила історичний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах — історик). З серпня 
2001 працює в ОДНБ (нині ОННБ) імені М. Горького: провідний 
бібліотекар відділу «Одесика»; завідувач сектора зв’язків з діас-
порою відділу «Одесика»; учений секретар; заступник генераль-
ного директора з інформаційних технологій (з грудня 2012). Ві-
дповідає за організацію роботи Бібліотеки щодо впровадження і 
використання нових інформаційних технологій, створення і ви-
користання електронних ресурсів, автоматизації бібліотечних 
процесів тощо. Має відзнаки – почесні грамоти ЦК Профспілки 
працівників культури України, Міністерства культури і туризму 
України. 

 

 
День Австралії в Бібліотеці ім. М. Горького : [про відзна-

чення 7-ї річниці т-ва «Україна-Австралія», створеного на базі 
ОДНБ ім. М. Горького] // Думська площа. – 2003. – 28 лют. ; Вільна 
думка. – 2003. – Чис. 5-6. 

Тенденції розвитку міжнародних культурних зв’язків ОДНБ 
ім. М. Горького : [про міжнар. партнерство Бібліотеки з книгообмі-
ну та її відносини з українською діаспорою] / співавт.: 
О. Ф. Ботушанська, Т. В. Девіс // Скарбниця культури : зб. ст. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) 
[та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2004. – Вип. 3. – С. 64-78.  

Свято української книги в Одесі : [про XII Всеукр. виставку-
форум «Українська книга на Одещині»] // Выставки Одессы. – 
2011. – № 12. – С. 22-23. 
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БОГАТИРЬОВА (ДЕВІС)  
Тетяна Василівна 

10 вересня 1958, с. Розквіт, Березовсього р-ну,  
Одеської обл. 

Філолог, бібліотекар. 
Закінчила факультет романо-германської філології (анг-

лійське відділення) Одеського державного університету імені 
І. І. Мечникова (фах – філолог, викладач англійської мови). У 
1980-1983 викладала англійську мову в школі № 22 в Одесі. З 
1983 по 2004 працювала в ОДНБ імені М. Горького: (бібліотекар 
відділу рідкісних видань та рукописів;  завідувач відділу літера-
тури іноземними мовами). Постійно вивчала склад літератури 
іноземними мовами фонду відділу; виступила з повідомленням 
«Колекція польської літератури в фондах ОДНБ імені 
М. Горького» на засіданні республіканського круглого столу 
«Українсько-польські відносини ХІХ-ХХ ст.». 

На виконання довгострокової угоди між ОДНБ імені 
М. Горького та Фундацією українознавчих студій Австралії в 
1997 перебувала на шестимісячному стажуванні в Державній 
бібліотеці Нового Південного Уельсу, у м. Сіднеї, де працювала 
над упорядкуванням і бібліотечною обробкою архівних матеріа-
лів української діаспори, а також вивчала досвід організації біб-
ліотечної роботи.  

Була членом команди «Ерудит» Об’єднання молодіжних 
клубів управління культури Одеського облвиконкому. 

 

 
Тенденції розвитку міжнародних культурних зв’язків 

ОДНБ ім. М. Горького : [про міжнародне партнерство бібліоте-
ки  з  книгообміну  та відносини з українською діаспорою]  /  
співупоряд.: О. Ф. Ботушанська, І. О. Бірюкова // Скарбниця ку-
льтури : зб. ст. / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол.: 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – 
О., 2004. – Вип. 3. – С. 64-78. 



 34

 
Богатирьова Тетяна Василівна // Одеська державна науко-

ва бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 289-290. 
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БОГАТОВА 
Тетяна Миколаївна 

10 грудня 1938, с. Чорна, Красноокнянського р-ну,  
Одеської обл. 

Бібліотекар. 
Закінчила Одеський культурно-освітній технікум, відді-

лення масових бібліотек. Працювала завідувачем Садовської 
сільської бібліотеки (Красноокнянський р-н, Одеської обл.); біб-
ліотекарем у бібліотеці Карагандинського політехнічного інсти-
туту (Казахська РСР). Закінчила відділення бібліотекознавства і 
бібліографії технічних бібліотек Ленінградського державного 
інституту культури імені Н. К. Крупської (фах — бібліотекар-
бібліограф). З 1966 працює в ОДНБ (нині ОННБ) імені 
М. Горького (бібліотекар залу періодичних видань відділу об-
слуговування користувачів; старший бібліотекар відділу ком-
плектування і книгообміну; завідувач сектора відділу обмінно-
резервного фонду; з 1985 – завідувач відділу обмінно-
резервного фонду). Надає бібліотекам регіону і міста консульта-
тивну, методичну та практичну допомогу з питань формування 
та використання обмінних фондів. Протягом багатьох років 
складала каталоги обмінних фондів природничо-наукової та ате-
їстичної літератури у бібліотеках України, брала участь у скла-
данні «Зведеного каталогу літератури обмінних фондів України. 
Література з гуманітарних наук», який готувала до друку Націо-
нальна парламентська бібліотека України, та «Сводного катало-
га технической литературы в обменных фондах крупных биб-
лиотек Украины» (упорядник — Харківська державна наукова 
бібліотека імені В. Г. Короленка). Бере участь у роботі семіна-
рів, науково-практичних конференцій. Має відзнаки — медаль 
«Ветеран праці», грамоти Одеської міськради. 
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Документні ресурси відділу обмінно-резервного фонду 

ОННБ імені М. Горького : формування і використання // Науко-
ва бібліотека : стратегія інноваційного розвитку : матеріали мі-
жнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 24-25 верес. 2009 р.) / ОННБ 
ім. М. Горького ; упоряд. М. В. Тетенко ; ред. І. С. Шелестович. 
– О., 2010. – С. 107-111. 
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БОГДАНОВИЧ  
Ольга Віталіївна 

27 квітня 1952, Новосибірськ, Російська Федерація 

Математик, бібліограф. 
Закінчила механіко-математичний факультет Одеського 

державного університету імені І. І. Мечникова (фах – матема-
тик, викладач математики). Працювала програмістом в обчис-
лювальному центрі ОДУ, потім в ОЦ Інституту економіки. В 
ОДНБ імені М. Горького працювала у 1987-2000 : в науково-
бібліографічному, краєзнавчому та методичному відділах (біб-
ліограф, методист, програміст). Вела розділ систематичної кар-
тотеки статей з питань історії. Автор бібліографічного покажчи-
ка про видатного українського архітектора Ю. М. Дмитренка. 
Брала участь в упорядкуванні каталогу виставки «Джерела 
пам’яті» до 90-річчя товариства «Просвіта». Крім ряду статей у 
періодичній пресі, присвячених історії культури й мистецтва в 
Одесі, спираючись на фонди ОДНБ імені М. Горького, написала 
і опублікувала дві книги про теософа, літератора 
О. П. Блаватську та книгу про архітектора Ю. М. Дмитренка. 
Член секції книги Одеського будинку вчених. 

 

 
На чистом небе месяц светел... : [про захід, присвячений 

пам’яті бібліографа–краєзнавця Л. Смичок, колишньої спів-
робітниці бібліотеки] // Вестн. региона. – 2000. – 26 янв. 

Бібліографи ОДНБ ім. М. Горького : [про біобібліогр. до-
від. «Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки 
ім. М. Горького» (О., 2002)] // Веч. Одесса. – 2003. – 22 апр. 

 
Богданович Ольга Віталіївна // Одеська державна науко-

ва бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 290-294. 
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Бур’ян Л. М. Богданович Ольга Віталіївна // Бібліографи 
Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : біо-
бібліогр. довід. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; 
наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович ; 
відп. за вип. О. Ф. Ботушанська. – О., 2005. – С. 34-36. 
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БОТУШАНСЬКА  
Ольга Федорівна 

22 жовтня 1938, с. Суха Маячка, 
Новосанжарського р-ну, Полтавської обл. 

Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила Харківський державний бібліотечний інститут 

(фах — бібліотекознавство і бібліографія). Трудову діяльність 
почала завідувачем пересувного фонду Ярмолинецької районної 
бібліотеки для дорослих Хмельницької області. Працювала біб-
ліотекарем читального залу Хмельницької обласної бібліотеки 
для дітей, старшим інспектором Хмельницького облуправління 
культури. 1965 переїхала до Одеси; впродовж двадцяти років 
працювала в обласній бібліотеці для дітей ім. Н.К. Крупської 
(завідувач методико-бібліографічного відділу, директор). З 1986 
– директор ОДНБ імені М. Горького. З 2010 – генеральний ди-
ректор ОННБ імені М. Горького. Брала участь у ряді наукових 
конференцій, в тому числі міжнародних. Автор ряду публікацій, 
член редакційних колегій, відповідальний редактор ряду бібліо-
графічних, книгознавчих та бібліотекознавчих видань, зокрема 
«Голодомор в Україні 1932-1933 рр.», «Черный квадрат над Че-
рным морем», серії «Невичерпні джерела пам’яті». Була членом 
президії Української асоціації бібліотекарів, заступником голови 
постійної комісії з культури, науки й освіти Одеської міської 
ради ХХІІІ скликання. Голова обласної жіночої організації 
«Славія», член обласної Ради миру, заступник голови міського 
товариства «Україна-Австралія». Відзначена знаком «За відмін-
ну роботу» та знаком Фундації українознавчих студій Австралії.  

Заслужений працівник культури України; повний кавалер 
ордена княгині Ольги. Має почесні відзнаки голови Одеської 
облдержадміністрації, одеського міського голови — «Знак по-
шани», золоту медаль Міжнародної кадрової академії «За заслу-
ги в освіті» та золоту медаль парламенту м. Марселя, орден 
Української православної церкви преподобного Нестора літопи-
сця, срібну медаль Кавалера Ордена мистецтва і словесності 
Французької Республіки, медаль «20 років незалежності Украї-
ни», диплом «Патріот України» Міжнародного проекту «Украї-
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на й українці — цвіт нації, гордість країни»; нагороджена гра-
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центру позашкільної освіти та виховання, Одеського обласного 
комітету профспілки працівників культури України, визнана 
переможцем у номінації «Культура – наше надбання» проекту 
«Золотий фонд Одеси – жінки Одеси». 
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БРІК 
Ріна Яківна 

1 січня 1948, м. Одеса 
 

Філолог, бібліотекар 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах – філолог, викладач ро-
сійської мови та літератури). З 1966 працювала в ОДНБ імені 
М. Горького (бібліотекар відділу наукового комплектування фо-
нду). У 1972-1991 завідувала відділом обслуговування користу-
вачів бібліотеки Інституту автоматизації харчової промисловос-
ті. З 1991 працює в ОДНБ (нині ОННБ) імені М. Горького (заві-
дувач сектора обслуговування залу каталогів і картотек; завіду-
вач довідково-інформаційного відділу; головний бібліограф 
цього ж відділу; нині – бібліотекар 1-ї категорії). Веде комплекс 
питань, пов’язаних з довідково-інформаційним обслуговуван-
ням користувачів, організує роботу клубу цікавих зустрічей з 
відомими вченими, письменниками, акторами, краєзнавцями. 

 

 

 
Одесса сегодня: экология города : библиогр. указ. Вып. 3. 

Литература за 2003-2005 гг. / сосост. Л. И. Шекера ; науч. ред. и 
авт. вступ. ст. А. Л. Цыкало ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2006. – 
73 с. 

«Записки Новороссийского общества естество-
испытателей» и «Записки математического отделения Новорос-
сийского общества естествоиспытателей» : сист. указ. ст. / со-
сост. Л. И. Шекера ; науч ред. и авт. вступ. ст. Н. А. Шалимов ; 
ред. Е. П. Андрющенко. – О., 2013. – 144 с. 
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Мы из «Горьковки» : [спогади про ветеранів ОДНБ 

ім. М. Горького] // Одес. вестн. – 2004. – 22 сент. 

 

 
Брік Ріна Яківна // Одеська державна наукова бібліотека 

імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 297. 
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БУРЯЧЕНКО 
Людмила Ігорівна 

5 листопада 1960, с. Пеньківка, Шаргородського р-ну, 
Вінницької обл. 

 
Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила бібліотечне відділення Київського державного 

інституту культури імені О. Є. Корнейчука (фах – бібліотекар-
бібліограф). З серпня 1983 – в ОДНБ (нині ОННБ) імені 
М. Горького (бібліотекар; старший бібліотекар відділу міжбіблі-
отечного абонемента; старший методист; бібліограф І категорії 
науково-бібліографічного відділу; провідний, головний бібліог-
раф довідково-інформаційного відділу; бібліотекар І категорії 
відділу обслуговування користувачів, з 2010 – завідувач цього 
відділу). Вела розділи систематичної картотеки статей : «Еко-
номіка. Економічні науки», «Держава і право. Юридичні науки». 
Брала участь у роботі бібліографічної секції Міжвідомчої ради з 
бібліотечних питань при Одеському обласному управлінні куль-
тури, в створенні науково-допоміжних і рекомендаційних біблі-
ографічних покажчиків, каталогів, у науково-дослідній роботі. 
Керує науковою та виробничою діяльністю відділу. Координує 
діяльність структурних підрозділів відділу та їх взаємодію. Кон-
сультує працівників нашої бібліотеки та інших бібліотек з пи-
тань обслуговування користувачів. 

 
Зведений покажчик іноземних журналів, одержаних біб-

ліотеками Одеси, 1994-2000 / ОДНБ ім. М. Горького ; співавт. 
Г. Г. Лясота ; ред. : Т. В. Богатирьова, М. Л. Десенко. – О., 2001. 
– 72 с. 
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БУР’ЯН 
Лариса Миколаївна 

24 жовтня 1946, смт Затишшя, 
Фрунзівського р-ну, Одеської обл. 

 
Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила курси з підготовки керівників художньої само-

діяльності; бібліотечне відділення Одеського культурно-
освітнього училища; відділення технічних бібліотек Харківсько-
го інституту культури (фах — бібліотекар-бібліограф). З 1969 
працює в ОДНБ (нині ОННБ) імені М. Горького (молодший біб-
ліотекар відділу основного зберігання фондів; старший бібліог-
раф відділу технічної літератури; старший бібліограф науково-
бібліографічного відділу).  З січня 1987, обіймаючи посаду го-
ловного бібліографа науково-бібліографічного відділу, очолю-
вала сектор науково-допоміжної та рекомендаційної бібліографії 
– структурний підрозділ науково-бібліографічного відділу. З 
1989 очолює відділ науково-допоміжної та рекомендаційної біб-
ліографії (нині – науково-бібліографічний відділ). 

За час її керівництва робота відділу помітно змінилася: 
скоротилося число інформаційних і збільшилася кількість нау-
ково-допоміжних і рекомендаційних покажчиків, триває робота 
над серією довідників, присвячених історії науки в Одесі. Зага-
лом відділ підготував близько 250 праць. Л. М. Бур’ян має низку 
опублікованих праць (60 назв), які дістали високу оцінку фахів-
ців і стали значним внеском в українську бібліографію. Серед 
них: «Голодомор в Україні 1932-1933 рр.» (два вип.; праця ви-
знана кращою у номінації «Бібліографічний посібник 2001 ро-
ку» і нагороджена Почесною відзнакою Української бібліотеч-
ної асоціації) та ін. Протягом багатьох років відповідає за ви-
дання каталогу виставки-форуму «Українська книга на Одещи-
ні». Є членом редколегії тритомника із серії «Невичерпні дже-
рела пам’яті»: «Задунайська Січ», «Намогильні хрести запоро-
зьких козаків», «Козацтво на півдні України: кінець XVIII–XIX 
ст.». За її участі при бібліотеці був організований університет 
бібліотечно-бібліографічних знань. Понад десять років очолю-
вала секцію з питань координації довідково-бібліографічного та 
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інформаційного обслуговування міжвідомчої бібліотечної ради 
при Одеському обласному управлінні культури. Керувала виро-
бничою практикою студентів бібліотечного факультету Харків-
ського державного інституту культури; протягом кількох років 
викладала в Одеському культурно-освітньому училищі. 

Нагороджена медаллю «За доблесну працю», Почесною 
грамотою Міністерства культури України та грамотами адмініс-
трації ОННБ, Почесною відзнакою голови Одеської облдержад-
міністрації та почесною відзнакою одеського міського голови 
«Подяка». Відзначена подякою Кабінету Міністрів України. За-
служений працівник культури України. 
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М. П. Коця, 2001. – 656 с. 
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чика бібліотеки ім. М. Горького / О. Ф. Ботушанська, 
Е. С. Жимолостнова // Ист. память. – 2000. – Вып. 2. – 
С. 128. 

Бродавко Р. Лихолетье // Одес. вестн. – 2001. – 27 нояб. 

Веселова О. Книги про Українську Голгофу : ключ до пі-
знання й дослідження / О. Веселова, В. Даниленко, 
В. Марочко // Думська площа. – 2002. – 21 черв. ; Дзерка-
ло тижня. – 19 лип. 
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29 нояб. – Наш кор. ; Веч. Одесса. – 22 нояб. 
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бібліотекар-бібліограф). Трудову діяльність розпочала в Черні-
гівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені 
В. Г. Короленка на посаді методиста. З 1975 працює в ОДНБ 
(нині ОННБ) імені М. Горького в науково-методичному відділі, 
потім відділі комплектування (завідувач сектора поточного 
комплектування, з 1994 — завідувач відділу). Брала участь у 
розробці «Програми формування фонду ОДНБ ім. М. Горького 
на основі пріоритетних напрямів науково-технічної діяльності в 
регіоні», «Тематико-типологічного плану комплектування фон-
ду Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького», 
«Перспективного плану формування документних ресурсів Оде-
ської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького». Проект 
«Інтернет для читачів публічних бібліотек [LEAP]», підготовле-
ний за її участі, одержав грант від посольства США в Україні. 
Бере участь у науково-практичних конференціях. Виступає з 
доповідями, зокрема на теми: «Особливості формування фонду 
наукової бібліотеки»,  «Моніторинг повноти надходження укра-
їнських видань до фонду Одеської національної наукової бібліо-
теки імені М. Горького».  Надає консультативну допомогу біб-
ліотекам міста та регіону з питань комплектування фонду. З 
2000 – постійний член організаційного комітету з підготовки та 
проведення щорічної Всеукраїнської виставки-форуму «Україн-
ська книга на Одещині». Бере участь у роботі методичної ради з 
наукового формування, зберігання та використання документ-
них ресурсів. Нагороджена почесними грамотами Міністерства 
культури і туризму України, обласного управління культури 
Одеської облдержадміністрації і наручним годинником — від-
знакою голови Одеської облдержадміністрації. 
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Друга Всеукраїнська виставка-презентація «Українська 

книга в Одесі» : каталог / ОДНБ ім. М. Горького. – О., 2001. – 
10 с. 

Третя Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга 
на Одещині» : каталог / ОДНБ ім. М. Горького ; ред.: 
М. Л. Десенко, І. С. Шелестович. – О., 2002. – 39 с. 

Четверта Всеукраїнська виставка-форум «Українська 
книга на Одещині» : каталог / ОДНБ ім. М. Горького ; співупо-
ряд. Л. М. Бур’ян ; ред.: Г. Д. Зленко, І. С. Шелестович. – О. : 
Чорномор’я, 2003. – 87 с. 

X Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на 
Одещині» [Електронний ресурс] : каталог / ОДНБ 
ім. М. Горького ; співупоряд. Л. М. Бур’ян ; ред.: Г. Д. Зленко, 
І. С. Шелестович. – О. : ОДНБ, 2009. – 142 с. 

 

 
Благотворительность – свечение души : [про благодійну 

акцію ОДНБ «Для майбутніх поколінь»] / соавт. 
О. Н. Бельницкая // Веч. Одесса. – 2000. – 17 февр. 

«Грядущему поколению» : [про благодійну акцію ОДНБ] 
/ соавт. О. Н. Бельницкая // Одес. вестн. – 2000. – 4 апр. 

Науково-бібліографічний огляд видань Одеської держав-
ної наукової бібліотеки ім. М. Горького з питань педагогіки і 
психології, які надійшли до фонду бібліотеки / співавт. 
О. М. Бельницька // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту 
ім. К. Д. Ушинського. – О., 2000. – Вип. 12. – С. 128-132. 

Традиции меценатства : [про благодійну акцію ОДНБ 
«Для майбутніх поколінь»] / соавт. О. Н. Бельницкая // Вестн. 
региона. – 2000. – 18 февр. 
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Українська книга в Одесі : Всеукр. виставка-презентація 
творів друку провідних видавництв України в Одес. держ. наук. 
б-ці ім. М. Горького 25-27 трав. 2000 р. / співавт. М. В. Тетенко 
// Кн. клуб. – 2000. – № 5. – С. 14. – (Бібл. сторінка) + Дод. : 
[звернення учасників виставки до Президента України 
Л. Д. Кучми, Голови Верховної Ради України І. С. Плюща та 
Прим'єр-міністра України В. А. Ющенка]. – С. 15. 

Науково-бібліографічний огляд Одеської державної нау-
кової бібліотеки ім. М. Горького : [огляд нових надходжень] / 
співупоряд. О. М. Бельницька // Наук. вісн. Південноукр. держ. 
пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – О., 2001. – Вип. 10-11. – 
С. 124-127. 

Про окремі іменні архівні та книжкові колекції у фондах 
Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького : [огляд 
іменних дарунків відомих колишніх і сучасних меценатів і вче-
них, зокрема М. М. Толстого, Г. Г. Маразлі, М. Ф. Комарова, 
П. Й. Бурачкова, М. Г. Крейна, С. Саварі-Полідорі] / співавт. 
О. М. Бельницька // Скарбниця культури : зб. ст. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2004. – Вип. 3. – С. 154-165. 

Моніторинг повноти надходження українських видань до 
фонду Одеської державної наукової бібліотеки ім. М.Горького / 
співавт. О. М. Бельницька // Проблеми формування та викорис-
тання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : зб. на-
ук. ст. – К., 2007. – С. 11- 15. 

22-24 травня 2008 року. IX Всеукраїнська виставка-форум 
“Українська книга на Одещині” : [анонс заходів] // Черное море. 
– 2008. – 19-25 мая. 

Книги для вас : новые издания, поступившие в ОГНБ 
им. М. Горького : [список найбільш цікавих видань з історії, ми-
стецтва і художньої літератури, що надійшли до фонду бібліоте-
ки] / [соавт. Л. И. Небога] // Одес. изв. – 2008 . – 3 июля. 
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Книги для вас : Одесская государственная научная биб-
лиотека им. М. Горького открывает рубрику «новые издания, 
поступившие в ОГНБ им. М. Горького» : [список найбільш ціка-
вих видань з різних галузей науки і мистецтва, що надійшли до 
фонду бібліотеки] / [соавт. Л. И. Небога] // Одес. изв. – 2008 . – 
12 июня. 

Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на 
Одещині» в соціокультурному просторі регіону : з досвіду 
ОННБ ім. М. Горького // Бібліотека у соціокультурному просто-
рі : інноваційні проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 
(Одеса, 18-19 жовт. 2012) / ОННБ ім. М. Горького ; упоряд. 
А. В. Григорян ; ред.: Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович. – О., 
2012. – С. 24-34. 

 
Василевська (Куцик) Емілія Іванівна // Одеська держав-

на наукова бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. 
покажчик / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, 
О. Г. Кушнір, Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська 
(відп. ред.) [та ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 298. 
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ВАСИЛЬЄВ  
Ігор Віталійович 

6 травня 1934, м. Бердичів, Житомирської обл. 

Інженер-механік, журналіст, бібліотекар.  
Закінчив факультет літакобудування Харківського авіа-

ційного інституту (фах – інженер-механік). Працював інжене-
ром-технологом, конструктором Саратовського авіаційного за-
воду; заступником начальника цеху ВО «Нептун» та заступни-
ком головного інженера СКБ «Молнія» (м. Одеса). Закінчив та-
кож економічний факультет та факультет ідеологічних кадрів 
університету марксизму-ленінізму. З 1999 працює в ОДНБ (нині 
ОННБ) імені М. Горького (вчений секретар, завідувач сектора 
масової роботи відділу бібліотекознавства; завідувач, головний 
бібліотекар науково-дослідного сектора науково-методичного 
відділу). Бере участь у роботі вченої ради бібліотеки, в організа-
ції масових заходів, у науково-дослідній роботі з питань бібліо-
текознавства, удосконалення інформаційної діяльності бібліоте-
ки. Автор низки публікацій в газетах, журналах України, Росії. 
Видав збірку власних віршів і нарисів «Талисман жизни». Наго-
роджений ювілейною медаллю «За доблесну працю» та медаллю 
«Ветеран праці», Почесною грамотою Національної спілки жур-
налістів України. Член Національної спілки журналістів Украї-
ни. 

 
Вас будут ждать Сергеев и Орехов : [про традиційний мі-

жнар. турнір з тенісу ветеранів війни і праці на честь Дня Пере-
моги] // Одес. вестн. – 2000. – 27 мая. 

Детство огненной поры : [спогади про дитинство в роки 
Великої Вітчизняної війни] // Одес. вестн. – 2000. – 22 июня. 

Для грядущих поколений : [про благодійну акцію ОДНБ 
«Для майбутніх поколінь»] // Одес. вестн. – 2000. – 30 сент. 

На первенство любительской лиги : [про чемпіонат Одеси 
з тенісу] // Одес. вестн. – 2000. – 1 июля. 
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На струнах теннисной ракетки : [про підсумки командної 
першості клубів Одеси з тенісу] // Одес. вестн. – 2000. – 16 сент. 

Он сердцем видел нас : [про нар. артиста СРСР, Героя 
Соц. Праці Б. Зайцева, соліста Одеської філармонії] // Одес. изв. 
– 2000. – 9 авг. 

Украинская книга в Одессе : [про вист. «Українська книга 
в Одесі», яка відбулася в ОДНБ] // Одес. вестн. – 2000. – 24 мая. 

Звери с асфальта : [про одес. тенісний фан-клуб] // Одес. 
вестн. – 2001. – 6 янв. 

Незабываемые уроки : [спогади; до 50-річчя закінчення 
середної школи № 1 у м. Ізмаїлі] // Одес. изв. – 2001. – 12 окт. 

Подвійна Зірка Героя : [про нар. артиста України, соліста 
Одеської філармонії Б. Зайцева] // Думська площа. – 2001. – 
23 лют. 

Причисляю Вас к лику святых : [спогади; до 50-річчя за-
кінчення середньої школи № 1 у м. Ізмаїлі] // Собеседник Изма-
ила. – 2001. – 6 окт. 

Так начиналась война... : [про вист. в ОДНБ до 60-річчя 
від початку Великої Вітчизняної війни] // Одес. вестн. – 2001. – 
16 июня. – С. 16 ; Одес. изв. – 3 июля ; Чорномор. новини. – 
16 черв.  

Без корней не будет кроны : [про виставку «Передвісники 
незалежності України» в ОДНБ] / соавт. О. Г. Чиркова // Одес. 
вестн. – 2002. – 24 янв.  

Была и Аккерманская область : [про утворення Аккер-
манської, пізніше Ізмаїльської області] // Одес. изв. – 2002. – 
14 февр. 

Игре все возрасты покорны : [про тенісний турнір в Одесі 
на приз «Відродження регіону»] // Одес. вестн. – 2002. – 
10 верес. 

Как молоды мы были : [про юність та спорт в Ізмаїлі] // 
Собеседник Измаила. – 2002. – 19 черв. 
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Порятовані долею : [спогади про роки німецької окупації 
та визволення] // Думська площа. – 2002. – 13 верес. 

Є правда на світі : [спогади про важке дитинство у роки 
війни] // Думська площа. – 2003. – 27 черв. 

Памятник Герою : [про пам’ятник нар. артисту України, 
Герою Соц. Праці, солісту Одес. філармонії Б. П. Зайцеву] // 
Світлий дім. – 2005. – 23 лют. 

«Нам эта дружба в жизни помогла» : [передм. до кн.] // 
Единство наций – залог Победы / К. Вахменина ; лит. ред. 
И. Васильев. – О., 2007. – С. 3-4. 

О меценатах. И не только : [до 180-річчя ОДНБ] // Одес. 
изв. – 2009. – 21 июля.  

Выставочная работа – важная составляющая маркетинго-
вой деятельности библиотеки : [осн. аспекти підготовки і прове-
дення в ОННБ щорічних виставок-форумів «Українська книга 
на Одещині»] // Бібл. форум України. – 2011. – № 3. – С. 12-15. 

Приумножать славные исторические традиции меценатс-
тва и благотворительности : [про Галерею почес. благодійників 
«Люди щедрих сердець» в ОННБ] // Черное море. – 2011. – 21-
27 апр. 

Скульптор от Бога : [про скульптора О. В. Копйова з на-
годи його 75-річчя] ; Ваятелю : [вірш до ювілею О. В. Копйова] 
// Черное море. – 2011. – 16-22 июня. 

Цирк – это болезнь, которую нельзя лечить : [до 70-річчя 
від дня народження дир. Одес. держ. цирку, заслуженого діяча 
мистецтв О. Г. Купіна] // Черное море. – 2011. – 21-28 июля. 

Всеукраинская выставка-форум на одесской земле // Сов-
рем. б-ка. – 2012. – № 9. – С. 70-72. 

Градостроение в XXI столетии и место библиотек в ин-
фраструктуре города // Библ. форум Украины. – 2012. – № 2 ; 
Думська площа. – 2012. – 26 жовт. 
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Возрождение традицій : [до 15-річчя Галереї почесних 
благодійників «Люди щедрих сердець»] // Соврем. б-ка. – 2013. 
– № 4. – С. 80-83. 

Меценатство – невід’ємна частина життя : [до 15-річчя 
відкриття в ОННБ Галереї почесних благодійників Одещини 
«Люди щедрих сердець»] // Одес. вісті. – 2013. – 18 трав. 

 

Будаева С. Преодолевшему судьбу : [про вечір пам’яті, 
присвяч. співаку Б. П. Зайцеву, зокрема про І. Васильєва] // 
Одес. изв. – 2005. – 23 нояб. 

Васильєв Ігор Віталійович // Одеська державна наукова 
бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] : ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 298. 

Васильева Игоря Витальевича поздравляем с юбилеем : 
[привітання та вірш від ред. газ.] // Черное море. – 2009. – 
7-13 мая. 

Гимн создать не просто : [про участь І. В. Васильєва у 
конкурсі текстів для гімну м. Ізмаїла] // Собеседник Измаила. – 
2003. – 11 февр. 

Еременко В. Настоящий народный из «Горьковки» : [зок-
рема про І. В. Васильєва] // Одес. изв. – 2010. – 6 марта. 

Жукова М. Завтра была война : [на заході, присвяченому 
річниці початку Великої Вітчизняної війни, І. В. Васильєв пода-
рував школам № 17 і 24 свою збірку віршів «Талисман жизни» ] 
// Веч. Одесса. – 2008. – 24 июня. 

Завтра – День Конституции Украины. В нынешнем году 
Президент инициировал конституционную реформу. Как вы 
считаете, наша Конституция нуждается в изменениях? : [у дис-
кусії брав участь І. В. Васильєв] // Веч. Одесса. – 2003. – 
27 июня. 
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Зенченко М. Его называли одесским Маресьевым : [про 
співака Б. П. Зайцева, згадано також про І. В. Васильєва] // 
Краснояр. газ. – 2006. – 23 июня. 

Михайлевский А. «Вкус ароматного слова» : [передмова] 
// Талисман жизни / И. Васильев. – О., 2004. – С. 4-5.  

Пам’яті Учителя : [зокрема про вірш І. В. Васильєва, при-
свячений З. Н. Песоцькій, вчительці Ізмаїльської шк. № 1 
ім. О.В.Суворова] // Собеседник Измаила. – 2005. – 18 авг. 

Романова И. Любовь зову я талисманом жизни… // Моряк 
Украины. – 2006. – 6 дек. 

 
Талисман жизни : вірші, нариси. – О. : Печат. дом, 2004. – 

190 с. 

Боевые подруги : [вірш] // 30 лет муниципальному народ-
ному женскому хору ветеранов войны «Боевые подруги» : аль-
бом. – О., 2002. – С. 77. 

[Вірші] // Герои и подвиги / Ф. П. Литвинов. – О. : Астро-
принт, 2006. – 512 с. – Із змісту : Не проклинайте нас, фронтови-
ки. – С. 30 ; С ними я живу. – С. 31 ; Живут ветераны. – С. 77 ; 
Во имя жизни. – С. 293 ; Я голову склоняю : ода памяти. – 
С. 308-310. 

Внимание ; Жизнь – мгновения : [вірші] // Черное море. – 
2009. – 15-21 янв. 

Глаза в глаза ; К словам песни – мои слова ; Любимой ; В 
рамках танцев : [вірші] // Черное море. – 2009. – 25 февр. – 
4 марта. 

Живут ветераны : [вірш] // Зоря регіону. – 2005. – 30 квіт. 
– Без підпису. 

Живут ветераны ; Живи, Україно! ; Монолог Василия Те-
ркина : [вірші] // Черное море. – 2009. – 7-13 мая. 

Король цирка : [вірш] // Черное море. – 2011. – 
21-28 июля. 
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Медикам — к профессиональному празнику : [вірш] // 
Черное море. – 2008. – 12-18 июня. 

Монолог Василия Теркина : [вірш] // Черное море. – 2008. 
– 5-11 мая. 

Мужчины – любимым женщинам : [вірш] // Черное море. 
– 2008. – 6-12 марта. 

На пирсе ; У Воронцовского дворцa ; Инь-Янь ; Муза : 
[вірші] // Черное море. – 2009. – 29 янв. – 4 февр. 

Неоплаченные долги : [вірш] // Черное море. – 2008. – 
14-20 февр. 

Память : [вірш] // Черное море. – 2009. – 9-15 апр. 

Парад Победы : [вірші] // Черное море. – 2010. – 
24 июня-7 июля. 

Поклон годам : [ветерану війни С. В. Орєхову] : [вірш] // 
Черное море. – 2008. – 27 февр. – 2 апр. 

Поэта утаенная любов : [балада про О. Пушкіна та 
К. Сабанську] // Черное море. – 2011. – 10-16 февр. 

С Новым годом! : [вірш] // Черное море. – 2009. – 
9-15 апр. 

С праздником, мужчины! : [вірш] // Черное море. – 2009. 
– 19-25 февр. 

Твои глаза ; Дар природы : [вірші] // Черное море. – 2009. 
– 9-14 янв. 

Я голову склоняю : [вірш] // Черное море. – 2008. – 
19-25 июня. 
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ВЛАСЕНКО 
Олеся Василівна 

24 серпня 1988, с. Плахтіївка, Саратського р-ну,  
Одеської обл. 

Історик, археолог, бібліотекар 

Закінчила історичний факультет Одеського національно-
го університету імені І. І. Мечникова (фах — історик, археолог, 
етнолог). Брала участь у конференціях студентського рівня. З 
2011 працює в ОННБ імені М. Горького (бібліотекар І категорії 
сектора краєзнавства відділу краєзнавства «Одесика»). Бере 
участь у створенні краєзнавчого довідково-бібліографічного 
апарату, науково-дослідній та науково-методичній роботі біблі-
отеки, розробці та реалізації програм розвитку бібліотеки. 

 

 

Сергій Рафаїлович Гриневецький : бібліогр. покажч. / 
ОННБ ім. М. Горького ; співупоряд.: О. П. Делі, Ю. О. Смоляр ; 
ред. І. С. Шелестович . – О., 2012. – 200 с. 

 

 

 

Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. 
т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. досліджень НАН України ; го-
лов.  редкол.:  І.М. Дзюба (співголова) [та ін.]. — К. : Поліграф-
книга, 2001 –    . 

Т. 11 : Зор–Как. – 2011. – 712 с. – Із змісту: Зюбрицький 
Дмитро Андрійович / співавт. Л. І. Саєнко. – С. 48; Кабіольський 
Вільгельм Мартович / співавт. В. І. Тимофієнко. – С. 641. 

Т. 12 : Кал–Киї. – 2012. – 712 с. – Із змісту: Карамушко 
Петро Григорович / співавт. Л. І. Саєнко. – С. 292. 
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Т. 13 : Киї–Кок. – 2013. – 712 с. – Із змісту: Клепи-
нін Андрій Миколайович / співавт. Л. І. Саєнко. – С. 285 ; Клітін 
Олександр Михайлович / співавт. Л. І. Саєнко. – С. 343 ; «Книж-
ныя новости» / співавт. Л. І. Саєнко. – С. 386 ; Ковальов Анато-
лій Іванович / співавт. Л. І. Саєнко. – С. 479-480; Коган Лев Ру-
дольфович / співавт. Л. І. Саєнко. – С. 583. 
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ВУКОВИЧ  
Лілія Василівна 

30 липня 1986, с. Джугастрове, Іванівського р-ну,  
Одеської обл. 

Бібліотекар. 
Закінчила Одеське училище мистецтва і культури імені 

К. Д. Данькевича (фах – народне пісенне мистецтво, організатор 
культурно-дозвіллєвої діяльності, керівник аматорського хоро-
вого колективу) і Південноукраїнський національний педагогіч-
ний університет імені К. Д. Ушинського (фах – дошкільна осві-
та, вихователь дошкільного віку, логопед дошкільних, загально-
освітніх та реабілітаційних закладів). З 2007 працює в ОДНБ 
(нині ОННБ) імені М. Горького (бібліотекар ІІ та І категорії залу 
«Українці в світі» відділу «Одесика», провідний бібліотекар від-
ділу краєзнавства «Одесика»). Бере участь у створенні краєзнав-
чого довідково-бібліографічного апарату.  

 

Піаніст–композитор Анатолій Мірошник // Вільна думка. 
– 2011. – Чис. 31-34. 

Тарнавська, композитор, музичний педагог, диригент, 
громадська і церковна діячка Австралії : до 85-річчя від дня на-
родження // Вільна думка. – 2011. – Чис. 31-34. 

Колоритна театралізована вистава за участі Кози та Ма-
ланки // Вільна думка. – 2012. – Чис. 4-6.  
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ГОГОЛІНА  
Тетяна Олександрівна 
6 жовтня 1937, м. Вязьма,  

Смоленської обл., Російська Федерація  

Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила Ленінградський державний бібліотечний інсти-

тут ім. Н. Крупської (фах — бібліотекар, бібліограф). Працюва-
ла головним бібліографом в обласній бібліотеці 
м. Петропавловська (Казахстан); у публічній бібліотеці в Сверд-
ловську (Російська Федерація); у бібліотеках Будинків офіцерів 
(Берлін, Дрезден та ін., Німеччина). З 1965 мешкає в Одесі. Заві-
дувала технічною бібліотекою Одеського судноремонтного за-
воду № 2; працювала в ЦНТБ ОЦНТІ (головний бібліограф, ке-
рівник інженерно-бібліографічної групи, завідувач науково-
бібліографічного відділу). З 1986 працює в ОДНБ (нині ОННБ) 
імені М. Горького (завідувач відділу депозитарного зберігання, 
головний бібліотекар відділу рідкісних видань та рукописів). 
Брала участь у складанні ретроспективного каталогу «Українсь-
ка книга у фондах Одеської державної наукової бібліотеки 
ім. М. Горького (1574-1923 рр.)».  Це була  перша в Україні по-
дібна робота. Організувала і провела семінар-практикум «Про 
методику і координацію роботи в депозитарній системі». Нині 
спеціалізується на вивченні фонду рукописних матеріалів. Веде 
роботу зі складання покажчика імен до епістолярної спадщини 
М.Ф. Комарова – відомого громадського діяча, письменника, 
етнографа, бібліофіла, книгознавця. Має численні подяки і по-
чесні грамоти. 

 

Праведник мира : [Євген Олександрович Шевальов] : [пе-
редмова до “Мимолетных мыслей” Є. О. Шевальова на основі 
матеріалів з рукописного фонду родини Шевальових, що збері-
гається в ОННБ] // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – 
2001. – Кн. 6. – С. 307-311. 
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Фонд семьи Шевалевых в рукописном собрании ОГНБ 
им. М. Горького // Ист. память : ист.-краевед. ежегодник. – 2001. 
– Вып. 3. – С. 92-106. 

Фонд сім’ї Шевальових у рукописному зібранні ОДНБ 
ім. М. Горького : [огляд з історії родини Шевальових в Одесі ; 
наведено цитати з "Мимолетных мыслей" Є. О. Шевальова] // 
Скарбниця культури : зб. ст. / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол.: 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – 
О., 2004. – Вип. 3. – С. 187-198.  

Зодчий Федор Павлович Нестурх (1857-1936) // Книжкові 
колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-
інформаційному просторі : матеріали конф., присвяч. 85-річчю 
Музею книги Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького. Одеса, 25–
27 верес. 2007 року / Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; 
упоряд. Т. Л. Подкупко ; відп. ред. О. Ф. Ботушанська ; ред. 
І. С. Шелестович. – О., 2008. – С. 265-277. 

Осип Максимович Бодянский и история его дневника // 
Наукова бібліотека : стратегія інноваційного розвитку [Елек-
тронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 
24-25 верес. 2009 р.) / ОННБ ім. М. Горького ; упоряд. 
М. В. Тетенко ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2010. – С. 98-107. 
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ГРИГОРЯН 
Арсен Вахтангович 
5 квітня 1973, м. Одеса 

Історик, бібліотекар, методист. 
Закінчив бібліотечне відділення Одеського училища куль-

тури (фах – бібліотечна справа)  та історичний факультет Оде-
ського державного університету ім. І.І. Мечникова (фах – істо-
рик, викладач історії). З 2000 працює в ОДНБ (нині ОННБ) 
ім. М. Горького — спочатку у відділі науково-допоміжної та 
рекомендаційної бібліографії (провідний бібліограф); потім – у 
відділі бібліотекознавства (нині науково-методичний відділ) (бі-
бліотекар І категорії; провідний бібліотекар). Бере участь в ор-
ганізації і проведенні конференцій, семінарів, «круглих столів», 
щорічних виставок-форумів «Українська книга на Одещині», 
регіональних конкурсів на краще методичне та бібліографічне 
видання публічних бібліотек Півдня України тощо; у методич-
ному забезпеченні підвищення фахового рівня бібліотечних 
працівників ОННБ, шкільних бібліотекарів Одеської області; в 
укладанні матеріалів конференцій та семінарів; здійснює 
комп’ютерну верстку цих матеріалів. Веде пошук, обробку і на-
копичення електронного масиву регламентуючих документів з 
питань бібліотечної справи. У складі робочої групи розробляв 
проекти документів та зауважень до регламентуючих докумен-
тів на замовлення МК України: «Типових структур і штатів 
ЦБС, районної, міської (сільської, селищної) бібліотек», «Поло-
ження про порядок проведення атестації працівників бібліотек», 
«Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2020 р.». 

Займається громадською діяльністю: з 2004 року обира-
ється до складу профкому бібліотеки. Як секретар профкому і 
методист брав участь у розробці Колективного договору ОННБ. 
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Бібліотека у соціокультурному просторі : інноваційні 
проекти [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 18-19 жовт. 2012 р.) / ОННБ ім. М. Горького ; 
ред.: Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович. – О., 2012. – 102 с. 

 

«Горьківка» приєдналась до проекту INTAS // Чорномор. 
новини. – 2005. – 22 верес.  

ОННБ імені М. Горького – територія толерантності : 
(співпраця з національно-культурними товариствами Одещини) 
// Форум “Дні культурного діалогу Україна-Румунія” у рамках 
Міжнародного етнічного фестивалю “Вінок Дунаю” (7 жовтня 
2011 р., м.Одеса) : [тези виступів]. – О., 2011. – С. 15-18. 

Українська книга на Одещині – не ярмарок, а виставка-
форум : [про заходи ХІІІ Всеукр. виставки-форуму «Українська 
книга на Одещині»] // Бібл. форум України. – 2012. – № 4. – 
С. 36-38. 

 

Єрьоменко В. Справжній народний з «Горьківки» : [зок-
рема про А. В. Григоряна] // Одес. вісті. – 2010. – 23 берез. 
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ДЕЛІ 
Олександра Петрівна 
21 грудня 1986, с. Багате,  

Ізмаїльського р-ну, Одеської обл. 
 

Історик, бібліограф. 
Закінчила історичний факультет Одеського національно-

го університету імені І. І. Мечникова (фах — історик, викладач 
історії). Викладала історію у загальноосвітній школі № 37 в 
Одесі. З 2010 працює в ОННБ імені М. Горького, в краєзнавчо-
му відділі «Одесика» (бібліотекар II, потім I категорії; провід-
ний бібліограф). Бере участь у популяризації краєзнавчого фон-
ду бібліотеки, у створенні краєзнавчого довідково-
бібліографічного апарату. Складає «Календар знаменних і 
пам’ятних дат Одеси» та бібліографічні покажчики. 2013 всту-
пила на заочну форму навчання до аспірантури кафедри нової та 
новітньої історії історичного факультету ОНУ імені 
І. І. Мечникова.  

 
 

 
«Календар знаменних і пам’ятних дат Одеси на 2012 рік» 

[Електронний ресурс] / ОННБ ім. М. Горького ; ред. 
Є. П. Андрющенко. – О., 2011. – 60 с. 

«Календар знаменних і пам’ятних дат Одеси на 2013 рік» 
[Електронний ресурс] / ОННБ ім. М. Горького ; ред. 
Є. П. Андрющенко. – О., 2012. – 40 с. 

Сергій Рафаїлович Гриневецький : бібліогр. покажч. / 
ОННБ ім. М. Горького ; співупоряд.: О. В. Власенко, 
Н. С. Прошина, Ю. О. Смоляр ; ред. І. С. Шелестович . – О., 
2012. – 200 с. 

«Календар знаменних і пам’ятних дат Одеси на 2014 рік» 
[Електронний ресурс] / ОННБ ім. М. Горького ; ред. 
Н. Г. Майданюк. – О., 2013. – 52 с. 
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Ришельевский лицей при попечителе Одесского учебного 

округа Д. М. Княжевиче // Одіссос : актуальні проблеми історії, 
археології, етнології. – О., 2009. – С. 350-351. 

Діяльність Д. М. Княжевича в наукових товариствах Ро-
сійської імперії першої половини ХІХ ст. // Дні науки історич-
ного факультету : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. молодих 
учених, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні. Вип. ІІІ : у 4 ч. – К., 2010. – Ч. 4. – С. 100-102. 
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ДЕСЕНКО  
Марта Леонтіївна 

4 березня 1932, м. Тирасполь, Молдова 

Філолог, редактор. 
Закінчила російське відділення філологічного факультету 

Одеського державного університету імені І. І. Мечникова (фах – 
філолог). Працювала асистентом кафедри української мови Оде-
ського інституту іноземних мов, в редакціях одеських газет 
«Комсомольське плем’я», «Прапор комунізму», «Комсомольсь-
ка іскра». Виконала ряд перекладів художніх творів 
А. Колісниченка, Б. Сушинського, М. Бригіна, А. Львова та ін-
ших літераторів Одеси українською мовою. З 1976 працює в 
ОДНБ (нині ОННБ) імені М. Горького, у редакційно-
видавничому (нині редакційному) відділі (старший, потім прові-
дний редактор). Тривалий час редагувала науково-допоміжний 
бібліографічний щорічник «Організація, методи і використання 
результатів наукового дослідження» (14 вип.), краєзнавчий біб-
ліографічний щомісячник «Одещина на сторінках центральної і 
республіканської преси» (понад 150 вип.), 25 випусків покажчи-
ка «Одеська письменницька організація в … році : публікація 
творів. Література про письменників». Разом з І. С. Шелестович 
відредагувала фундаментальну бібліографічну працю «Голодо-
мор в Україні 1932-1933 рр.» (2 вип.). Підготувала до видання 
значне число посібників з бібліографічних серій «Проблеми. 
Гіпотези. Відкриття», «Вчені Одеси», «Літературна Одеса», 
«Письменники Одеси». Серед них покажчики, присвячені 
Б. А. Нечерді, Б. І. Сушинському, В. Г. Рутківському, 
А. Ф. Михайлевському, О. Г. Шеренговому та ін. Автор низки 
статей у періодичних виданнях. Має медаль «Ветеран праці». 
Була членом Спілки журналістів СРСР. 

 

Демон, Лыло, Ципердюк и другие... : в мире фамилий : 
[про колекцію незвичайних прізвищ] // ОМК–2001 : период. 
лит.-публицист. альм. АО «ОМК». – О., 2001. – С. 11-18. 
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50 лет спустя : [про зустріч випускників чоловічої СШ 
№ 39 м. Одеси з нагоди 50-річчя закінчення школи] // Одесса-
на-Гудзоне. – Нью-Йорк, 2003. – 15 окт. 

В мире фамилий : [про колекцію незвичайних прізвищ] // 
Джерело : лит.-публицист. журн. «Ассоциации переводчиков и 
филологов». – [2006]. – [№ 1]. – С. 16-17; [№ 2. – С. 24-25]. 

Повернення з небуття : історія однієї пісні : [про автора 
нар. пісні про «чаєчку-небогу» — гетьмана України 
І. С. Мазепу] // ОМК-2008 : период. лит.-публицист. альм. АО 
«ОМК». – О., 2008. – С. 187-189 : фот.; Мислене древо : ми ро-
бимо Україну – українською! [Електронний ресурс]. – К., 2008. 

«Великим … тебе назвуть після смерті» : [спогади про 
Б. Нечерду] // «Я жив як міг, я не лукавив…» : літ. спадщина 
Бориса Нечерди : спогади про письменника / упорядкув., підго-
тов. текстів та приміт. І. М. Задої. – О., 2010. – С. 195-197. 

«Козацькому роду нема переводу…» : … та дещо про ко-
зацькі прізвища // ОМК-2012 : период. лит.-публицист. альм. АО 
«ОМК». – О., 2012. – С. 204-206. 

А еще был случай… : [до 90-річчя найстарішої на теренах 
СНД одес. молодіж. газ. «Комсомольська іскра»] // Порто-
франко. – 2013. – 24 мая. – (Вперед – в прошлое!). 

 

Аптекарь М. Школьные годы чудесные… : [про зустріч 
випускниць Одес. жіночої серед. шк. № 49 з нагоди  50-річчя її 
закінчення, зокрема про М. Десенко] // Одес. вестн. – 2002. – 
24 июля. 

Барановский В. Большие ступни Ерванда… : [зокрема про 
М. Десенко як перекладача на укр. мову] // Порто-франко. – 
2012. – 14, 21, 28 дек. – (Вперед – в прошлое!). 

Десенко Марта Леонтіївна // Одеська державна наукова 
бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
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ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська [та ін.] ; ред. 
М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 305-306. 

Зленко Г. Д. Десенко Марта Леонтіївна // Бібліографи 
Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : біо-
бібліогр. довід. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; 
наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко ; ред. І.С. Шелестович ; 
відп. за вип. О. Ф. Ботушанська. – О., 2002. – С. 73-74. 

Ищук И. Дрожжи для одесской журналистики : Евгений 
Михайлович Голубовский – вице-президент Всемирного клуба 
одесситов, журналист, писатель, проработал в «Комсомольской 
искре» 8 лет : [зокрема, на фотогр. Є. Голубовський і літредак-
тор М. Десенко] // Порто-франко. – 2012. – 18 мая. – (Вперед – в 
прошлое!). 

Милошевич С. «Закусило, попрошу Вас к доске»… : По-
рой встречаются такие фамилии, что невозможно поверить в их 
реальность : [про унікальну колекцію незвичайних прізвищ, що 
її протягом понад 40 років збирає провід. редактор ОДНБ 
М. Л. Десенко] // Юг. – 2001. – 10 февр. – (Дела чудные). 

Милошевич С. Что за фамилия, приятель? Встречаются 
такие, что о-го-го! : [бесіда з М. Десенко про її унікальну колек-
цію незвичайних прізвищ] // Киев. ведомости. – 2001. – 
19-25 февр. – (Необычная коллекция). 

Овсянникова С.  Коридор памяти  :  [про  роботу  перек-
ладачів  і  друкарок  «Комс. іскри»,  зокрема М. Десенко]  //  По-
рто-франко. – 2013. – 8 февр. – (Вперед – в прошлое!). 

Семенченко В. Всматриваясь в пройденное : [про роботу 
перекладачів і друкарок «Комс. іскри», зокрема М. Десенко] // 
Порто-франко. – 2013. – 1 марта. 

Стерненко М. Открытка почтовая. Старая, новая... [про 
колекцію листівок провід. редактора ОДНБ М. Л. Десенко] // 
Веч. Одесса. — 2000. — 6 янв. – Підпис : М. Жукова. 



 86

ДИБА  
Наталя Матвіївна 

24 липня 1950, м. Херсон 

Учитель англійської мови, бібліотекар 
Закінчила факультет лінгвістики та філології педагогічно-

го інституту в Ростові-на-Дону (фах – теорія та практика англій-
ської мови). Працювала в Херсонській обласній універсальній 
науковій бібліотеці імені М. Горького (бібліотекар; завідувач 
відділів краєзнавчої літератури та бібліографії, літератури іно-
земними мовами). З 2004 працює в ОДНБ (нині ОННБ) імені 
М. Горького (головний бібліотекар відділу літератури інозем-
ними мовами та координатор бібліотечного інформаційно-
ресурсного центру «Вікно в Америку», що був відкритий 2002 
за підтримки Посольства США в Україні). З 2010 – завідувач 
відділу літератури іноземними мовами та міжнародних проектів.  

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури 
і туризму України. 

 
«Окно в Америку» становится шире : [про презентацію 

нових надходжень англомовної літератури до фонду відділу ми-
стецтв ОДНБ ім. М. Горького] // Веч. Одесса. – 2004. – 2 нояб. 
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ДУНАЄВА 
Тетяна Миколаївна 

6 серпня 1935, селище СУГРЕ (Середньо-Уральська  
гідроелектростанція), Верхньопишлінського р-ну,  

Свердловської обл. (Російська Федерація) 
 
Біолог, бібліограф. 
Навчалась у Бердичівському державному педагогічному 

інституті, але інститут був розформований, і вона закінчувала 
навчання в Одеському державному університеті імені 
І. І. Мечникова (фах – біолог-зоолог, учитель біології і хімії). 
Викладала у школах Тиврівського, Немирівського, Казатинсько-
го районів, Вінницької обл. Впродовж 1961-1965, 1966-1968 
мешкала в Іраку, за місцем відрядження чоловіка. З вересня 
1968 по липень 2000 працювала в ОДНБ імені М. Горького (біб-
ліотекар; старший бібліограф; провідний бібліограф науково-
бібліографічного та довідково-інформаційного відділів). Вела 
весь комплекс довідково-інформаційної та науково-
бібліографічної роботи з питань геолого-географічних наук. Ав-
тор низки науково-допоміжних, рекомендаційних та інформа-
ційних бібліографічних посібників природознавчої тематики.  

 

 

Нова науково-популярна література з природознавства, 
1998 : бібліогр. покажч. / ред. І. С. Шелестович. – О., 2000. – 
43 с. – (Вип. 51). 

Нова науково-популярна література з природознавства, 
1999 : бібліогр. покажч. / ред. І. С. Шелестович. – О., 2000. – 
53 с. – (Вип. 52). 
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Бур’ян Л. М. Дунаєва Тетяна Миколаївна // Бібліографи 

Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : біо-
бібліогр. довід. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; 
наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович ; 
відп. за вип. О. Ф. Ботушанська. – О., 2002. – С. 81-83. 

Дунаєва Тетяна Миколаївна // Одеська державна наукова 
бібліотека імені М. Горького. 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 308. 
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ЄПІШКІНА 
Лідія Іванівна 

21 липня 1939, с. Великий Бурлук (нині – смт),  
Великобурлуцького р-ну, Харківської обл. 

 
Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила бібліотечне відділення Львівського культурно-

просвітнього училища та Харківський бібліотечний інститут 
(фах – бібліотекар-бібліограф). Працювала старшим бібліотека-
рем, завідувачем бібліотеки в Актюбинському медичному інсти-
туті (Казахська РСР); викладачем бібліотечних дисциплін в Ак-
тюбинському технікумі культури. 1973 переїхала до Одеси. 
Працювала в Одеському політехнічному інституті (бібліотекар; 
завідувач відділу науково-методичної роботи та відділу обробки 
і каталогізації літератури; заступник директора бібліотеки), в 
бібліотеці Одеського державного медичного інституту (дирек-
тор бібліотеки). У 2003 – 2011  працювала в ОДНБ (нині ОННБ) 
імені М. Горького, у відділі обслуговування користувачів (зав. 
сектора поточної та ретроспективної періодики, завідувач відді-
лу). 

 

 
Этюд из истории библиотеки : [порівняння Статуту 

Бібліотеки 1830 р. із сучасними Правилами користування ОДНБ 
ім. М. Горького] // Скарбниця культури : зб. ст. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; редкол. : О.Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. І.С. Шелестович.– О., 2004. – Вип. 3. – С. 80-83.  

Періодичні видання в структурі інформаційного сервісу 
користувачів бібліотеки // Наукова бібліотека : стратегія іннова-
ційного розвитку [Електронний ресурс] :  матеріали  міжнар. 
наук.-практ. конф. (Одеса, 24-25 верес. 2009 р.) / ОННБ 
ім. М. Горького ; упоряд. М. В. Тетенко ; ред. І. С. Шелестович. 
– О., 2010. – С. 181-186. 
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Гарина Н. В. Сокровищница знаний : к 100-летию б-ки 

Одес. гос. мед. ун-та (1903-2003) / Н. В. Гарина, Н. Б. Павлова, 
Т. А. Циделко. – О., 2005. – 142 с. – Про Єпішкіну. – С. 61-78, 
85-87 : фотогр. 
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ЄФІМОВА 
Ганна Іванівна 

28 лютого 1939, м. Одеса 
 

Філолог, бібліотекар. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах — філолог, учитель ро-
сійської мови, літератури і співу). Працювала в селі Старі Троя-
ни, Ізмаїльського р-ну, Одеської обл., в середній школі (викла-
дач російської мови, літератури, музики та співів); в шкільній 
бібліотеці загальноосвітньої школи № 21 в Одесі; викладала 
українську мову та літературу в школі № 26. З 1985 працює в 
ОДНБ (нині ОННБ) імені М. Горького у відділах комплектуван-
ня, науково-бібліографічному, довідково-інформаційному, Ка-
надсько-українському бібліотечному центрі відділу «Одесика» 
(бібліотекар, бібліограф, зав. сектора), нині — у відділі обслуго-
вування користувачів (завідувач сектора «Закордонне українст-
во»). Бере участь у наукових конференціях, семінарах, презен-
таціях літературних творів. Прекрасний лектор, виступає з до-
повідями, повідомленнями, оглядами літератури, які користу-
ються великим успіхом у слухачів. Складає біобібліографічні 
покажчики, спеціалізується на українській літературі періоду 
репресій. Пише вірші. Заслужений працівник культури України. 

 

 
Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобіб-

ліогр. покажч. / ОННБ ім. М. Горького. – О. : Друк, 2002. – 
367 с.  

Про кн.: 
Книжки та долі // Проблеми сучасного літературознав-
ства : зб. наук. пр. – 2001. – Вип. 7. – С. 175-191. 

Полищук Т. Безымянные обретенные имена // Одес. изв .– 
2000. – 25 янв. 

Присягаю на вірність : [вірш] // Думська площа. – 2001. – 
16 берез. 



 92

 

Всегда первая, 1864-2005 : гимназия № 1 г. Одессы 
им. А. П. Быстриной на фоне истории народного образования 
Южного региона / ОННБ ім. М. Горького ; сосост.: 
Т. Н. Иванова, Е. А. Каменева ; редкол.: О. Ф. Ботушанская [и 
др.]. – О. : Астропринт, 2005. – 287 с. : ил. 

Шляхами пам’яті : антол. творів письменників Розстріля-
ного Відродження / ОДНБ ім. М. Горького ; наук. консультант 
Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2008. – 400 с. 

Про кн.: 
Коваль В. Памяти мучеников слова : [про презентацію 
кн.] // Выставки Одессы. – 2011. – № 12. – С. 20. 

Кудлач В. Ні, не буває смерті у поетів // Чорномор. нови-
ни. – 2011. – 12 берез. 

Мовчан Р. У вінок пам’яті Розстріляного Відродження // 
Слово і Час. – 2001. – № 12. – С. 108-111. 

Одеська письменницька організація в 2007 році : бібліогр. 
покажч. / ОННБ ім. М. Горького ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. 
М. Л. Десенко. – О., 2011. – 127 с. 

У терновім колі : одес. письм. орг. у 1920-1950-х роках : 
біобібліогр. покажч. / ОННБ ім. М. Горького ; наук. ред. 
Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2011. – 170 с. 

Одеська письменницька організація в 2008 році : бібліогр. 
покажч. / ОННБ ім. М. Горького ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2013. 
– 160 с.  

 
Дорогу долає той, хто йде... : [до Всеукр. дня бібліотек] // 

Думська площа. – 2000. – 29 верес.  

Закоханий в Елладу й Україну : [про М. К. Зерова, лідера 
групи поетів-неокласиків, перекладача, літературознавця і кри-
тика, розстріляного під Сандормохом у 1937 р.] // Думська пло-
ща. – 2000. – 7 лип. – (Розстріляне Відродження). 
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Доля українського енциклопедиста : [про ученого-
мовознавця унікальної ерудиції, одного з організаторів Акад. 
наук України, письменника і поета Агатангела Юхимовича 
Кримського, знищеного в роки тоталітаризму] // Думська площа. 
– 2001. – 26 січ. – (Постаті). 

Книжки та долі : [укр. л-ра 30-х років ХХ ст.] // Іст.-літ. 
журн. – 2001. – Вип. 7. – С.175-191. 

Про двох співучих жінок : [про укр. поетес ХІХ ст. Мару-
сю Вольвачівну та Марійку Підгірянку] // Думська площа. – 
2001. – 29 черв. – (Імена). 

«Вас вывожу из забытья и плена» : [про біобібліогр. по-
кажч. «Книги і долі»] // Одес. вестн. – 2002. – 14 дек.  

Імена зоряної плеяди : наук.-допом. покажч. «Книжки та 
долі» // Думська площа. – 2002. – 4 жовт.  

Один день із життя Олекси Шеренгового // Думська пло-
ща. – 2002. – 23 серп. – (Творчий портрет). 

Дзвони пам’яті : [фонди Канад.-укр. бібл. центру ОДНБ – 
безцінне свідоцтво людської пам’яті] // Думська площа. – 2003. 
– 4 квіт. – С. 4. 

Гортаючи сторінки «Україніки» ОДНБ ім. М. Горького : 
[історія створення колекції укр. книжок у фонді ОДНБ] // Скар-
бниця культури : зб. ст. / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол. : 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – 
О., 2004. – Вип. 3. – С. 138-153. 

Канадсько-український бібліотечний центр Одеської 
державної наукової бібліотеки ім. М. Горького : здобутки, перс-
пективи // Наукова бібліотека : пріоритети розвитку та перспек-
тиви : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24-25 ве-
рес. 2004 р.) / ОННБ ім. М. Горького ; редкол.: 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. : М. Л. Десенко, 
І. С. Шелестович. – О., 2006. – С. 280-283. 

Дослідження Голодомору : внесок діаспори : на основі 
фонду «Закордонне українство» ОННБ ім. М. Горького // Чор-
номор. новини. – 2012. – 22 листоп.  
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Молитвослов Олекси Шеренгового : [до 70-річчя від дня 
народження одес. письм.] // Чорномор. новини. – 2013. – 
21 берез. – С. 3. 

 

Єфімова Ганна Іванівна // Одеська державна наукова біб-
ліотека імені М.Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – 2004. – С. 309-310. 

Забужний П. Книга про письменника : [про виступ 
Г. І. Єфімової на презентації книги Т. Мейзерської «Голос землі 
і совісті» в Одес. обл. ін.-ті удосконалення вчителів] // Думська 
площа. – 2002. – 8 листоп. 

Кудлач В. Семінар бібліографів в Одесі : виступи і вра-
ження : [зокрема про виступ Г. Єфімової] // Бібл. форум Украї-
ни. – 2011. – № 4. – С. 43. 

Максимова Н. «Білі грози» в похмурий день : [зокрема 
про участь Г. Єфімової в презентації збірки поезій М. Щербаня 
«Белые грозы»] // Чорномор. новини. – 2007. – 17 берез. 

Найважливіша справа : [про діяльність Г. І. Єфімової в 
Канад.-укр. бібл. центрі при ОДНБ] // Думська площа. – 2001. – 
28 верес.  

 

 

Друзьям-эрудитам ; «Но поздно. Тихо спит Одесса…» ; 
Молитва ; Прощание ; Причастие : [вірші] // ОМК-2009 : период. 
лит.-публицист. альм. – О., 2009. – С. 195-197 : фот. – (Центр 
игрового развития интеллекта «Эрудит»). 

Есенину Сергею ко дню рождения : [вірш] // ОМК-2006 : 
период. лит.-публицист. альм. – О., 2006. – С. 134 : фот. – (Ин-
тернет-кафе). 
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Но не грущу ; Сказка : [вірші] // ОМК-2012 : период. лит.-
публицист. альм. – О., 2013. – С. 215-216 : фот. – (Центр игрово-
го развития интеллекта «Эрудит»). 

Осенний плач ; «А как мы пели» ; Накануне : [вірші] // 
ОМК-2010 : период. лит.-публицист. альм. – О., 2010. – С. 218-
219 : фот. – (Центр игрового развития интеллекта «Эрудит»). 

Ода столу ; Ключарь ; Ностальгия : [вірші] // ОМК-2002 : 
период. лит.-публицист. альм. – О., 2008. – С. 139-140 : фот. – 
(Центр игрового развития интеллекта «Эрудит»). 

Отцу, не пришедшему с войны ; Розовый вальс : [вірші] // 
ОМК-2005 : период. лит.-публицист. альм. – О., 2005. – С. 111 : 
фот. – (Центр игрового развития интеллекта «Эрудит»). 

Памятник Пушкину в Одессе; «Ах, Одесса!» : [вірші] // 
ОМК-2002 : период. лит.-публицист. альм. – О., 2001. – С. 150 : 
фот. – (Друзья ОМК). 

Черная речка ; День памяти поэта : [вірші] // ОМК-2007 : 
период. лит.-публицист. альм. – О., 2007. – С. 189 : фот. – 
(Центр игрового развития интеллекта «Эрудит»). 
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ЖИМОЛОСТНОВА  
Ерна Степанівна 
5 січня 1936, м.Одеса 

Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила Харківський державний бібліотечний інститут 

(фах – бібліотекар-бібліограф). У 1956-2002 працювала ОДНБ 
імені М. Горького (помічник бібліотекаря; бібліотекар; методист 
науково-методичного відділу; головний бібліотекар; завідувач 
сектора науково-дослідної роботи; головний бібліотекар при 
дирекції, завідувач відділу літератури спеціального зберігання; 
заступник директора з бібліотечної роботи; заступник директора 
з наукової роботи). Підготувала та опублікувала низку статей в 
республіканських журналах, зокрема в журналі «Людина і світ». 
Один із авторів збірника статей «Повернення культурного над-
бання України», член редколегії видань «Одеса-Оулу», «Книги 
грецької мовою, видані в Одесі», член редколегії бібліографіч-
ного покажчика «Одеська державна наукова бібліотека імені 
М. Горького». Була серед організаторів ряду наукових регіона-
льних та міжнародних конференцій. 

Нагороджена знаком Міністерства культури СРСР «За ві-
дмінну роботу», отримала Подяку Міністерства культури і мис-
тецтв України. Заслужений працівник культури України. 

 

 
До видання бібліографічного покажчика бібліотеки 

ім. М. Горького : [покажч. про Голодомор в Україні 1932-1933 
рр.] / співавт. О. Ф. Ботушанська // Ист. память. – 2000. – Вып. 2. 
– С. 128. 

Ключи счастья : [присвячується працівникам, які прийшли 
до бібліотеки за часів «відлиги»] // Скарбниця культури : зб. ст. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; редкол. : О.Ф. Ботушанська (відп. ред.) 
[та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2004. – Вип. 3. – С. 130-132. 
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Жимолостнова (Мурадян) Ерна Степанівна // Одеська 

державна наукова бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : біб-
ліогр. покажч. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: 
Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, Т. І. Олейникова ; редкол.: 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 
2004. – С. 310-311. 

Коняхин В. Удостоены государственных наград : [серед 
удостоєних звання «Заслужений працівник культури» — 
Е. С. Жимолостнова] // Одес. вестн. – 2000. – 30 дек. 

Поздравляем! : [зокрема про присвоєння Е. С. Жимо-
лостновій звання «Заслужений працівник культури»] // Одес. 
изв. – 2001. – 1-3 янв. 
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ЖИРНОВА 
Людмила Олександрівна 

10 листопада 1943, м. Новгород-Сіверський,  
Чернігівської обл. 

 
Бібліотекар-бібліограф.  
Закінчила Миколаївський державний педагогічний інсти-

тут імені В. Г. Бєлінського (фах – учитель російської мови та 
літератури), Харківський державний інститут культури (фах – 
бібліотекознавство та бібліографія) та народний університет 
(фах – журналіст). Працювала у Києві вчителькою молодших 
класів. 1967 переїхала до Одеси. Викладала у кількох школах; 
працювала в Одеській обласній науковій бібліотеці імені 
В. І. Леніна (старший бібліотекар); у науково-технічній бібліо-
теці Одеського політехнічного інституту (бібліотекар, старший 
бібліограф). В ОДНБ імені М. Горького працювала у 1978-2000 
(головний бібліотекар; завідувач науково-методичного відділу; 
заступник директора з наукової роботи; головний та провідний 
бібліограф відділу науково-допоміжної та рекомендаційної біб-
ліографії). Автор кількох методико-бібліографічних посібників, 
покажчиків «О.С. Пушкін в Одесі», «Вісник Одеської комісії 
краєзнавства при Всеукраїнській Академії наук, 1924-1930», 
статей з історії та наукової роботи ОДНБ. Має низку почесних 
відзнак Міністерства культури України.  

Була капітаном жіночої команди ерудитів при ОДНБ та 
команди «Ерудит» Об’єднання молодіжних клубів управління 
культури Одеського облвиконкому. Пише вірші. 

 

О. С. Пушкін в Одесі : бібліогр. покажч. / ОННБ 
ім. М. Горького ; наук. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. 
– О. : Друк, 2001. – 153 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 9).  

Про кн.: 
Бродавко Р. І. Солнечный город // Одес. вестн. – 2001. – 
1 сент.  
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В серії бібліографічних покажчиків «Літературна Оде-
са»… // Критика. – 2001. – № 11. – С. 8. 

Глущак А. Пушкинская библиографическая // Веч. Одесса. 
– 2001. – 15 нояб. 

Губарь О. 13 месяцев и 1200 публикаций // Ор Самеах. – 
2001.– 22 авг. 

Зленко Г. Д. Довгий шлях однієї бібліографії // Думська 
площа. –  2000. – 8 груд. 

 

Бібліотека в часи випробувань : за матеріалами бібліотеч-
них архівів : [ст. присвячена подіям доби Громадянської війни 
1917-1920 рр.  та часів румунської окупації 1941-1944 рр.] // 
Скарбниця культури : зб. ст. / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол. : 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – 
О., 2004. – Вип. 3. – С. 105-127. 

Кое-что из истории женской команды «Эрудит» Одесской 
государственной научной библиотеки имени М. Горького // 
ОМК-2009 : период. лит.-публицист. альм. АО «ОМК». – О., 
2009. – С. 193-195. – (Центр игрового развития интеллекта 
«Эрудит»). 

 

Бур’ян Л. М. Жирнова Людмила Олександрівна // Бібліо-
графи Одеської державної наукової бібліотеки імені 
М. Горького : біобібліогр. довід. / ОДНБ ім. М. Горького ; упо-
ряд. Л. М. Бур’ян ; наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко ; ред. 
І. С. Шелестович ; відп. за вип. О. Ф. Ботушанська. – О., 2002. – 
С. 84-88. 

Бур’ян Л. М. Жирнова Людмила Олександрівна // Україн-
ські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. 
Бібліографія / авт.-уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдулаєва, 
В. О. Кононенко ; наук. ред.: В. О. Кононеко, Н. Я. Зайченко ; 
відп. ред. Т. І. Вилегжаніна. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 131-133. 
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Жирнова Людмила Олександрівна // Одеська державна 
наукова бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. по-
кажч. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, 
О. Г. Кушнір, Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська 
(відп. ред.) [та ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 311-312. 

 

  

Бессонница : [вірш] // ОМК-2011 : период. лит.-
публицист. альм. АО «ОМК». – О., 2012. – С. 152-153. – (Центр 
игрового развития интеллекта «Эрудит»). 

Где мои семнадцать лет?.. В ожидании чуда ; На швейной 
фабрике ; Страшная смесь ; Скрябин. «Поэма экстаза» : [вірші] 
// ОМК-2010 : период. лит.-публицист. альм. АО «ОМК». – О., 
2010. – С. 219-220. – (Центр игрового развития интеллекта 
«Эрудит»). 

«И кричать мне нельзя…» : Боре Нечерде : [вірш] // 
«Я жив як міг, я не лукавив…» : літ. спадщина Бориса Нечерди : 
спогади про письм. / упорядкув., підгот. текстів та примітки 
І. М. Задої. – О., 2010. – С. 354. 

«Как бы ни давила нас семья…» ; «Как эрудитка, всё до-
лжна ты знать…» ; Ода счастливым ; «И кричать мне нель-
зя…» : (к вопросу о том, что всё проходит ; прощание с Сигул-
дой, навеянное А. Вознесенским) : [вірші]  // ОМК-2008 : пери-
од. лит.-публицист. альм. АО «ОМК» – О., 2008. – С. 126, 136-
137. – (Центр игрового развития интеллекта «Эрудит»). 

Письмо «до востребования» ; Ода пенсии : [вірші]  // 
ОМК-2012 : период. лит.-публицист. альм. АО «ОМК». – О., 
2013. – С. 214. – (Центр игрового развития интеллекта «Эру-
дит»). 
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По случаю выхода в свет сборника «Мы – всем на удив-
ление – поэты» ; «Я уже совсем старушка…» ; Ода ненависти ; 
«Жизнь – ресторанное меню…» ; «Все – достоялись…» : [вірші] 
// ОМК-2007 : период. лит.-публицист. альм. АО «ОМК». – О., 
2007. – С. 188-189. – (Центр игрового развития интеллекта 
«Эрудит»). 

Такая короткая долгая жизнь : [вірш] // ОМК-2005 : пери-
од. лит.-публицист. альм. АО «ОМК». – О., 2005. – С. 109. – 
(Центр игрового развития интеллекта «Эрудит»). 
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ЗЛЕНКО 
Григорій Дем’янович 

7 листопада 1934, с. Потік, Миронівського р-ну,  
Київської обл. 

 
Письменник, журналіст, літературо- й книгознавець, бі-

бліограф. 
Закінчив Корсунь-Шевченківське педагогічне училище 

імені Т. Г. Шевченка і факультет журналістики Київського дер-
жавного університету імені Т. Г. Шевченка. Працював у редак-
ціях газет Корсуня-Шевченківського (Черкаська обл.) та Одеси, 
у республіканському видавництві «Маяк» (Одеса) (старший ре-
дактор, завідувач редакції художньої літератури, головний реда-
ктор). З 1972 по 2012 працював в ОДНБ (нині ОННБ) імені 
М. Горького завідувачем редакційно-видавничого (нині редак-
ційного) відділу. Займався становленням та розвитком відділу. 
Виступив ініціатором заснування бібліографічних серій «Літе-
ратурна Одеса», «Письменники Одеси», «Одеська письменниць-
ка організація в … році», краєзнавчого щомісячника «Одещина 
на сторінках центральної та республіканської преси». Уклав ни-
зку бібліографічних покажчиків, серед яких: «Леся Українка в 
Одесі», «Костянтин Паустовський в Одесі», «Іван Франко в 
Одесі» та ін. Зібрав і опрацював матеріали до книгознавчого 
словника «Перші українські видавництва Одеси». Автор близь-
ко двох десятків книжок («Нетлінне», «Книга пам’яті», «Берег 
Пушкіна» та ін.) та понад 3 тис. публікацій. Основні інтереси 
зосереджені на відтворенні призабутих і невідомих сторінок лі-
тературного та мистецького життя України, її книжкового дру-
ку, сприяв розвитку науково-популярного літературо- й книгоз-
навства. Вивчав історію бібліографічних товариств та діяльність 
видатних українських бібліографів, насамперед М. Ф. Комарова, 
якому присвятив кілька десятків розвідок, есе, портретів. 

Брав участь у реалізації численних загальноукраїнських 
культурних проектів: у створенні «Енциклопедії сучасної Укра-
їни», «Української літературної енциклопедії», енциклопедії 
«Мистецтво України», «Шевченківського словника»  та  «Шев-
ченківської енциклопедії», ряду регіональних довідників енцик-
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лопедичного характеру («З-над Божої ріки», Вінниця, «Никола-
евцы», Миколаїв, «Тарас Шевченко і Крим», Сімферополь). 
Оприлюднив низку статей в енциклопедичному словнику «Рус-
ские писатели, 1800-1917». 

Відзначений літературною премією імені Павла Тичини 
за книги «З полону літ» та «Берег Пушкіна», лауреат інших лі-
тературних премій (Київ, Одеса, Кривий Ріг, Москва). Член на-
ціональних спілок України – письменників і журналістів, член 
Всеукраїнської спілки краєзнавців, комісії бібліографії і книгоз-
навства Міжнародної асоціації україністів. Дійсний член Науко-
вого товариства імені Т. Шевченка, заслужений діяч мистецтв 
України. Має орден «За заслуги» 3-го ступеня, Подяку голови 
Одеської облдержадміністрації.  

 

 
Зленко Григорій Дем’янович : бібліогр. покажч. / ОДНБ 

ім. М. Горького ; упоряд. О. Г. Кушнір ; відп. ред. серії 
Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2005. – (Сер. «Пись-
менники Одеси» ; вип. 21)*. 

Про кн.: 

Захаркін С. : [Рецензія] // Критика. – 2008. – Чис. 7-8 
(105-106). – С. 35. 

Книгопанорама // Кур’єр Кривбасу. – 2007. - № 208-209 
(берез.-квіт.). – С. 397. 

 
Побачення з Одесою : [кн. есеїв, що друкувалися у пері-

од. пресі, зосібна – в тижневику «Крим. світлиця»]. – [Пологи, 
Запоріз. обл.] : Благодійн. фонд «ЄОМ-прес», 2007. – 292 с. 

                                                 
* У покажчику див. книги і статті, опубліковані до 2005 р. 
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Відсвіти Тараса Шевченка : розповіді про пошуки і знахі-
дки. – О. : Астропринт, 2009. – 344 с. 

Про кн.: 

Кудлач В. Підтримка української книги – справа держав-
ної ваги : [зокрема про шевченкіану Г. Д. Зленка, його 
книжку «Відсвіти Тараса Шевченка»] // Думська площа. 
– 2010. – 11 черв. 

Літа і люди : оповіді письменника-пошуковця. – О. : Аст-
ропринт, 2009. – 328 с. 

Подорож у минуле : про пошуки і знахідки. – О., 2010 
(фактично (2011)). – 242 с. 

 
Акації білої грона пахучі... : [етюд про знаковість дерева в 

історії Одеси] // Чорномор. новини. – 2005. – 6 жовт. 

Будівничий : [архітектор Ф. П. Нестурх] // Думська пло-
ща. – 2005. – 18 листоп. – С. 6. – (До 100-річчя одеської "Просві-
ти"). 

«Виходим на безмеж сухого океану...» : до історії одного 
сонета Адама Міцкевича // Наук. світ. – 2005. – № 6 . – С. 10 ; 
Чорномор. новини. – 21 квіт. 

Два тижні в Потоці : з кн. життя Тараса Шевченка // Віт-
чизна. – 2005. – № 5-6. – С. 148-151 ; Море. – № 3. – С. 128-132. 

Дорога на Мангишлак : [з кн. життя Тараса Шевченка] // 
Наук. світ. – 2005. – № 9. – С. 8-9 ; Думська площа. – 1 лип.  

Єгиптолог з-над Чорного моря : [про викладача Новорос. 
ун-ту О. Л. Коцейовського] // Чорномор. новини. – 2005. – 
5 листоп. ; Наук. світ. – 2006. – № 2. – С. 26-27. 

Жизнь, отданная на алтарь Украины : [укр. літератор 
І. Я. Череватенко] // Слобожанская волна : учеб. пособие-
хрестоматия по укр. лит. Сев. Слобожанщины = Слобожанська 
хвиля : навч. посібник-хрестоматія з укр. л-ри Півн. Слобожан-
щини / авт.-упоряд.: В. В. Олефіренко, С. М. Олефіренко. – До-
нецьк, 2005. – С. 121-123. 
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Життя і перо Миколи Чалого : [укр. поет; загинув під час 
національно-визвольних змагань 1919 р.] // Наук. світ. – 2005. – 
№ 7. – С. 16 ; Чорномор. новини. – 14 трав. 

З Ніною Грибоєдовою на борту : [вдова поета в Криму й 
Одесі 1846 р.] // Вітчизна. – 2005. – № 10-12. – С. 26-27 ; Море. – 
2006. – № 4. – С. 113-118. 

Забутий бібліограф : [В. С. Шамрай (жив на Кубані); його 
зв’язки з одес. бібліографом М. Ф. Комаровим] // Наук. світ. – 
2005. – № 2. – С. 16. 

Загадковий напис Євгена Плужника : з розповідей літ. 
слідопита // Дніпро. – 2005. – № 11-12. – С. 134-136. – (Літера-
турна критика). 

Засновник одеської «Просвіти» : [бібліограф 
М. Ф. Комаров] // Думська площа. – 2005. – 30 верес. – (До 100-
річчя одеської «Просвіти»). 

«...І дамки по столу совали» : [гра в шашки в Україні ; 
шашки в «Енеїді» І. Котляревського] // Наук. світ. – 2005. – № 7. 
– С. 28-29 ; Чорномор. новини. – 12 берез. 

Кому подаровано «Кобзар»? : з розповідей літ. слідопита : 
[присвята Т. Г. Шевченка Н. А. Степановій на «Кобзарі» 1860 р.] 
// Думська площа. – 2005. – 15 груд. – (Шевченкіана). 

Лицарі досвітніх вогнів / [інтерв’ю брав В. Сагайдак] // 
Думська площа. – 2005. – 23 верес. – (До 100-річчя одеської 
«Просвіти»). 

М. Франчич : вымышленное имя или реальная фамилия? : 
поправка к "Словарю псевдонимов…" И. Ф. Масанова // Библи-
ография. – 2005. – № 5. – С. 68-70. – (Библиографическая эврис-
тика). 

Метрика Тараса Шевченка : [розшукана одес. археогра-
фом кінця XIX ст. Л. С. Мацієвичем] // Наук. світ. – 2005. – № 6. 
– С. 26 ; Чорномор. новини. – 14 квіт. 

Михайло Федорович Комаров // Епістолярна спадщина 
академіка Д. І. Яворницького. В 4 вип., вип. 4. Листи 
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Д. І. Яворницького до діячів науки і культури / Дніпропетр. іст. 
музей ім. Д. І. Яворницького ; уклад. С. В. Абросимова [та ін.]. – 
Д., 2005. – С. 441-442. 

Міський голова і літератор : [П. О. Зелений] // Думська 
площа. – 2005. – 11 листоп. – (До 100-річчя одеської «Просві-
ти»). 

Мовчання Миколи Савича : [член Кирило-
Мефодіївського товариства ; згодом – одес. громад. діяч] // На-
ук. світ. – 2005. – № 8. – С. 18-19 ; Чорномор. новини. – 2 черв. 

Над рядками Альфреда де Мюссе : [фр. поет в укр. перек-
ладах] // Наук. світ. – 2005. – № 9. – С. 26-27. 

Народна артистка : [Л. В. Мацієвська] // Думська площа. – 
2005. – 25 листоп. – (До 100-річчя одеської «Просвіти»). 

«...Наш брат з Галичини» : [В. М. Мурський, публіцист і 
мовознавець, одес. громад. діяч] // Наук. світ. – 2005. – № 3. – 
С. 18. 

Незакінчений портрет : [про укр. перекладача і лексиког-
рафа В. Ф. Буряченка]  // Наук. світ. – 2005. – № 12. – С. 16 ; Чо-
рномор. новини. – 8 жовт. 

Одеський приятель Миколи Гоголя : [М. П. Ільїн] // Чор-
номор. новини. – 2005. – 3 листоп ; Наук. світ. – 2006. – № 5. – 
С. 10. 

Олександр Стурдза читає «Тризну» : з кн. життя Тараса 
Шевченка // Наук. світ. – 2005. – № 1. – С. 18-20 ; Кур’єр Крив-
басу. – № 184 (берез.). – С. 206-211. – (Витоки). 

Перші кроки Одеси : [місто в подорожніх записах 
П. Сумарокова та І. Долгорукова] // Чорномор. новини. – 2005. – 
29 жовт. 

Платон Бурачков і його колекції : [б-ка археолога у фон-
дах Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького] // Наук. світ. – 2005. 
– № 10. – С.  26-27 ; Думська площа. – 16 верес. 
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Повернення Івана Луценка : [лікар, громад. діяч] // Дум-
ська площа. – 2005. – 7 жовт. – (До 100-річчя одеської «Просві-
ти»). 

Поет, суддя, патріот : [С. П. Шелухін] // Думська площа. – 
2005. – 21 жовт. – (До 100-річчя одеської «Просвіти»). 

Полум’янів для Батьківщини : [одес. громад. діяч Омелян 
Темницький, уродженець Галичини] // Наук. світ. – 2005. – № 4. 
– С. 18-19 ; Чорномор. новини. – 10 лют. 

Послухаймо Олександра Де-Рібаса : [одес. літератор і іс-
торик ; його думки про українців і українську мову в історії 
Одеси] // Наук. світ. – 2005. – № 11. – С. 12,13 ; Думська площа. 
– 12 серп.  

Провідники в книжковому морі : [вид. діяльність Одес. 
держ. наук. б-ки ім. М. Горького] // Думська площа. – 2005. – 
14 січ.  

Пуля для Николая Гумилева : к 85-летию расстрела поэта 
// ОМК-2005 : период. лит.-публицист. альм. – 2005. – С. 103-
109. 

«Рано й вечір не виходили з театру...» : [літератор 
В. Горленко і композитор М. Лисенко в Одесі взимку 1889 р.] // 
Наук. світ. – 2005. – № 5. – С. 22-23 ; Чорномор. новини. – 
10 лют. 

Спадок Михайла Комарова // Іст.-літ. журн. / ОНУ 
ім. І. І. Мечникова. – 2004 (факт. 2005). – Вип. 10. – С. 229-242. – 
(Одесика). 

Трагедійний зачин : [з історії одес. письм. орг., 
1934-1944 рр.] // Думська площа. – 2005. – 27 трав. ; 3 черв.  

Три зустрічі : до 80-річчя Святослава Караванського // 
Донька Одеси : Ніна Строката в документах і спогадах / упоряд. 
О. Різниченко. – [О.], 2005. – С. 278-282. 

Хто він, дід Ольги Хоружинської-Франко : (архів.-бібл. 
пошук) // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Л., 2005. – Т. CCL : 



 108

Праці Філологічної секції. – С. 780-786 ; Чорномор. новини. – 
2006. – 26 серп. – Заг. : Одеський родич Ольги й Івана Франків. 

«Ясна, дзвінка закінченість сонета» : [ст.-передм. до пуб-
лікації : Жук Михайло. Вінок сонетів] // Літ. Одеса. – 2005. – 
№ 1. – С. 142-145 ; 146-155. 

Автопортрет : з кн. життя Тараса Шевченка // Шевченкіа-
на Одещини : наук.-краєзн. зб. / відп. ред. Т. П. Ананченко. – 
О. : Друк, 2006. – С. 6-34. – Те саме // Море. – № 2 (трав.). – 
С. 66-77 ; Кур’єр Кривбасу. – № 200 (лип.). – С. 133-149. 

Аутодафе : [знищення денікінцями 1919 р. укр. книжок, 
випущених одес. видавництвом «Народний стяг»] // Наук. світ. – 
2006. – № 12 (груд.). – С. 8-9 ; Чорномор. новини. – 23 лют.  

В дорозі до Мошен : [про новоросійського генерал–
губернатора М. С. Воронцова] // Наук. світ. – 2006. – № 7 (лип.). 
– С. 20-21. ; Чорномор. новини. – 28 січ. – Заг. : Остання поїздка 
графа Воронцова. 

«Вісімдесят п’ять літ – вік поважний і закличний...» : 
[до 85-річчя газети «Надросся»] // Надросся. – 2006. – 26 квіт. 

Дві квіточки з вінка Каменяреві :  [вступ. слово  і публ. 
віршів М. Гладкого та Г. Чупринки] // Чорномор. новини. – 
2006. – 26 серп.  

«Дивовижне явище цей Елькан...» : з кн. життя Тараса 
Шевченка // Наук. світ. – 2006. – № 8 (серп.). – С. 19-20 ; Чорно-
мор. новини. – 25 лют. 

Еще об Эммануиле Григорьевиче Оксмане : (письмо в ре-
дакцию) // Рус. лит. – 2006. – № 3. – С. 240. 

Єдиний приїзд в Одесу : до 150-річчя від дня народження 
Івана Франка // Чорномор. новини. – 2006. – 17 серп. 

Задавнена помилка : про справжнього автора «Декількох 
нових штрихів до біографії Т. Г. Шевченка» // Наук. світ. – 2006. 
– № 2. – С. 22-23. 



 109

Засновник одеської «Просвіти» : [М. Ф. Комаров] // Золо-
тослів. – 2006. – № 9. – С. 8. 

І на Сході на Далекім за Вкраїну він боровсь : 
[Д. М. Боровик, діяч одеської «Просвіти»] // Чорномор. новини. 
– 2006. – 3 серп. 

І немає роду переводу… : [родовідне “перехрестя” пись-
менників Єлисея Колбасіна і Вадима Андреєва] // Чорномор. 
новини. – 2006. – 28 верес. ; Наук. світ. – 2007. – № 2. – C. 12-13. 

Казка його життя : [Одеса в біографії Т. Г. Шевченка] // 
Чорномор. новини. – 2006. – 18 трав.  

Книжка, що зацікавила Шевченка : [Рябушкин М. С. За-
писки об Астрахани] // Наук. світ. – 2006. – № 9 (верес.). – С. 18-
19. 

Кому подаровано «Кобзар»? : [Н. А. Степанова] // Наук. 
світ. – 2006. – № 1. – С. 20-21. 

На сторожі Слова : [літературознавець В. В. Фащенко] // 
Одесити-лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка : 
біобібліогр. довід. / ОННБ ім. М. Горького ; упоряд. 
Л. М. Бур’ян ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2006. – С. 148-150. 

Одеса в житті Сергія Єфремова : до 135-ліття від дня на-
родження видатного укр. літературознавця, академіка і громад. 
діяча // Чорномор. новини. – 2006. – 7 жовт. 

Одеський родич Ольги й Івана Франків // Чорномор. но-
вини. – 2006. – 26 серп. 

Орел з поламаними крилами : [І. Я. Франко] // Наук. світ. 
– 2006. – № 8 (серп.). – С. 14-15 ; Чорномор. новини. – 4 лют. 

Повернення Івана Луценка : [один із засновників одес. 
«Просвіти»] // Золотослів. – 2006. – № 9. – С. 10. 

«...Поема моя виношена під серцем» : [історія повісті 
О. Стороженка “Марко проклятий”] // Чорномор. новини. – 
2006. – 2 груд. – (Розповідь літ. слідопита). 
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Полум’янів, боровся та страждав : [М. Є. Слабченко] // 
Думська площа. – 2006. – 20 січ. – (Одеській «Просвіті» – 
100 років). 

Помилок легко уникнути, заглянувши в «Хронологичес-
кий справочник (XIX и XX века)» // Літ. Україна. – 2006. – 
24 серп. 

Послухаймо Олександра Де-Рібаса... // Золотослів. – 2006. 
– № 9. – С. 7. 

Потебнянець Василь Харцієв // Наук. світ. – 2006. – № 1. 
– С. 29-30 ; Думська площа. – 16 черв. – Заг. : Василь Харцієв – 
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«Талановитий невдаха», або Хто поверне до Національної 
спілки письменників України історика й критика Мирона Степ-
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Столітній, але не зістарений сюжет : Борис Ржевський-
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Теодор Менцель з Середньофонтанської дороги : [про 
німецького сходознавця в Одесі] // Чорномор. новини. – 2007. – 
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го края : история и современность : науч.-образоват. и культ.-
просвет. альм. – Оренбург, 2009. – С. 37-43. – (Четвертые Боль-
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Корсунь-Шевченківський, 2007. – С. 5-7. 

Євген Плужник на Соловках : [вірш] // Шляхами пам’яті : 
антологія поетич. творів, присвяч. пам’яті митців Розстріляного 
Відродження. – О., 2011. – С. 83. 

«Іван – так він себе назвав…» : [сонет, включений у текст 
ст. В. Павличенко "Згадуючи Івана Рядченка"] // Чорномор. но-
вини. – 2006. – 2 лют. 

«Кобзар» : [сонет] // Віщий голос : вірші про 
Т. Г. Шевченка / упоряд. П. І. Осадчук. – О., 2006. – С. 196. 

«Кобзар» : [сонет] // Видання «Кобзаря» у фондах Одесь-
кої державної наукової бібліотеки ім. М. Горького : бібліогр. 
покажч. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; рецен-
зент Т. С. Мейзерська ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2005. – С. 3. 

Лірики нестримна течія / пер. з О. Пушкіна, 
М. Лермонтова, Ф. Тютчева, О. Апухтіна, Л. Кисельова, 
І. Буніна, М. Заболоцького, А. Ахматової // Думська площа. – 
2005. – 1 квіт. 

«Мов непорушні вартові...» ; «Убоге сонце встало ра-
но...» ; «Гречаний дух повіяв з поля...» // Чорномор. новини. - 
2006. – 1 квіт. – (Укр. степ). 

Мови української меди : «Скільки лайки, скільки тої зло-
сті...» ; «Ирій є у словнику Грінченка...» : [сонети] // Чорномор. 
новини. – 2005. – 16 квіт. – (Українське слово). 

Мокрий гривеник // Одеське літературне віче : у 2 т. / 
упоряд. та авт. передм. Г. Горст ; редкол.: Г. Щипківський (гол. 
ред.) [та ін.]. – О., 2006. – Т. 2 : Антологія прози. – С. 166-175 ; 
портр., біогр. довідка. 

«Оце ім’я неголосне – Тарас» : [сонет]  //  Вивчаємо укра-
їнську мову та літературу. – Х., 2007. – № 5 (лют.). – С. 20. – 
(Література рідного краю) ; Одес. вісті. – 2005. – 5 берез. ; Дум-
ська площа. – 2008. – 7 берез. – (Одеська шевченкіана). 
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Оце ім’я неголосне – Тарас : «Ну що йому Одеса ?! Тіль-
ки звук...» ; «Із Моринців в Вільшану, а відтіль...» ; «Шалений 
гнів, любові щедрий дар...» // Чорномор. новини. – 2006. – 18 
трав.  

Оце ім’я неголосне – Тарас : «Ну що йому Одеса ?! Тіль-
ки звук...» // Шевченкіана Одещини : наук.-краєзн. зб. / уклад. 
Т. І. Максим’юк. – О., 2006. – С. 219. 

«Палкою думкою наснажена й зігріта…» : [сонет] // 
«Просвіта» : минуле, сучасне й майбутнє : (до 100-річчя одесь-
кої «Просвіти») : матеріали наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 
2005 р. – О., 2006. – С. 3. — Те саме // Думська площа. – 2005. – 
25 листоп. 

Перемовини : переклади з рос. поезії : з О. Пушкіна “Я 
вас кохав: кохання чисте, може...” ; з М. Лермонтова “Біліє па-
рус самотинно...” ; з Ф. Тютчева “Є в осені з її початком...”, “Зу-
стрів я вас – і все минуле...” ; з О. Апухтіна “Ось тобі вірші ста-
резні поета...” ; з Л. Мея “Чотири рядки” ; з І. Буніна “Й рясен 
цвіт, і джмелі, і трава у розмаї...”, “У птаха є гніздо, у звіра є но-
ра...” ; з А. Ахматової “Іржа їсть золото, і тлінню стає сталь...” ; з 
М. Заболоцького “У гаю цім березовім...” ; з Л. Кисельова 
«Пам’яті Лермонтова», “Усі образи втратять сутність...” ; з 
С. Гудзенка “Був піхотинцем в полі чистім...” ; з 
А. Тарковського “Той жив і вмер, і та жила...” // Літ. Одеса. – 
2007 (факт. : 2008). – № 4. – С. 128-136. – (Мости єднання). 

Пізня лірика : [добірка з 8 творів] // Веч. Одесса. – 2009. – 
1 дек. – С. 3. 

Пушкінський сонетарій : Поетові ; Сонет ; Мадонна / пер. 
з О. С. Пушкіна // Літ. Одеса. – 2009. – № 1. – С. 108-111. 

«Постав на чергу двадцять перший вік…» ; «Юди завжди 
житимуть між нас…» ; «Шукаєш правди, щастя і любові…» ; 
«Що є книга? Літер домовина…» ; «Кобзар» ; «У Нечуєвій осе-
лі» ; «Борис Дерев’янко» ; «Я напишу вам вірша про кохан-
ня…» : [вірші] // Веч. Одесса. – 2009. – 1 дек. – С. 3. 
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Світе мій, країно Україно! : «Дай нам, Боже, з роси і з во-
ди...» ; «Світе мій, країно Україно!..» ; «Скільки лайки, скільки 
тої злості!..» ; «Зажура чорна в полум’ї зорі...» ; «Напишіть сьо-
годнішні декрети...» ; «В цілому світі все має початок...» ; «У 
буднів злий хаос...» ; «Я розумію ваші болі...» ; «Яблука: гуп та 
гуп!..» ; «Не кидайсь до пера мерщій...» // Літ. Одеса. – 2005. – 
№ 4. – С. 68-72. 

Сонет живе у просторі і часі : «Сонет Зерова, Бургардта, 
Драй-Хмари…» ; «Куди подівсь могутній Вавілон?..» ; «Серед 
Одеси пам’ятних окрас…» ; «Він так любив її, Віторію Колон-
ну!..» : [вірші] // Чорномор. новини. – 2009. – 6 серп.  

Сонет живе у просторі і часі : [цикл] // Думська площа. – 
2006. – 28 квіт. – (Літ. сторінка). 

Сонет про музей-мрію : [для феномен. колекції 
Т. Максим’юка, шанувальника укр. культури]  // Одещина – 
Шевченкові : збірник / уклад. Т. І. Максим’юк. – О., 2006. – 
С. 3 обкл. 

«Сповільна наш ослаблюється зір...» : [вірш, присвяч. 
В. Гараніну після прочитання його книжки «Memento mori» 
(2005)] // Знаки Зодіаку : вибр. поезії / В. Гаранін. – О., 2007. – 
С. 96. 

Та ми устаємо повзводно… :  Ще війна на світі не зами-
рена // Крізь пам’ять : зб. поезій. – О., 2005. – С. 99-101. 

Таке життя : пам‘яті Бориса Нечерди ; Премія Борису Не-
черді : [вірші] // “Я жив як міг, я не лукавив…» : літ. спадщина 
Б. Нечерди : спогади про письм. / упорядкув., підготов. текстів 
та приміт. І. М. Задої. – О., 2010. – С. 355-356. 

Тарас Шевченко ; Леся Українка : [сонети] // Слава і 
Честь. – 2006. – 30 верес.  

[Уривок з віршів, послання Г. Зленка до П. В. Жура 
(1972)] // Шевченківський краєзнавчий альманах-2007. – К., 
2007. – С. 36. 
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Цикл сонетів «Я жив у Корсуні» // Росич : літ.-мистец. 
альм. Корсунь-Шевченківщини. – Корсунь-Шевченківський, 
2007. – № 1. – С. 8-10 : портр. 

Я твій син, Україно : [пісня ; муз. М. Колодочки] // Море. 
– 2006. – № 4. – С. 2 обкл. ; Думська площа. – 2005. – 2 верес. 
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ІВАНОВА 
Тетяна Миколаївна 

16 вересня 1974, смт Фрунзівка, Одеської обл. 
 

Бібліотекар-бібліограф, краєзнавець. 
Закінчила бібліотечні відділення Одеського культурно-

освітнього училища та Київського національного університету 
культури і мистецтв (фах — бібліотекар-бібліограф публічних 
бібліотек). Працювала у с. Павлівка, Фрунзівського р-ну, Одес. 
обл. (завідувач сільської, шкільної бібліотек, учитель історії за-
гальноосвітньої школи). З 2002 – в ОДНБ (нині ОННБ) імені 
М. Горького (головний бібліотекар сектора краєзнавства відділу 
«Одесика»). Займається науково-дослідною та науково-
методичною роботою за напрямом діяльності відділу, консуль-
тує читачів з питань краєзнавства та бібліотечно-
бібліографічного пошуку, бере участь в організації та проведен-
ні семінарів для бібліотечних працівників, у наукових конфере-
нціях, загальнобібліотечних виставках, у популяризації краєзна-
вчого фонду відділу, в організації Різдвяних та Шевченківських 
краєзнавчих читань. Проводить бібліографічні огляди нових 
краєзнавчих видань на засіданнях наукової секції «Одесика» при 
Одеському будинку вчених. Є співупорядником та редактором 
низки праць. Публікується в одеських ЗМІ. З 2005 по 2008 (чо-
тири рази на тиждень) готувала історико-краєзнавчі інформації 
«В этот день в Одессе: 150 лет назад; 100 лет назад; 50 лет на-
зад». Нагороджена почесними грамотами Міністерства культури 
і туризму України, має подяки Одеського обласного гуманітар-
ного центру позашкільної освіти та виховання та Одеської обла-
сної державної адміністрації.  

 
Всегда первая, 1864-2005 : гимназия № 1 г. Одессы 

им. А. П. Быстриной на фоне истории народного образования 
Южного региона / ОДНБ ім. М. Горького ; сосост.: 
А. И. Ефимова, Е. А. Каменева ; редкол.: О. Ф. Ботушанская [и 
др.]. – О. : Астропринт, 2005. – 288 с. : ил. 
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Одещина – регіон економічної стабільності, національної 
злагоди та культурного різноманіття [Електронний ресурс] : ка-
талог виставки до 80-річчя Одеської області / ОННБ 
ім. М. Горького ; співупоряд. Л. І. Саєнко ; ред. 
І. С. Шелестович. – О., 2012. – 130 с. 

Свет вышитых икон : к открытию выставки в музее 
«Христианская Одесса», 5 марта 2012 г. : буклет / ОННБ 
ім. М. Горького. – [О., 2012]. – 1 л., слож. в 8 с. : ил. 

 
Итальянец, влюбленный в Одессу и море : [А. Анатра] / 

соавт. А. Скачек // Моряк Украины. – 2006. – 10 мая. ; Порты 
Украины Плюс. – 2011. – № 7. – С. 76-77 – Те саме // Морская 
энцикл. Одессы. – О., 2012. – С. 653 : портр., ил. 

Святая Пасха в Одессе 100 лет назад / соавт. 
Е. А. Каменева // Одес. вестн. – 2006. – 22 апр. – С. 12 : ил. 

«Одесский вестник», 1827 ; 5 января. Известия о торгов-
ле ; 12 марта ; 26 марта : [до 180-річчя від дня виходу першого 
номера газ. «Одесский вестник»] // Одес. вестн. – 2007. – 18 янв. 
– (Архив). 

Выставка – это всегда праздник // Выставки Одессы. – 
2012. – № 13. – С. 20-21 : ил. 

«Мояна» / соавт. А. Г. Пономаренко [и др.] // Морская эн-
цикл. Одессы. – О., 2012. – С. 359 : ил. 
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ІЖИК (ФАБРИКА) 
Лариса Володимирівна 

19 грудня 1968, с. Заваль, Куйтунського р-ну,  
Іркутської обл. (Російська Федерація) 

 
Філолог, бібліотекар. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах – філолог, викладач ро-
сійської мови та літератури). З вересня 1986 працює в ОДНБ 
(нині ОННБ) імені М. Горького (бібліотекар І, ІІ, категорії відді-
лу міжбібліотечного абонемента; бібліотекар, провідний бібліо-
текар відділу рідкісних видань та рукописів). Відповідає за пог-
либлене вивчення краєзнавчого розділу фонду відділу. Веде на-
уково-бібліографічну роботу зі складання бібліографічних 
праць, пов’язаних з історією Одеси. Відповідає за вивчення й 
опис ілюстративного матеріалу з фондів відділу (екслібриси, 
графіка, фотографії, книжковий ілюстративний матеріал). Ви-
ступає на науково-практичних конференціях з доповідями з пи-
тань історії книгодрукування.  

 
 

 
Журналы старой Одессы : справочник / соавт. 

М. Р. Бельский. – О. : ВМВ, 2008. – 120 с. 

Григорий Маразли : честь паче почести / соавт. 
С. Г. Решетов ; Греческий фонд культуры, Одес. филиал. – О. : 
ТЭС, 2012. – 352 с. : ил. 

Книжные знаки одесских библиофилов [Електронний ре-
сурс] : моногр. исслед. / рецензент Н. Н. Зубков; консультант 
С. З. Лущик ; ред. И. С. Шелестович. – 2006. – 116 с. 
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Фамильная библиотека графов Толстых в Одессе // Стра-

ницы истории благотворительности в Одессе : к 100-летию 
вступления графа М. М. Толстого в должность попечителя 
ОГПБ : материалы конф. (4 дек. 1997 р.) / ОДНБ 
ім. М. Горького ; редкол.: О. Ф. Ботушанская (отв. ред.) [и др.]. – 
О., 2000. – С. 62-76. 

О родовой библиотеке Эрдели : (из истории книжного со-
бирательства в Одессе) // Библиофилы России : альманах. – М., 
2004. – Т. 1. – С. 164-172. 

Редкие издания из библиотеки Конрада Березовского в 
ОГНБ им. М. Горького : [огляд колекції родини Березовських] // 
Скарбниця культури : зб. ст. / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол.: 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – 
О., 2004. – Вип. 3. – С. 166-176. 

Судьба книжного собрания семьи Эрдели // Матеріали 
міжнар. наук. конф. «Історичні колекції у книгозбірнях : про-
блеми збереження, реконструкції» / упоряд.: О. Полевщикова, 
О. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрєзова. – О., 2004. – С. 62-68. 

Городской голова Одессы Г. Г. Маразли (1831-1907) и его 
родственное окружение / соавт. С. Решетов // Дерибасовская-
Ришельевская : одес. альм. – 2007. – Кн. 31. – С. 6-31. 

К вопросу изучения и описания книжных знаков на кни-
гах ОГНБ // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в 
сучасному науково-інформаційному просторі : матеріали конф., 
присвяченої 85-річчю Музею книги Одес. держ. наук. б-ки 
ім. М. Горького. Одеса, 25–27 верес. 2007 р. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; упоряд. Т. Л. Подкупко ; відп. ред. 
О. Ф. Ботушанська ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2008. – 
С. 15-19. 

Одесские врачи-библиофилы // Сумська старовина. – 
2008. – № 24. – С. 113-124.  
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Мария Фердинандовна Кич-Маразли и ее родственное 
окружение / соавт. С. Решетов // Дерибасовская-Ришельевская : 
одес. альм. – 2009. – Кн. 36. – С. 15-33 ; Кн. 37. – С. 53-70 ; 
Кн. 38. – С. 47-60 ; Кн. 40. – С. 80-106 ; Кн. 42. – С. 111-127. 

О доме городского головы Одессы Н. А. Новосельского : 
к истории переименования улицы Ямской в Новосельского / со-
авт. С. Решетов // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. –
2013. – Кн. 54. – С. 68-80. 



 141

КАМЕНЄВА  
Євгенія Олександрівна 

20 грудня 1953, с. Лечкоп,  
Сухумського р-ну (Абхаз. АР, Грузія) 

Бібліограф-краєзнавець. 
Закінчила Київський державний інститут культури імені 

О. Є. Корнійчука (фах – масові та наукові бібліотеки). З 1978 по 
2008 працювала в ОДНБ імені М. Горького у науково-
бібліографічному відділі, потім у відділі краєзнавства «Одеси-
ка» (бібліограф, старший бібліограф, завідувач сектора крає-
знавства). Брала участь у підготовці науково-допоміжних пока-
жчиків, серед яких – «Пам’ятники історії і культури Одеської 
області», «Одесі – 200 років»; у науково-дослідній роботі біблі-
отеки, відділу, в наукових конференціях, семінарах, краєзнавчих 
читаннях. Працювала над створенням хронологічного каталогу 
місцевих видань, готувала бібліографічні огляди «Що пишуть 
про нашу магістраль» на сторінках газети «Чорноморський гу-
док», друкувала у місцевій пресі статті, присвячені видатним 
діячам Причорномор’я, його історії. Багато зробила для удоско-
налення довідково-бібліографічного апарату з питань історії, 
культури, економіки Одеси і краю. 

 
Всегда первая, 1864-2005 : гимназия № 1 г. Одессы 

им. А. П. Быстриной на фоне истории народного образования 
Южного региона / ОДНБ ім. М. Горького ; сосост. : 
А. И. Ефимова, Т. Н. Иванова ; редкол. : О. Ф. Ботушанская [и 
др.]. – О. : Астропринт, 2005. – 288 с. : ил.  

 

Бібліограф і краєзнавець Ліна Михайлівна Смичок // Скарб-
ниця культури : зб. ст. / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол.: 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – 
О., 2004. – Вип. 3. – С. 217-219. 
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Михаил Комаров – библиограф, литератор и обществен-
ный деятель : [до 160-річчя від дня народження] // Вестн. БАЕ. – 
М., 2004. – № 4. – С. 77-78. 

Одесские страницы истории Крымской войны : (по мате-
риалам фондов Одес. гос. науч. б-ки им. М. Горького) // Ист. 
память.– 2005. – Вып. 6. – С. 230-232.  

Святая Пасха в Одессе 100 лет назад : [за матеріалами 
одес. газ.] / соавт. Т. М. Іванова // Одес. вестн. – 2006. – 22 апр. 

 

Бур’ян Л. М. Каменєва (Губанова) Євгенія Олександрівна 
/ Л. М. Бур'ян, Г. В. Устюжаніна  //  Бібліографи Одеської дер-
жавної наукової бібліотеки імені М. Горького : біобібліогр. до-
від. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; відп. за вип. 
О. Ф. Ботушанська ; наук. ред. Г. Д. Зленко ; ред. 
І. С. Шелестович. – О., 2002. – С. 114-116. 
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КОЛЬЧЕНКО 
Людмила Олександрівна 

2 липня 1961, м. Буринь, Сумської обл.  
 

Інженер-технолог, бібліограф. 
Закінчила Одеський технологічний інститут харчової 

промисловості імені М. В. Ломоносова. Була інженером-
технологом на Охтирському промисловому комбінаті. З 1986 по 
2000 працювала в ОДНБ імені М. Горького, у науково-
бібліографічному відділі (старший, провідний, головний бібліо-
граф). Вела систематичну картотеку статей з питань економіки. 
Брала участь у роботі університету бібліотечно-бібліографічних 
знань, у підготовці й проведенні інформаційно-масових заходів. 
Є упорядником низки бібліографічних посібників. Першою се-
ред фахівців ОДНБ подала читачам фактографічну інформацію 
шляхом оціночного реферування джерел (посіб. «Одесса сегод-
ня: экология города»). 

 
Я и другие Я : (психология личности и общения) : рек. 

указ. лит. / ОГНБ им. М. Горького ; науч. ред. А. А. Бефани ; 
ред.: М. Л. Десенко, И. С. Шелестович. – О., 2000. – (Серия 
«Проблемы. Гипотезы. Открытия» ; вып. 44). 

Про кн.: 
Зленко Г. Д. Как противостоять превратности судьбы // 
Веч. Одесса. – 2000. – 28 сент. – (Кн. полка). 

Одесса сегодня : экология города : библиогр. указ. / ОГНБ 
им. М. Горького ; науч. ред. А. Л. Цыкало ; ред. 
И. С. Шелестович. – О., 2001. – 68 с. 

Одесса сегодня : экология города : библиогр. указ. лит. – 
2-е изд., доп. / ОГНБ им. М. Горького ; сосост. Л. И. Шекера ; 
науч. ред. А. Л. Цыкало ; ред. И. С. Шелестович. – О., 2003. – 
112 с. 

Вчені вузів Одеси. Вип. 1. Природничі науки, 1865-1945, 
ч. 5. Біологи :  біобібліогр.  довід.  /  ОДНБ ім. М. Горького ;  
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співупоряд. Т. В. Тющенко ; наук. ред. Т. В. Васильєва ; ред. 
І. С. Шелестович. – О., 2004. – 190 с., 12 с. ілюстр. 

Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького, 
1829-1999 : бібліогр. покажч. / ОДНБ ім. М. Горького ; співупо-
ряд.: О. Г. Кушнір, Т. І. Олейникова ; редкол.: 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 
2004. – 427 с. 

 
Бур’ян Л. М. Кольченко Людмила Олександрівна // Біблі-

ографи Одеської державної наукової бібліотеки імені 
М. Горького : біобібліогр. довід. / ОДНБ ім. М. Горького ; упо-
ряд. Л.М. Бур’ян ; наук. ред. і авт. вступ. ст. Г.Д. Зленко ; ред. 
І.С. Шелестович ; відп. за вип. О.Ф. Ботушанська. – О., 2002.  – 
О., 2002. – С. 127-129. 

Кольченко Людмила Олександрівна // Одеська державна 
наукова бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. по-
кажч. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. : Л. О. Кольченко, 
О. Г. Кушнір, Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська 
(відп. ред.) [та ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 353. 

 



 145

КОЛЕСНИКОВА 
Валентина Іванівна 

12 серпня 1955, с. Демівка,  
Чечельницького р-ну, Вінницької обл.  

 
Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила бібліотечний факультет  Кишинівського дер-

жавного університету імені В. І. Леніна (фах — бібліотекар-
бібліограф). Працювала в Державній республіканській бібліоте-
ці імені Н. К. Крупської та у філіях ЦГБ ім. Жданова 
(м. Кишинів) (молодший, старший бібліотекар), у Бершадській 
районній бібліотеці (бібліотекар, старший, провідний бібліоте-
кар; бібліограф). З грудня 2007 – в ОДНБ (нині ОННБ) імені 
М. Горького, у відділі зв’язків з громадськістю та реклами біб-
ліотеки (провідний бібліотекар). Відповідає за інформування 
громадськості про проведення масових заходів бібліотеки через 
засоби масової інформації. 

 
«... И благодарная память потомков» : [про кн. виставку 

«Б. А. Рыбаков – русский академик, археолог, историк : к столе-
тию со дня рождения»] // Веч. Одесса. – 2008. – 18 окт. 

Мой друг – Ольга Берггольц // Черное море. – 2010. – 
27 мая. 

Велика Вітчизняна : кн. як документ часу : [про кн.-
ілюстр. виставку до 70-річчя героїчної оборони Одеси] / співавт. 
Л. В. Худенко // Чорномор. новини. – 2011. – 20 серп. 

Дні та ночі війни : [про кн.-ілюстр. виставку до 70-річчя 
героїчної оборони Одеси] / співавт. Л. В. Худенко // Одес. вісті. 
– 2011. – 11 серп. 

Здоров’я – головний фактор гармонійного розвитку лю-
дини : на допомогу вчителю : [бібліогр. списки за темою] / 
співавт. Е. Х. Пулатова // Наша школа. – 2011. – № 1-2. – 
С. 100-103. 
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Євген Гребінка – знайомий і незнайомий // Чорномор. но-
вини. – 2012. – 18 лют. 

І мить доби, і крок історії : [про кн.-ілюстр. виставку з 
однойменною назвою, присвячену 95-річчю виходу першого 
номера газ. «Чорноморські новини» (колишня назва – «Чорно-
морська комуна»)] // Чорномор. новини. – 2012. – 19 лип. 

Проблеми статевого виховання / співавт.: Ж. Ф. Гулько, 
Е. Х. Пулатова // Наша шк. – 2012. – № 5. – С. 77-78. 

Фундатор української літератури : [Є. П. Гребінка] // 
Думська площа. – 2012. – 16 берез. 

Моїм адресатам у 21-е сторіччя – з любов’ю : [про кн.-
ілюстр. виставку в ОННБ, присвячену 110-річчю від дня наро-
дження Є. Петрова] // Одес. вісті. – 2013. – 19 січ. 

По той бік фронту : [про виставку до Дня партизанської 
слави] // Одес. вісті. – 2013. – 21 верес. 

Щоб наше слово не вмирало : [про Тиждень рідної мови в 
ОННБ] // Чорномор. новини. – 2013. – 7 берез. 
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КОМЕНДАНТОВА 
Віра Іванівна 

9 листопада 1944, м. Одеса – 28 жовтня 2008, м. Одеса 

Філолог, бібліотекар. 
Закінчила Одеський державний університет імені 

І. І. Мечникова та трирічні курси іноземних мов (англійське від-
ділення).  Працювала у середній школі № 10, на підготовчих 
курсах при Одеському державному університеті імені 
І. І. Мечникова (викладач французької мови), в Одеському гід-
рометеорологічному інституті, Одеському інженерно-
будівельному інституті (бібліотекар), у науковій бібліотеці Оде-
ського державного університету імені І. І. Мечникова (старший 
бібліотекар відділу обробки), в Одеській обласній науковій біб-
ліотеці імені В. І. Леніна (старший бібліотекар відділу абонеме-
нта; завідувач іноземного відділу). У 1985-2008 працювала в 
ОДНБ імені М. Горького (старший бібліотекар відділу рідкісних 
видань та рукописів). Вела довідковий апарат на літературу іно-
земними мовами. Вивчала та описувала фонд літератури інозем-
ними мовами. Готувала доповіді з питань історії іноземного 
книгодруку. Брала участь у складанні бібліографічних покажчи-
ків, організації книжкових виставок, проведенні екскурсій. 

 
Подарки из Франции : [про подарунки, які ОДНБ одержа-

ла від Національної бібліотеки Франції та від фр. художниці 
С. Саварі-Полідорі] // Одес. вестн. – 2002. – 1 июня. 

 
Комендантова Віра Іванівна // Одеська державна наукова 

бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 353. 
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КОЧЕТКОВА 
Тетяна Вікторівна 

18 березня 1958, м. Волзький, Волгоградської обл. 
(Російська Федерація) 

Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила бібліотечне відділення Київського державного 

інституту культури (фах – бібліотекар-бібліограф). З 1979 пра-
цює в ОДНБ (нині ОННБ) імені М. Горького, спочатку у відділі 
технічної літератури, потім у науково-бібліографічному, науко-
во-методичному (методист, старший методист, головний бібліо-
текар, завідувач сектора НОП). З 1992 — у довідково-
інформаційному відділі (завідувач відділу, провідной бібліог-
раф, з 2002 завідувач сектора довідково-бібліографічного обслу-
говування). Веде розділ «Політика. Політичні науки» та весь 
комплекс питань, пов’язаних з цим напрямом. Автор низки біб-
ліографічних, методичних та методико-бібліографічних матері-
алів, співавтор п’яти випусків «Нормативної документації». Бе-
ре участь у науково-практичних конференціях, семінарах, у 
проведенні масових загальнобібліотечних заходів, у наукових 
дослідженнях, виступає з лекціями з питань підвищення квалі-
фікації співробітників бібліотеки та бібліотечних працівників 
Одещини. Надає методичну і практичну допомогу відділам 
ОННБ, бібліотекам міста за напрямами роботи сектора. 

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури 
України. 

 
Морской бизнес в Одесском регионе : библиогр. указ. 

лит. : у 2 ч. / ОДНБ ім. М. Горького ; наук. ред. и авт. вступ. ст. 
Б. В. Буркинский ; ред. И. С. Шелестович. — О., 2006.  

Ч. 1. — 85 с. 
Ч. 2. — 204 с. 
 
Борис Володимирович Буркинський : біобібліогр. покажч. 

л-ри / ОННБ ім. М. Горького ; наук. ред.: О. М. Котлубай, 
Н. І. Хумарова ; авт. вступ. ст.: С. К. Харічков, Н. І. Хумарова ; 
ред. І. С. Шелестович. — К. : Освіта України, 2012. — 232 с. 
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Кочеткова Тетяна Вікторівна // Одеська державна наукова 
бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 356. 
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КРАВЧЕНКО 
Олена Іванівна 

12 вересня 1973, м. Одеса 
 

Філолог, бібліограф. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах – філолог, викладач 
української мови та літератури). З 1995 по 2000 працювала в 
ОДНБ імені М. Горького у відділі науково-допоміжної та реко-
мендаційної бібліографії (провідний бібліограф). Автор кількох 
посібників, присвячених одеським письменникам. Брала участь 
у доборі матеріалів про зв’язки з Одесою І. Франка, 
І. Тобілевича (Карпенка-Карого), М. Кропивницького. 

 
Михайло Олександрович Левченко : біобібліогр. покажч. 

/ ОДНБ ім. М. Горького ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. 
М. Л. Десенко. – О., 2000. – 43 с. – (Серія «Письменники Оде-
си» ; вип. 16). 

Валентин Леонідович Мороз : біобібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; співупоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. 
Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2001. – 44 с. – (Серія 
«Письменники Одеси» ; вип. 17). 

Іван Франко в Одесі : бібліогр. покажч. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; співупоряд. Г. Д. Зленко ; наук. ред. 
Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2001. – 103 с. – (Серія 
«Літ. Одеса» ; вип. 8). 

Про кн.: 

«В серії бібліографічних покажчиків "Літературна Оде-
са"…» // Критика. – 2001. – № 11. – С. 8. 

Глущак А. Цінний франкознавчий посібник // Веч. Одесса. 
– 2001. – 30 авг. – (192 сходинки). 

Нові видання // Київ. старовина. – 2001. – № 5. – С. 174. 
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Федорук О. [Рецензія] // Зап. Наук. т-ва імені 
Т. Шевченка. – Л., 2006. – Т. CCL : Праці філологічної 
комісії. – С. 835-837. 

 

І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі : бібліогр. по-
кажч. / ОДНБ ім. М. Горького ; співупоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. 
ред. Р. Я. Пилипчук ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2004. – 171 с. – 
(Серія «Літературна Одеса» ; вип. 10). 

Про кн.: 

[Рецензія] // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 10. – С. 4 ; 
Слово і час. – № 12. – С. 79. 

[Захаркін А. С.] [Рецензія] // Критика. – 2005. – № 3. – 
С. 4. 

[Рецензія] // Кримська світлиця. – 2005. – 9 берез. 

 

 
Бур’ян Л. М. Кравченко Олена Іванівна // Бібліографи 

Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : біо-
бібліогр. довід. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; 
наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович ; 
відп. за вип. О. Ф. Ботушанська. – О., 2002. – С. 147-148. 
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КРАВЧЕНКО  
Уляна Пилипівна 

28 вересня 1930, с. Крива-Руда, Семенівського р-ну, 
Полтавської обл. 

Бібліотекар. 
Закінчила Харківський державний бібліотечний інститут 

(фах – бібліотекознавець дитячих та юнацьких бібліотек). Пра-
цювала в Чернігівській обласній дитячій бібліотеці імені 
М. Островського (методист, директор). З 1971 по 2007 працюва-
ла  в ОДНБ імені М. Горького (завідувач відділу обслуговуван-
ня; завідувач науково-методичного відділу; бібліотекар; провід-
ний бібліотекар; завідувач відділу літератури для службового 
користування та архіву; заступник директора з наукової роботи). 
Під її безпосереднім керівництвом проводився комплекс захо-
дів, спрямованих на підвищення рівня роботи бібліотек Півден-
ної зони України (Запорізької, Кіровоградської, Кримської, Ми-
колаївської, Одеської та Херсонської областей) з усіх напрямів 
бібліотечної роботи. Виступала на республіканських та облас-
них нарадах, науково-практичних конференціях, семінарах. Ав-
тор низки бібліотекознавчих посібників. Нагороджена медалями 
«За трудову доблесть», «За доблесний труд», «Ветеран праці», 
Почесною грамотою Міністерства культури УССР і республі-
канського комітету профспілки працівників культури, значком 
«Відмінник культурного шефства над селом». 

 

 
Любов Василівна Лялікова : [про ветерана бібліотеки] // 

Скарбниця культури : зб. ст. / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол.: 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – 
О., 2004. – Вип. 3. – С. 211-212. 
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Кравченко Уляна Пилипівна // Одеська державна наукова 

бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 356. 
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КУДЛАЧ 
Володимир Андрійович 

18 вересня 1958, с. Каїри, Комінтернівського р-ну,  
Одеської обл. 

 
Вчитель образотворчого мистецтва та креслення, біблі-

отекар. 

Закінчив Одеський державний педагогічний інститут іме-
ні К. Д. Ушинського, де навчався живопису і рисунку. Викладав 
у художній студії при Роздільнянському районному будинку 
культури та в міській Школі мистецтв, в середніх та художніх 
спеціалізованих школах міст Роздільної і Южного; був науко-
вим співробітником Одеського художнього музею; журналістом, 
оглядачем культурного життя газети Одеської міськради «Дум-
ська площа». З грудня 2008 працює в ОННБ імені М. Горького 
(завідувач сектора відділу зв’язків з громадськістю та реклами; 
провідний бібліотекар відділу автоматизації бібліотечно-
бібліографічних процесів, відповідає за організаційний супровід 
офіційного веб-сайта бібліотеки ― редактор сайта). Працює та-
кож як художник-графік. Брав участь у групових та персональ-
них художніх виставках у виставкових залах Одеси, Роздільної, 
Южного. Дописувач міських, обласних та республіканських ча-
сописів та газет. Послуговується псевдонімами: Андрієвський, 
Бондар, Влад Вишняк. 2012 на сайті ОННБ започаткував автор-
ську Інтернет-сторінку – «Віртуальний простір: виставки, кон-
церти» (галерея «На Херсонській», «Концертний майданчик: 
Національний одеський філармонійний оркестр»). Впродовж 
кількох років збирав матеріал про творчість одеського художни-
ка Г. С. Головкова (1863-1909). 

Член Національної спілки журналістів України, Почесний 
член художнього об’єднання митців м. Южного «Новація», На-
городжений Почесною відзнакою Одеського міського голови. 

 

 

Дівчина-квітка : казка. – О. : Друк, 2004. – 16 с. 
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Герасим Семенович Головков, 1863-1909. Життєпис. Ре-
продукції творів. Каталог. Періодика. Бібліографія / авт. портр. 
Г. Головкова М. Д.  Кузнецов. – О. : [б.в.], 2013. – 148 с. : 
ілюстр. ― На правах рукопису. 

Про кн.: 
Монографія о художнике : [презентація книги] // 
Веч. Одесса. – 2013. – 30 мая. 

 

«Блудний син» України : [про Гоголівські читання, що ві-
дбулися в ОННБ з нагоди 200-річчя від дня народження пись-
менника] // Чорномор. новини. – 2009. – 16 квіт. 

Валентин Хрущ – из частных коллекций : [про виставки 
картин одес. художника-нонконформіста] // Веч. Одесса. – 2009. 
– 18 июня. 

Вибори в умовах демократії – це додержання принципу 
рівності : [про кн. виставку “Правові аспекти виборчого процесу 
в Україні”, що експонувалася в ОННБ] // Думська площа. ― 
2009. ― 23 жовт. 

Данина шани Гоголю : [про презентацію зібрання творів 
М. В. Гоголя (вид-во “Наукова думка”, Київ), що відбулася в 
ОУНБ ім. М. Грушевського] // Чорномор. новини. – 2009. – 
25 черв. 

Діалог з класикою : виставка Вадима Кучера-Куцана // 
Одес. вісті. – 2009. – 28 лют. 

Дослідження Голодомору в Україні : вагомий внесок 
одес. бібліографів : [про другий вип. бібліогр. покажч. «Голодо-
мор в Україні 1932-1933 років», підготовлений фахівцями 
ОННБ] // Бібл. форум України. – 2009. – № 1. – С. 50. 

Дослідження Голодомору : згадаймо усіх поіменно : [про 
презентацію 19-томної “Національної книги пам’яті Голодомору 
1932-1933 років в Україні в ОННБ; члени редколегії працівники 
бібліотеки І. Е. Рікун і Л. М. Бур’ян згадані як упорядники по-
кажчика “Голодомор в Україні 1932-1933 рр.”] // Думська пло-
ща. – 2009. – 21 серп. 
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Життя, обірване на злеті : [презентація альбому 
Р. Палецького у відділі мистецтв ОДНБ] // Чорномор. новини. – 
2009. – 11 лип. 

І фізик, і лірик : [про виставку В. Яценко в ОДНБ] // Одес. 
вісті. – 2009. – 3 лют. 

“Історія новорічної картки” : [про виставку різдвяних і 
новорічних листівок, що знаходяться у фондах ОДНБ] // Одес. 
вісті. – 2009. – 20 січ. 

Квіткові фантазії Ростислава Палецького і Зої Пасічної : 
[про виставку в ОННБ] // Думська площа. – 2009. – 31 черв. 

Колорит южной Украины от буковинки : [Лариса 
Дем’янишина представила свої нові картини] // День. – 2009. – 
27 листоп. 

Листи з еміграції : [рец. на книгу П. Нілуса «Письма из 
эмиграции»] // Одес. вісті. – 2009. – 14 берез. 

Майстер книги : [про презентацію в ОННБ книги «Воло-
димир Тимофійович Миненко», авт.-упоряд.: Л. Бур’ян, 
Т. Щурова] // Одес. вісті. – 2009. – 5 листоп. 

Майстер нюансу : виставка Альбіна Гавдзінського; “І він 
явився в світ” : [про виставку творів В. Кучера-Куцана] // Дум-
ська площа. – 2009. – 25 груд. 

Мастер книги Владимир Миненко : [про презентацію 
книги «Володимир Тимофійович Миненко»] // Веч. Одесса. – 
2009. – 5 нояб. 

Мистецтво ікони як український феномен : [про презен-
тацію кн. Д. Степовика “Мистецтво ікони. Рим. Візантія. Украї-
на”, що відбулася в ОДНБ у рамках Х Всеукр. виставки-форуму 
„Українська книга на Одещині”] // Чорномор. новини. – 2009. – 
20 черв. 

Мистецтво Реріха у відкритих листах : голос на захист 
культури // Одес. вісті. – 2009. – 17 жовт. 

Мистецький феномен Амвросія Ждахи : [“Не можу не 
згадати серед дослідників творчості Ждахи одеського письмен-
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ника-дослідника Григорія Зленка...”] // Думська площа. – 2009. – 
20 листоп. 

На грани света и тени : живая формула искусства Игоря 
Марковского // Веч. Одесса. - 2010. – 11 февр. ; Чорномор. но-
вини. – 4 лют. 

Одесити вшановують пам’ять Шевченка : [про Шевчен-
ківські читання, що відбулися в ОДНБ з нагоди 195-річчя від 
дня народження Т. Г. Шевченка ] // Вісн. Кн. палати. – 2009. – 
№ 3. – С. 48-49. 

Одеська бібліотека : від публічної – до національної // 
Думська площа. – 2009. – 25 верес. 

Письменництво як буття : [про виставку до 85-річчя від 
дня народження укр. письм. П. Загребельного, що експонувала-
ся в ОННБ] // Думська площа. – 2009. – 9 жовт. 

Позиція твого сумління : [про засідання “круглого столу” 
“Голодомор 1932-1933 років в Україні : моральний вимір”, що 
відбулося в ОННБ] // Чорномор. новини. – 2009. – 3 груд. 

Послідовники Куїнджі у Будинку Реріха // Чорномор. но-
вини. – 2009. – 9 квіт. 

Почетный гость Библиотеки имени Горького : [про 
зв’язки художниці та мецената С. Саварі з ОДНБ] // Веч. Одесса. 
– 2009. – 24 янв. 

Правова культура виборчого процесу : [про кн. виставку 
“Правові аспекти виборчого процесу в Україні”, що експонува-
лася в ОННБ] // Чорномор. новини. – 2009. – 15 жовт. 

Приклад показують педагоги : [про заходи до Дня худож-
ника] // Чорномор. новини. – 2009. – 17 жовт. 

Розвиток благодійництва – один із шляхів до консенсусу : 
інтерв’ю з губернатором Одеської області Миколою Сердю-
ком // Одес. вісті. – 2009. – 17 листоп. 

Свято української книги в Одесі : [огляд заходів Х Все-
укр. виставки-форуму “Українська книга на Одещині”, яка про-
ходила в ОДНБ] // Думська площа. – 2009. – 29 трав. 
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Соборність : погляд з XXI століття : [про “круглий стіл” 
та презентацію виставки “Собор української душі”, що відбули-
ся в ОДНБ] // Чорномор. новини. – 2009. – 29 січ. 

Степан Химочка – художник у третьому коліні // Чорно-
мор. новини. – 2009. – 30 трав. 

Творчість не знає кордонів // Чорномор. новини. – 2009. – 
14 лют. 

Тиціан чи Тінторетто? : [про картину Караваджо «Взяття 
Христа під варту»] // День. – 2009. – 29 груд.  

Феномен Амвросія Ждахи : [про наук. конф., присвячену 
творчості укр. графіка, колекціонера і бібліофіла А. А. Ждахи 
(Смаглій)] // Чорномор. новини. – 2009. – 29 жовт. 

Шлях до істини : [про виставку «Письменництво як бут-
тя» до 85-річчя від дня народження укр. письм. 
П. Загребельного, що експонувалася в ОННБ] // Чорномор. но-
вини. – 2009. – 3 листоп. 

Шлях творення. Одеська бібліотека стала національною // 
Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 9. – С. 33-35 : фотогр. 

Ювілейна книжкова виставка-форум в Одесі : [огляд за-
ходів Х Всеукр. виставки-форуму «Українська книга на Одещи-
ні»] // Бібл. форум України. – 2009. – № 3. – С. 41-43. 

«Я українка, і моє мистецтво є національним» : [про вист. 
худож. Р. Палецького і З. Пасічної] // Чорномор. новини. – 2009. 
– 15 серп. 

Боротьба за Куяльник, або Що ми за покоління таке, що 
разом з нами зникають ріки і лимани? : [про “круглий стіл” “Ку-
яльницький лиман: сучасний стан і перспективи розвитку уніка-
льного курорту України”, який провів Ун-т екол. знань при 
ОННБ] // Чорномор. новини. – 2010. – 25 листоп. 

Будинок Руссова : час проти нас // Чорномор. новини. – 
2010. – 2 січ. 

Вирон Фидецис в Одессе : успешный дебют греческого 
дирижера // Веч. Одесса. – 2010. – 18 нояб. 
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Виставка естампів Альбіни Ялози // Думська площа. – 
2010. ― 23 квіт. 

Відділ зв`язків з громадськістю і реклами : створення по-
зитивного іміджу бібліотеки // Наукова бібліотека : стратегія 
інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : матеріали між-
нар. наук.-практ. конф. (Одеса, 24-25 верес. 2009 р.) / упоряд. 
М. В. Тетенко ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2010. – С. 175-181. 

Гармонії Олександра Стиліануді // Музеї України. – 2010. 
– 10 лют. 

Голодомор : позиція нашого сумління : [зокрема про два 
томи бібліогр. покажч. про Голодомор та виступ співупоряд. 
посібника І. Е. Рікун на засіданні «круглого столу» «Голодомор 
1932-1933 рр. в Україні : моральний вимір»] // Вісн. Кн. палати. 
– 2010. – № 1. – С. 50-52. 

Григорій Зленко : літописець української Одеси // Думсь-
ка площа. – 2010. – 22 жовт. 

Диригент із роду козацького : [гастролі О. Гуляницького] 
// Чорномор. новини. – 2010. – 16 груд. 

Добрий ангел прилетів : [про благодійну акцію Одеського 
відділення Нац. спілки худож. України, яка відбулася в ОННБ]// 
Чорномор. новини. – 2010. – 27 лют. 

Дороги ведуть із забуття : Григорія Зленка називають 
«творцем українського обличчя Одеси» // День. – 2010. – 
11 листоп. ; Окна. ― 15 нояб. 

Досвід літературного слідопита Г. Д. Зленка // Чорномор. 
новини. – 2010. ― 11 листоп. 

«Еліксир молодості» від Олексія Рудого : [художник] // 
Одес. вісті. – 2010. – 21 жовт. 

Живописные импровизации Ларисы Демьянишиной // 
Веч. Одесса. – 2010. – 4 марта. 

Золоті сновидіння Юрія Цуркана : [художник] // Чорно-
мор. новини. – 2010. – 10 квіт. 
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«Ірися Ликович : «Українці варті кращого життя!» // 
День. ― 2010. ― 22 груд. 

Класичний Моцарт та експресивне джоппоро // Чорно-
мор. новини. – 2010. – 26 червн. 

Конкурс книги // Чорномор. новини. – 2010. – 17 квіт. 

“Коронація” і форум відкривають нові імена : [про творчі 
зустрічі з письменницями – переможцями конкурсу “Коронація 
слова-2009” в рамках XI Всеукр. виставки-форуму “Українська 
книга на Одещині”] // Одес. вісті. – 2010. – 3 черв. 

Майстерність одеситів підкорила Америку // Думська 
площа. – 2010. – 23 квіт. 

Мистецтво малих форм. Святкова експозиція студентів // 
Думська площа. – 2010. – 23 квіт. 

На зламі світла й тіні : [про творчість худож. 
Ф. І. Марковського] // Артанія. ― 2010. ― Кн. 19. ― С. 28-31 ; 
Чорномор. новини ― 4 лют. 

На круги своя… : «Косміаді в місті діда і батька» [під та-
кою назвою відкрилася виставка Г. П. Косміаді у виставковому 
залі Одес. іст.-краєзн. музею] // Одес. вісті. – 2010. – 16 січ. 

Національна бібліотека як територія толерантності // 
Думська площа. – 2010. – 21 жовт. 

Національні меншини в просторі толерантності : [про се-
мінар для бібл. працівників “Формування документних ресурсів 
бібліотек мовами національних меншин”, що відбувся 7 жовт. 
2010 р. в ОННБ]  //  Чорномор. новини.  –  2010. – 21 жовт. – 
Фотогр. 

Николай Кузнецов : открываем заново [про ху-
дож.-докум. виставку, присвячену М. Кузнецову в Одес. худож. 
музеї] // Веч. Одесса. – 2010. – 11 нояб. 

Образы золотых сновидений : [выст. Ю. Цуркана] // Веч. 
Одесса. – 2010. – 24 апр. 

Одесский нонконформизм восьмидесятых: от «нон» до 
«пост» // Веч. Одесса. – 2010. – 9 груд. 
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Півстоліття абстракції: одеський авангард 1960 – 2000 ро-
ків // Думська площа. – 2010. – 23 квіт. 

Підтримка української книги – справа державної ваги : 
[зокрема про шевченкіану Г. Д. Зленка, його нову книжку «Від-
світи Тараса Шевченка»] // Думська площа. – 2010. – 11 черв. 

 «Постман`єризм» і золоті сновидіння Юрія Цуркана» // 
Думська площа. – 2010. – 23 квіт. 

Рафинированный нонконформизм Григория Вовка // Веч. 
Одесса. – 2010. – 1 апр. 

Сергей Лыков : разомкнутый круг мифа // Веч. Одесса. – 
2010. – 21 окт. 

Син свого народу і громадянин світу : [про традиційні 
Шевченківські читання в ОННБ, зокрема про виступ 
Л. М. Бур'ян на тему «ОННБ імені М. Горького як центр дослі-
дження шевченкіани»] // Чорномор. новини. – 2010. – 18 берез. 

Соборність як процес : [про «круглий стіл» «Соборність 
України : історичний аспект і сучасні виклики», що відбувся в 
ОННБ] // Одес. вісті. – 2010. – 23 січ. 

Спадщина Михайла Жука. Повернення : [про передачу 
спадщини художника і літератора з приват. колекції до фондів 
Одес. літ. музею] // Чорномор. новини. – 2010. – 7 жовт. 

Сторінки невідомої Одеси : [про презентацію кн. викла-
дачів іст. ф-ту ОНУ ім. І. І. Мечникова “Українські мілітарні 
формування в Одесі в добу Центральної Ради : березень 1917 – 
квітень 1918 років”, яку автори подарували ОННБ] // Одес. вісті. 
– 2010. – 4 берез. 

Сутінки мистецтва. Метафоричні медитації Сергія Лико-
ва (живописець, графік) // День. – 2010. – 3-4 груд. 

Турне филармонического оркестра // Веч. Одесса. – 2010. 
– 22 квіт. 

Україна в колі європейському... : [про “круглий стіл” “Не-
залежність України : вчора – сьогодні – завтра”, що відбувся в 
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ОННБ] // Одес. вісті. – 2010. – 4 верес. ; Чорномор. новини. – 
28 серп. 

Українська книга потребує державного піклування. Фо-
рум в Одесі : [про XI Всеукр. виставку-форум «Українська кни-
га на Одещині» в ОННБ] // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 5. ― 
С. 48-52. 

Українська книга потребує державної підтримки : [про XI 
Всеукр. виставку-форум «Українська книга на Одещині» в 
ОННБ] // Думська площа. – 2010. – 11 черв. 

Українська мова як фактор зближення // Чорномор. нови-
ни. – 2010. – 15 лип. 

Український жіночий роман // Чорномор. новини. – 2010. 
― 27 трав. 

Щоб муза не мовчала : [б-ка М. Прокопенка] // Одес. віс-
ті. – 2010. – 5 черв. 

«Я без музыки жить не могу…» Алексей Феодосиевич 
Гуляницкий // Веч. Одесса. – 2010. – 14 дек. 

...Як іспит на європейськість : [про «круглий стіл» «Неза-
лежність України : вчора – сьогодні – завтра», що відбувся в 
ОННБ] // Чорномор. новини. – 2010. – 28 серп. 

Актуальность памяти : [выст. в Музеї сучасного мистецт-
ва Одеси] // Веч. Одесса. – 2011. – 13 янв. 

Бульвар искусств и тоска по «золотому веку» // Веч. 
Одесса. – 2011. – 8 февр. 

Велике видно на відстані : одес. нонконформізм із музею 
Зімерлі // Чорномор. новини. – 2011. – 27 серп. 

Вечер в Каракасе : три отделения под куполом оперного // 
Веч. Одесса. – 2011. – 12 июля.  

Від макро ― до мікроісторії: концепція нового підручни-
ка : [проф. Києво-Могилянської академії Н. Яковенко презенту-
вав новий підручник з історії України в Одес. євр. культур. 
центрі] // Чорномор. новини. – 2011. – 14 квіт. ― Підпис : Анд-
рієвський В. 
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Герасим Головков : шляхи до себе : [про одес. митця, 
представника молодої генерації  Т-ва південнорос. худож.] // 
Чорномор. новини. – 2011. – 24 берез. 

Двадцать лет, которые он сам не мог вообразить : [ін-
терв’ю з диригентом Х. Эрлом] // Вечер. Одесса. – 2011. – 
14 мая. 

XII виставка-форум : Одеса російськомовна, але україно-
читаюча : [про заходи XII Всеукр. виставки-форуму «Українська 
книга на Одещині»] // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 7. – 
С. 49-53 : фотогр. 

Дебют Сема Хейвуда в Одессе // Веч. Одесса. – 2011. – 
3 нояб.  

Дебюти Одеської філармонії, або Сем Хейвуд у гостях у 
Хобарта Ерла : [С. Хейвуд — піаніст] // Чорномор. новини. – 
2011. – 3 листоп. 

Джон-Пол Химка: «Україна має жити майбутнім» : [чер-
говим гостем Вільного ун-ту при Укр. клубі Одеси був проф. 
історії ун-ту Альберти (Канада); він виступив з лекцією «Як по-
стали дві ідентичності в Україні»] // Чорномор. новини. – 2011. – 
16 лип. 

До світла за обрій : [вист. С. Химочки] // Чорномор. но-
вини. – 2011. – 1 січ. 

Доброе утро, господин Штраус-сын… Браво, господин 
Эрл! // Веч. Одесса. – 2011. – 20 янв. 

Енергетичні візії Володимира Стрельникова : [укр. ху-
дож.] // Чорномор. новини. – 2011. – 29 верес. 

Закарпатська школа: лінія наступності // Артанія-2011. ― 
№ 3. ― С. 56-61 ; Чорномор. новини. ― 13 серп. 

Іван Франко та Одеса // Чорномор. новини. – 2011. – 
19 жовт.  

Їх об’єднала «Рєпінка» : [в Одес. музеї захід. і схід. мис-
тецтва відбулася виставка живопису, графіки і скульптури вихо-
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ванців Санкт-Петерб. акад. ін-ту живопису, скульптури та архі-
тектури ім. І. Рєпіна] // Чорномор. новини. – 2011. – 14 квіт. 

Йосип Зісельс: «Ми будемо рухатися назустріч одне од-
ному…» // Чорномор. новини. – 2011. – 27 жовт. 

Маніфест свободи : екс-одесит із Мюнхена Володимир 
Стрельников представив ретроспективу робіт на Батьківщині // 
День. – 2011. – 10 листоп.  

Мрійливий бородань: [про худож. Ю. Коваленка] // День. 
– 2011. – 15 квіт. 

Музи і ринок // День. – 2011. – 23 лют. 

На своїй культурній території : підсумки ХІІ Всеукр. ви-
ставки-форуму «Українська книга на Одещині» // День. – 2011. – 
26 трав. 

Навіщо Україна? Лекція Тараса Возняка // Чорномор. но-
вини. – 2011. – 3 верес. 

Національні меншини в просторі толерантності // Вісн. 
Кн. палати. – 2011. – № 1. ― С. 45-46. 

Непроторені дороги України: чи існує «третій шлях?» : 
підсумовуючи сказане : [про роботу Вільного ун-ту при Укр. 
клубі Одеси] // Чорномор. новини. – 2011. – 1 верес. 

Ні, не буває смерті у поетів : [про антол. митців Розстрі-
ляного Відродження] // Чорномор. новини. – 2011. – 12 берез. 

«Ноїв ковчег» українства. Музей Івана Гончара в Одесі // 
День. – 2011. – 14 черв. 

«Общество независимых художников в Одессе» ждет из-
дателя : [про біобібліогр. довід., підготовлений О. Барковською] 
// Веч. Одесса. – 2011. – 8 нояб. 

Одесский концептуализм: проблема осмысления // Веч. 
Одесса. – 2011. – 24 февр. 

Одеський американець Хобарт Ерл : [інтерв’ю] // День. – 
2011. – 21 квіт. 



 165

Під знаком Бабеля // Чорномор. новини. – 2011. – 
15 верес. 

Подорожуй працюючи, або Що ти знаєш про програму 
«Work and travel»? // Чорномор. новини. – 2011. – 12 лют. 

Політ «білого ангела» : київська виставка однієї з найяск-
равіших представниць андеграунду : [Л. Ястреб] // День. – 2011. 
– 22 берез. 

Посланці «міста Лева» : мистецтво однієї родини // Чор-
номор. новини. – 2011. – 21 лип. 

Поэтическая проза Джованни Кателли // Веч. Одесса. – 
2011. – 4 июля. 

Притягательная сила Иберии // Веч. Одесса. – 2011. – 
22 окт. 

Про історичну політику та проект модерності України : 
[лекція Г. Касьянова] // Чорномор. новини. – 2011. – 14 трав. 

Про пошуки третього шляху і креативний клас : лекція 
Андрія Окари // Чорномор. новини. – 2011. – 4 лип. 

Прогнозні горизонти українського книговидання, або Чо-
му одесити за українськими книжками їздять до Києва та Льво-
ва? : підсумки ХІІ Всеукр. виставки-форуму «Українська книга 
на Одещині» // Чорномор. новини. – 2011. – 28 трав. ; 2 черв. 

Прокофьев и Скрябин: «пение жаворонка» и «раскаты 
грома» // Веч. Одесса. – 2011. – 26 марта. 

Репертуар і право вибору : [диригент Н. Пономарчук ] // 
Чорномор. новини. – 2011. – 5 берез.  

Свято і виклики : [про тематичний захід в ОННБ «Неза-
лежна демократична Україна : шляхом розбудови»] // Чорномор. 
новини. – 2011. – 1 верес. – С. 1-3. 

Семінар бібліографів в Одесі : виступи і враження : // 
Бібл. форум України. ― 2011. – № 4. – С. 39-43. 

Соборність : історія і виклики часу // Чорномор. новини. – 
2011. – 5 лют. 
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Состоится ли концерт в Кельне? : [Нац. одес. філармон. 
оркестр має виступати у Німеччині] // Веч. Одесса. – 2011. – 
3 февр. 

Стали традиційними : [«Різдвяні читання» в ОННБ] // 
Одес. вісті. – 2011. – 22 січ. 

Тиша вічності як тло для музики : [Шуберт, Шостакович, 
Барбер] // Чорномор. новини. – 2011. – 3 лют. 

Тут міф і достовірність ходять поруч // Чорномор. нови-
ни. – 2011. – 15 груд. 

У гостях – «Коронація слова» : [анонс презентації кн. ла-
уреатів Всеукр. конкурсу романів, кіносценаріїв та п’єс «Коро-
нація слова» в рамках XII Всеукр. виставки-форуму «Українська 
книга на Одещині»] // Чорномор. новини. – 2011. – 14 трав. 

Україна модерна: усвідомлення місії : «Круглий стіл» як 
налагодження мостів : [зокрема про лекцію Я. Грицака в Укр. 
вільному ун-ті при Укр. клубі Одеси] // Чорномор. новини. – 
2011. – 24 лют. 

Українська книга: атавізм чи перспектива? : [анонс 
XII Всеукр. виставки-форуму «Українська книга на Одещині»] // 
Чорномор. новини. – 2011. – 16 квіт. 

Фьюзинг по-львовски: выставка Пухинды-Турецких в 
Одессе // Веч. Одесса. – 2011. – 14 июля. 

Хто врятує Куяльник : засідання Ун-ту екол. знань // Вісн. 
Кн. палати. – 2011. – № 3. – С. 42-44. 

«…Це внутрішня пісня моя» : (до 140-річчя від дня на-
родж. Лесі Українки) // Чорномор. новини. – 2011. – 3 берез.  

Час «збирати колоски» // Дзвін. – 2011. – № 6-7. – 
С. 162-163. 

Чи можливий консенсус двох ідентичностей в Україні? : 
[про виступ рос. історика О. Міллера з лекцією на тему «Опози-
ція нації і держави в Україні» на засіданні Вільного ін-ту при 
Укр. клубі Одеси] // Чорномор. новини. – 2011. – 21 лип. 
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Чи почує Кельн одеситів? [планується виступ Нац. одес. 
філармон. оркестру]// Чорномор. новини. – 2011. – 3 лют. 

Шануй своє коріння : [вист. в Музеї сучас. мистецтва 
Одеси] // Чорномор. новини. – 2011. – 1 січ.  

Арт-бізнес прагне визначеності // Чорномор. новини. – 
2012. – 9 серп. 

В Одесі відкрито меморіальну дошку Врубеля // День. –
2012. – 15 берез. 

Величава й промениста. Музика Моцарта і Ґіндеміта : 
[концерт за участі В. Валєєва і О. Дмитрієвої, Москва] // Чорно-
мор. новини. – 2012. – 2 лют. 

Вечір мінорної музики : [піаністка Н. Коган і скрипаль 
Д. Мілкіс] // Чорномор. новини. – 2012. – 31 трав. 

«Внутрішнє споглядання» Андрія Коваленка : [виставка в 
Одес. худож. музеї] // Чорномор. новини. – 2012. – 26 черв. 

Врубель на Софіївській // Чорномор. новини. – 2012. – 
15 берез. 

Гріх мовчання і добро правди : [лекція Семена Глузмана] 
// Чорномор. новини. – 2012. – 5 трав. 

Дарунок спраглим української музики : [диригент 
В. Жадько (Київ) і скрипаль Н. Пилотюк (Київ)] // Чорномор. 
новини. – 2012. – 3 берез. 

Екзитенції Андрія Коваленка // Думська площа. – 2012. – 
3 серп. 

Жизнь, прерванная на взлете : [про худож. 
Г. С. Головкова] // Всемир. одес. новости. – 2012. – № 1. – С. 13. 

Із роду пасіонаріїв : до 130-річчя від дня народження Бог-
дана Комарова // День. – 2012. –18 січ. 

Ініціатива бібліотек Півдня – розширення доступу до 
пам’яток писемності та культури. Ділова зустріч в Одесі // Дум-
ська площа. – 2012. – 29 груд. ; Бібл. форум України. ― 2013. ― 
№ 1. ― С. 34-37. 
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Її ясновельможність колекція, або Популярно про музей-
ну справу : [про книгу Людмили Сауленко] // Чорномор. новини. 
– 2012. – 12 лип. 

Її ясновельможність колекція, її величність книга : [про 
доробок Людмили Сауленко] // Думська площа. – 2012. – 13 лип. 

Класичний репертуар – зачароване коло чи золота сере-
дина? Наш гість ― Дмитро Логвін : [інтерв’ю з київським дири-
гентом] // Чорномор. новини. – 2012. – 22 листоп. 

«Крестины» Берислава Скендировича : [диригент із Сер-
бії] // Веч. Одесса. – 2012. – 7 апр. 

Кроки відродження : [виставка до 80-річчя Одеської обл.] 
// Одес. вісті. – 2012. – 25 лют. 

Мистецька Одеса і Євро-2012 : [міжнар. вист. в Одесь-
кому музеї захід. і схід. мистецтв] // Думська площа. – 2012. – 
27 лип. 

Мистецький простір Одеси: її величність скрипка, його 
ясновельможність оркестр : [скрипачка Дора Шварцберг, Авст-
рія] // Чорномор. новини. – 2012. – 21 черв. 

Мистецький простір Одеси : музей сучасного мистецтва 
Одеси. Перезавантаження // Чорномор. новини. – 2012. – 
21 черв. 

Місія моря і його поетів – об’єднувати і кликати до сво-
боди : виставка до 195-річчя від дня народження Івана Айвазов-
ського : [картини із фондів Одес. худож. музею] // Чорномор. 
новини. – 2012. – 28 черв. 

Міфологеми Віктора Павлова // Думська площа. – 2012. – 
26 жовт. 

Музичне вітання від «міста Лева» : [концерт за участі 
М. Юсиповича та Н. Дитюк] // Чорномор. новини. – 2012. – 
8 груд. 

Не змовкають дзвони... : [захід до Дня пам’яті жертв Го-
лодомору в Україні] // Чорномор новини. – 2012. – 29 листоп. 
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Одеські «хрестини» Берислава Скендировича [диригент із 
Сербії] // Чорномор. новини. – 2012. – 12 квіт. 

Памяти великого романтика : [до 120-річчя К. Паустов-
ського] // Веч. Одесса. –  2012. – 24 апр. 

Півтори тисячі експонатів про вісім десятиліть : Одещина 
у документах – локальний зріз 80-річної історії // Чорномор. но-
вини. – 2011. – 16 лют. 

Покликання – україніст : до 130-річчя від дня народження 
Богдана Комарова // Чорномор. новини. – 2012. – 14 січ. 

Розширення соціокультурного простору : інновації на 
сайті бібліотеки // Бібліотека у соціокультурному просторі : ін-
новаційні проекти [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. на-
ук.-практ. конф. (Одеса, 18-19 жовт. 2012) / ОННБ 
ім. М. Горького ; упоряд. А. В. Григорян ; ред.: Н. Г. Майданюк, 
І. С. Шелестович. – О., 2012. – С. 44-48. – Те саме // Бібл. форум 
України. – № 4. – С. 12-14. 

Степан Химочка : «Залишаюся самим собою» : [про рос. 
та укр. худож. С. І. Химочку з нагоди його 75-річчя] // Золотос-
лів. – 2012. – Серпень (№ 2). – С. 6-7 : ілюстр. 

Степан Химочка : «Усе це я робив із задоволенням…» // 
Думська площа. – 2012. – 21 груд. 

Творча місія Олексія Копйова : [про каталог-альбом 
«Скульптор Алексей Копьев» та його презентацію в ОННБ] // 
Чорномор новини. – 2012. – 22 верес. 

Темпы молодости от Юрия Луцива : [виконавець 2-ї 
симф. Колесси] // Веч. Одесса. – 2012. – 28 февр. 

Тиждень Ігоря Стравінського в Одесі // Думська площа. –
2012. – 7 верес.  

Титульна нація та пошуки колективного «Я» у морі полі-
культурності : зустріч з Павлом-Робертом Магочієм // Чорно-
мор. новини. – 2012. – 17 трав. 

У холодному фойє – теплий подих музики : [дует Гуля-
ницьких] // Чорномор. новини. – 2012. – 9 лют. 
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«Українська книга на Одещині» : врятуй себе сам : [про 
проблеми підготовки і проведення виставки-форуму «Українсь-
ка книга на Одещині» ; до XIIІ Всеукр. виставки-форуму та Все-
світ. дня книги та авт. права] // Чорномор. новини. – 2012. – 
21 квіт. 

Форум однодумців : «Українська книга на...» // Вісн. Кн. 
палати. – 2012. – № 5. ― С. 43-48. 

Шляхів перетини – одеська сцена : [виступи А. Власенка 
та І. Гірниця] // Чорномор. новини. – 2012. – 3 берез. 

Ще один дотик до справжньої творчості : [тандем Семе-
ненко-Ткаченко] // Чорномор. новини. – 2012. – 22 берез. 

Ювілейний концертний сезон Національного Одеського 
філармонійного оркестру : [проект «Соціальні мережі»] // Дум-
ська площа. – 2012. – 28 верес. 

Богатство стилей, разнообразие форм : [закриття концерт-
ного сезону 2012-2013] // Веч. Одесса. – 2013. – 22 июня. 

Вечер музыки Мирослава Скорика // Веч. Одесса. – 2013. 
– 14 нояб. 

Від «макаронів» до графічного дизайну : [про сигнальний 
примірник кн. А. Пасічного] // Чорномор. новини. – 2013. – 
11 лип. 

Від предтечі романтизму до «останнього романтика» і ... 
майбутнього класика : [про Л. ван Бетховена, С. Борткевича, 
Є. Станковича] // Чорномор. новини. – 2013. – 2 трав. 

Візи до США. Не імміграційні : [про візит віце-консула 
США в Україні О. Е. Еванс та її зустріч із журналістами, яка ві-
дбулася в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку», 
що працює в ОННБ] // Чорномор. новини. – 2013. – 2 лют. 

Вільний простір самовираження : [III Одес. бієнале сучас. 
мистецтва] // Чорномор. новини. – 2013. – 7 серп. 

Володимир Рунчак : «Ми цікаві світу лише тим, чим ми 
не подібні на світ...» // Чорномор. новини. – 2013. – 30 берез. 
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Выход формы : [про виставку творів сучас. одес. скульп-
торів в Одес. худож. музеї] // Веч. Одесса. – 2013. – 1 июня. 

Гумор, любов і ... спротив злу: твори Гайдна, Моцарта, 
Шостаковича : [концерт до дня народження В. А. Моцарта] // 
Чорномор. новини. – 2013. – 2 лют. 

Двадцятий сезон концертів Йоганна Штрауса // Чорно-
мор. новини. – 2013. – 24 січ. 

«День», що формує громадянина : [благодійний фонд газ. 
«День» в Одесі] // Чорномор. новини. – 2013. – 7 серп. 

Еволюція проти революції : [III Одес. бієнале сучас. мис-
тецтва] // День. – 2013. – 4 серп. 

Звабливо-лірична інтроверсія двох : [про персональну ви-
ставку двох відомих мисткинь Т. Поповиченко і 
Л. Дем’янишиної] // Чорномор. новини. – 2013. – 15 серп. 

Із серцем боголюбним, щирим : [презентація в ОННБ 
кн.-ілюстр. виставки до 60-ліття укр. письм. О. Шеренгового] // 
Чорномор. новини. – 2013. – 21 берез. 

Інтелектуалізм і мелодизм – два крила музики : [концерт 
за участі В. Шейка та Д. Ткаченка] // Чорномор. новини. – 2013. 
– 28 лют. 

Классика – фактор нашей сущности : [відкриття концерт-
ного сезону 2013-2014] // Веч. Одесса. – 2013. – 5 окт. 

Краеведение всегда актуально : рец. на сб. материалов 
«Сергей Зенонович Лущик» : [упоряд. О. М. Барковська] // Веч. 
Одесса. – 2013. – 18 мая. 

Магія музики : [відкриття концертного сезону Нац. одес. 
філармон. оркестру 2013-2014] // Чорномор. новини. – 2013. – 
21 верес. 

Мельник І. В. Меценатство і «меценатствування» : [ін-
терв’ю з В. Кудлачем про виставку-форум «Українська книга на 
Одещині»] // Чорномор. новини. – 2013. – 4 лип. 

Микола Овсійко: пишу красу... : [різдвяна виставка у 
Южному] // Чорномор. новини. – 2013. – 19 січ. 
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Мировая премьера : новая греческая музыка в Одессе // 
Веч. Одесса. – 2013. – 19 окт. 

«Між часом і морем», або Книжка, в якій «багато Оде-
си» : [авт. – відомий укр. письм., лауреат Шевченківської премії 
Г. Гусейнов] // Чорномор. новини. – 2013. – 14 груд. 

Міра відповідальності Анатолія Пасічного // Думська 
площа. – 2013. – 26 лип. – С. 7. 

Музеї залюднила ніч // Чорномор. новини. – 2013. – 
25 трав. 

Музыка превыше всего : [прес-конф. диригента Х. Ерла] 
// Веч. Одесса. – 2013. – 3 окт. 

Національна домінанта універсальної музики // Чорно-
мор. новини. – 2013. – 12 груд. 

«О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси...» // Веч. Одес-
са. – 2013. – 27 апр. 

Одеське відкриття подолянина Тишецького : [про персо-
нал. виставку В. Тишецького в одес. галереї «Артком»] // Чор-
номор. новини. – 2013. – 1 серп. 

Олександр Руссов – меценат і просвітитель // Чорномор. 
новини. – 2013. – 11 лип. 

От Моцарта до Шостаковича : единство противо-
положностей // Веч. Одесса. – 2013. – 2 февр. 

Открываем Айвазовского // Веч. Одесса. – 2013. – 4 июля. 

Пам’ятки писемності та культури у фондах бібліотек Пів-
дня України : проблеми збереження, ідентифікації, наступності 
та доступу // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 44-46. 

Послідовність одеситів. XIV Всеукр. виставка-форум 
«Українська книга на Одещині» // Бібл. форум України. – 2013. 
– № 3. – С. 51-55. 

Потужна енергетика «Наро...» : [вист. творів худож. 
С. Сичова] // Чорномор. новини. – 2013. – 6 черв. 
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Сьогодні починається форум «Українська книга на Оде-
щині» : [інтерв’ю з ген. директором ОННБ О. Ф. Ботушанською] 
// День. – 2013. – 6 черв. 

Степ в межичассі. Про нову книжку Григорія Гусейнова // 
Думська площа. – 2013. – 20 груд. 

Тест на національну зрілість : [Шевченківські читання в 
ОННБ] // Чорномор. новини. – 2013. – 14 берез. 

Три грації одеського мистецтва. Виставка родини Котля-
рових // Чорномор. новини. – 2013. – 16 трав. 

Українська книга на Одещині // Культура і життя. – 2013. 
– 14 черв. 

[Феномен Тараса Максим'юка, нарис до 70-річчя одес. 
колекціонера, краєзнавця, заслуж. працівника культури України] 
// Думська площа. – 2013. – 16 серп. 

Чайковський-гала – музика щастя : [різдвяний концерт за 
участі оркестра під упр. X. Ерла] // Чорномор. новини. – 2013. – 
5 січ. 

Чорний слід минувшини // Чорномор. новини. – 2013. – 
28 листоп. – С.1. 

Юрій Ткаченко : спочатку – культура, а потім – економі-
ка!.. // Чорномор. новини. – 2013. – 6 квіт. 

Як у нашому краї весілля гуляють... // Чорномор. новини. 
– 2013. – 24 жовт. 

 

Кухарук Т. В поисках красоты : [про виставку картин 
В. Кудлача в ОДНБ] // Веч. Одесса. – 2000. – 16 нояб. 
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КУХАРУК 
Тамара Миколаївна 

20 червня 1962, с. Новосілки, Турійського р-ну,  
Волинської обл.  

 
Театрознавець, бібліотекар. 
Закінчила Одеське культурно-освітнє училище і Київсь-

кий інститут театру, музики і кінематографії імені 
І. К. Карпенка-Карого (фах – театрознавець). З 1986 працює в 
ОДНБ  (нині – ОННБ)  імені М. Горького, у відділі мистецтв 
(бібліотекар, провідний бібліотекар). З 2008 – завідувач відділу 
зв’язків з громадськістю та реклами бібліотеки. Займається ор-
ганізаційно-методичним забезпеченням масової роботи та PR 
діяльності, здійснює проекти презентацій книжко-
во-документальних та книжково-ілюстративних виставок окре-
мих видань, читань тощо. Бере участь у соціокультурних захо-
дах міста з метою популяризації фондів бібліотеки, підтримки 
існуючих та встановлення нових зв’язків з органами місцевої 
влади, культурно-просвітницькими закладами, громадськими 
організаціями тощо. 

 
В поисках красоты : [про виставку картин В. Кудлача в 

ОДНБ] // Веч. Одесса. – 2000. – 16 нояб. 

Одвічні питання «Народного Малахія» тоді й тепер : [дві 
вистави за п’єсою М. Куліша в Одес. укр. муз.-драм. театрі] // 
Укр. культура. – 2001. – № 6. 

Диалоги с Сезанном : [про однойменну виставку творів 
худож. І. Марковського, організовану в ОДНБ] // Веч. Одесса. – 
2002. – 30 мая. 

Шутка и ирония как метод постижения мира и человека в 
философии Сократа // О природе смеха : сб. науч. тр. / ОНУ 
им. И. И. Мечникова. – О., 2002. – С. 81-86. ― Те саме // Докса : 
зб. наук. пр. з філософії та філології / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 
О., 2002. – Вип. 2 : Про природу сміху. – С. 81-86. 
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Талант национальный и общечеловеческий : [про єврей-
ську актрису Е. Камінську] // Мигдаль. – О., 2003. ― № 7 (март). 

«Театр философской шутки» у Ксенофана // Докса : зб. 
наук. пр. з філософії та філології. – О., 2004. ― Вип. 5 : Логос і 
праксис сміху. – С. 180-189. 

Лед и пламень : к истории гастролей Эстер Каминской в 
Одессе // Мория. – 2005. ― № 3. – С. 100-120. 

Функции игры в философии Гераклита // Докса : зб. наук. 
пр. з філософії та філології / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – О., 2005. 
– Вип. 8 : Грецька традиція в сучасній культурі. ― С. 84-93. 

Єрьоменко В. Добрий янгол в храмі духовності : [ін-
терв’ю з Т. М. Кухарук про благодійну виставку-акцію «Добрий 
янгол», що відбулася в ОННБ] // Одес. вісті. – 2010. – 25 лют. – 
С. 11 : фотогр. 

Декада духовної книги – тест на краєзнавчу свідомість / 
співавт. Л. Худенко // Бібл. форум України. – 2011. – № 4. – 
С. 23-25. 

Десять особливих днів : [декада духовн. книги в ОННБ] / 
співавт. Л. В. Худенко // Одес. вісті. – 2011. – 14 серп. 

Долучаючись до духовних скарбів / співавт. 
Л. В. Худенко // Вісн. Кн. палати України. ― 2011. – № 10. – 
С. 50. 

 
Кухарук Тамара Миколаївна // Одеська державна науко-

ва бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. : Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О.Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко – О., 2004. – С. 358-359. 
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КУШНІР 
Ольга Георгіївна 

30 серня 1944, с. Нова-Дмитрівка,  
Роздільнянського р-ну, Одеської обл.  

 
Фізико-географ, учитель географії, бібліограф. 
Закінчила геолого-географічний факультет Одеського 

державного університету імені І. І. Мечникова (фах – фізико-
географ, учитель географії). Учителювала в с. Дальник (Біляїв-
ський р-н, Одеська обл.), в Одесі, в селищі Солнцево–ІІ (Віднов-
ський р-н, Московська обл.); працювала техніком-геодезистом 
Одеського комплексного відділу Українського державного ін-
ституту інженерно-технічних досліджень. З грудня 1969 року 
працює в ОДНБ (нині – ОННБ) імені М. Горького (молодший 
бібліотекар відділу основного зберігання фондів, старший, про-
відний бібліограф науково-бібліографічного відділу, з 1999 ― 
головний бібліограф цього відділу). Виконує бібліографічну, 
науково-дослідну та науково-методичну роботу. Протягом бага-
тьох років вела розділ систематичної картотеки статей «Народна 
освіта. Педагогічні науки». Складає та готує до видання науко-
во-допоміжні та бібліографічні посібники. Спеціалізується в га-
лузі бібліографії природничих наук, історії науки та організації 
наукової роботи. Брала участь у науковому дослідженні тем: 
«Пам’ятники історії та культури Одеської області», «Реабіліто-
вані книги», «Історія медицини і охорони здоров’я в Одесі 1794-
1993 рр.», «Одеська державна наукова бібліотека імені 
М. Горького». На особливу увагу заслуговує фундаментальна 
праця «Т. Г. Шевченко в одеській пресі» (5 вип.). Працює також 
над бібліографічними покажчиками із серії «Вчені Одеси». На-
городжена почесними грамотами Одеської обласної державної 
адміністрації та міськради. 

 
Одеса — Балтімор : бібліогр. покажч. / ОДНБ 

ім. М. Горького ; рецензент Ю. О. Амброз ; ред. 
І. С. Шелестович. — О., 2000. — 41 с. — (До 25-річчя встанов-
лення побратимських зв’язків). 
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Природа і природні ресурси Північного Причорномор’я : 
бібліогр. покажч. л-ри за 1997 р. Вип. 27 / ОДНБ 
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ЛОШКАРЬОВА 
Ніна Петрівна 

8 січня 1948, м. Станіслав 
(нині – Івано-Франківськ) 

 
Інженер-агрометеоролог, бібліотекар. 
Закінчила факультет метеорології Одеського гідрометео-

рологічного інституту (фах – інженер-агрометеоролог). Навча-
лася (заочно) в аспірантурі Казахського регіонального науково-
дослідного гідрометеорологічного інституту. Впродовж бага-
тьох років працювала у Казахстані у кількох установах, зокрема 
в Управлінні пропаганди екологічних знань Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів (гол. фахівець) та у відділі спостере-
ження за забрудненням довкілля та екологічного аудиту Казах-
ського науково-дослідного інституту моніторингу середовища 
та клімату. З 1997 мешкає в Одесі. Працювала головним фахів-
цем з інформації та зв’язків з громадськістю Державної екологі-
чної інспекції охорони Чорного моря. З 2008 — в ОДНБ (нині – 
ОННБ) імені М. Горького (бібліограф І категорії сектора інфор-
маційного забезпечення з питань екології довідково-
інформаційного відділу). Виконує усні, письмові довідки, кон-
сультує з екологічної тематики. Складає бібліографічні посібни-
ки, готує та проводить масові заходи, презентації, дні інформа-
ції, бібліографічні огляди. Була активним учасником організації 
діяльності Університету екологічних знань при ОННБ. Член  
Громадської ради при Державній екологічній інспекції Північ-
но-Західного регіону Чорного моря. 

Нагороджена грамотами Управління екології та розвитку 
рекреаційних зон Міністерства екології та природних ресурсів 
України, Державного управління охорони навколишнього при-
родного середовища в Одеській області, Одеського будинку 
вчених, має подяку Міністра екології та природних ресурсів 
України. 
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охорони водних ресурсів, що експонувалася в ОННБ] // Одес. 
вісті. – 2010. – 22 берез. 

2010-й – Міжнародний рік біорізноманіття // Голос Укра-
їни. – 2010. – 17 лют. 

Защитим дельфинов // Одес. вестн. – 2010. – 6 марта. 

Інформаційне забезпечення регіональної екологічної без-
пеки : фактор бібліотечної діяльності : (з досвіду роботи інформ. 
центру з питань екології довідково-інформ. відділу б-ки та 
Ун-ту екол. знань ОННБ ім. М. Горького) // Наукова бібліотека : 
стратегія інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : матері-
али міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 24-25 верес. 2009 р.) / 
ОННБ ім. М. Горького ; упоряд. М. В. Тетенко ; ред. 
І. С. Шелестович. – О., 2010. – С. 112-126. – Те саме  // Причор-
номор. екол. бюл. ― С. 174. 

На порядку денному – захист дельфінів // Одес вісті. – 
2010. – 20 лют. 

«О бедном Куяльнике замолвили слово...» : [про «круглий 
стіл» «Куяльницький лиман : сучасний стан і перспективи роз-
витку унікального курорту України», який провів Ун-т екол. 
знань при ОННБ] // Моряк Украины. – 2010. – 1 дек. 

Развивается экологический туризм // Одес. вестн. – 2010. 
– 18 марта. 

Сохранение биоразнообразия и ландшафтов – проблема 
планетарного масштаба // Причорномор. екол. бюл. – 2010. – 
№ 2. ― С. 68-72. 

Громадськість – екології // Одес. вісті. – 2011. – 21 квіт. 

День довкілля-2011 : (до 10-річчя діяльності ін-
форм.-аналіт. центру «Екологічне відродження чорномор. узбе-
режжя України») // Причорномор. екол. бюл. – 2011. – № 1. – 
С. 215. 

Какую воду мы пьем : [про День інформації з питань еко-
логії, що відбувся в ОННБ] // Причорномор. екол. бюл. – 2011. – 
№ 1. – С. 205-210. 
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31 октября – Международный день Черного моря // При-
чорномор. екол. бюл. – 2011. – № 4. – С. 214. 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий // 
Моряк Украины. – 2012. – 8 февр. 

Дефицит пресной воды – угроза для человечества // Еко-
логія і суспільство [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Ун-т 
екол. знань ОННБ ім. М. Горького ; редкол.: О. Ф. Ботушанська 
(відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2012. – Вип. 4 – 
С. 69-74. 

«Довкілля – 2012». День інформації. Природно-
рекреаційний  потенціал  Тилігульського регіонального ланд-
шафтного парку // Причорномор. екол. бюл. – 2012. – № 2. – 
С. 205. 

Значення водно-болотних угідь для підтримки біологіч-
ного різноманіття та розвитку туризму Одеського регіону // 
Причорномор. екол. бюл. – 2012. – № 1. – С. 193-194. 

Нові  надходження з питань екології (1 кв. 2012) // При-
чорномор. екол. бюл. – 2012. – № 1. – С. 195. 

Нові  надходження з питань екології (3 кв. 2012) // При-
чорномор. екол. бюл. – 2012. – № 3. – С. 195. 

Нові  надходження з питань екології (4 кв. 2012) // При-
чорномор. екол. бюл. – 2012. – № 4 (45).– С. 193-196. 
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ЛУГОВЦЕВ  
Юрій Михайлович 

31 березня 1986, м. Одеса 

Політолог, бібліотекар. 
Закінчив відділення міжнародних відносин Інституту со-

ціальних наук Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова та аспірантуру кафедри філософії та методології 
науки Одеського національного політехнічного університету. В 
ОННБ імені М. Горького працює з 2011 (завідувач сектора нау-
ково-дослідної роботи науково-методичного відділу). Брав 
участь в організації дослідження «Читацькі запити на релігійну і 
релігієзнавчу літературу в бібліотеках України», здійснював пі-
лотне дослідження на базі структурних підрозділів ОННБ за ці-
єю ж самою темою та локальне дослідження «Сучасні інформа-
ційні потреби користувачів та стан їх задоволення в ОННБ імені 
М. Горького»; брав участь у розробці проекту структури та шта-
тного розпису ЦБС, районної, міської (сільської, селищної) біб-
ліотек та бібліотек, що діють в умовах  децентралізації; у розро-
бці та реалізації проекту розділу сайта ОННБ «Діловий кейс бі-
бліотекаря». 2013 року захистив кандидатську дисертацію «Сис-
темний підхід як методологічний засіб політологічного дослі-
дження». Кандидат філософських наук. 

 
Інноваційна діяльність бібліотек – шлях до успіху // Дум-

ська площа. – 2012. – 26 жовт. 

Різдвяні читання в ОННБ імені М. Горького // Думська 
площа. – 2012. – 28 січ. 

Тирания и тоталитаризм :  системная специфика // Перс-
пективы. – 2012. - № 2 (52). – С. 82-87. 

Бібліотека в ринкових умовах (маркетингова діяльність) // 
Вітчизняна та зарубіжна наука на початку другої декади ХХІ 
століття : Міжнар. наук. конф. (2 берез. 2013 р., Київ) : матеріа-
ли доп. та виступів / Центр наук. публ. – К., 2013. – Ч. 1. – С. 44-
46. 
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Системний підхід як методологічний засіб політологічно-
го дослідження : автореф. дис. … канд. філос. наук : спец. 
09.00.02 «Діалектика і методологія пізнання». – О., 2013. – 18 с. 

Системно-параметрический подход, адекватный анализу 
социально-политических проблем // European Social Science 
Journ. – 2013. - № 6 (34). – С. 483-495. 

Філософсько-теоретичні проблеми сучасного політологіч-
ного дослідження // Вітчизняна та зарубіжна наука на початку 
другої декади ХХІ століття : Міжнар. наук. конф. (2 берез. 
2013 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Центр наук. публ. – 
К., 2013. – Ч. 1. – С. 41-44. 

Читацькі запити на релігійну і релігієзнавчу літературу та 
стан їх задоволення в Одеській національній науковій бібліотеці 
імені М. Горького : (за результатами пілотного дослідження) // 
Соціологічні дослідження в бібліотеках : бюлетень / Нац. пар-
лам. б-ка ; уклад.: Т. Богуш, Г. Неліпа. ― К., 2013. ― С. 18-21. 
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ЛЯСОТА 
Галина Григорівна 
5 серпня 1974, м. Львів 

 
Вчитель французької мови та літератури, бібліотекар. 
Закінчила факультет романської філології Київського пе-

дагогічного інституту іноземних мов (фах – учитель французь-
кої мови та літератури). З 1998 мешкає в Одесі. З 2000 працює в 
ОДНБ (нині – ОННБ) імені М.Горького (провідний бібліотекар 
відділу літератури іноземними мовами; головний бібліотекар 
відділу рідкісних видань та рукописів). Вела перекладацьку дія-
льність, готувала та проводила тематичні заняття зі студентами 
біологічного, географічного, історичного та інших факультетів 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, а 
також огляди нових надходжень французькою мовою, співпра-
цювала з Французьким культурним центром в Одесі, допомагала 
в організації зустрічей з відомими діячами культури Франції, 
проводила щотижневі вечори французького кіно. Бере участь у 
науково-дослідній роботі бібліотеки, здійснює науковий опис 
старовинних видань іноземними мовами. 

 
Зведений покажчик журналів, одержаних бібліотеками 

Одеси, 1994-2000 / ОДНБ ім. М. Горького ; співупоряд. 
Л. І. Буряченко ; ред.: Т. В. Богатирьова, М. Л. Десенко. – О., 
2001. – 72 с. 

Шелковый молитвенник из коллекции графа 
М. М. Толстого : (к 150-летию со дня рождения графа 
М. М. Толстого // ХIV Всеукраїнська виставка-форум 
«Українська книга на Одещині» [Електронний ресурс] : 
каталог / ОННБ ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; 
редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. 
Н. Г. Майданюк. – О., 2013. – С. 86-96. 
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МАЙДАНЮК 
Наталія Георгіївна 

22 травня 1961, м. Гайворон,  
Гайворонського р-ну, Кіровоградської обл. 

 
Філолог, журналіст, редактор. 
Закінчила Київський державний університет імені 

Т. Г. Шевченка (фах — філолог, викладач української мови і 
літератури). Працювала в газеті «Вогні комунізму» (пізніше 
«Гайворонські вісті») на Кіровоградщині (завідувач відділу ма-
сової роботи та відповідальний секретар). Після переїзду в 1997 
році до Одеси завідувала відділом міського життя та була редак-
тором газети «Думська площа»  –  додатка  до газети «Одесский 
вестник» Одеської міської ради. Член Національної спілки жур-
налістів України. Послуговується псевдонімами Наталія Георгі-
єва, Олена Олександрова, Олена Ігорева. З листопада 2010 пра-
цює в ОННБ імені М. Горького (головний бібліотекар, з жовтня 
2012 – завідувач редакційного відділу). Пройшла курс підви-
щення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти Націона-
льної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства 
культури України – «Управління бібліотекою та нові послуги 
для користувачів». 

Відзначена Почесною грамотою секретаріату НСЖУ, По-
чесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації, 
почесною відзнакою одеського міського голови «Подяка», По-
чесною грамотою Одеської міської ради. Нагороджена почес-
ною відзнакою «Народна довіра» оргкомітету Загальнонаціона-
льного конкурсу «Українська мова – мова єднання» та Почес-
ним знаком НСЖУ. Відзначена також Почесною грамотою Мі-
ністерства культури і туризму України та Центрального коміте-
ту профспілки працівників культури України. 
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Валерій Максимович Мазурін / ОННБ ім. М. Горького ; 

куратор проекту О. Ф. Ботушанська ; ред. І. С. Шелестович. ― 
О. : Рекламсервіс, 2013 (факт. 2014). ― 115 с., 24 с. : ілюстр. ― 
(Серія лауреати Галереї почесних благодійників Одещини «Лю-
ди щедрих сердець» ; вип. 1). 

 
Для майбутніх поколінь : [про можливості та роль благо-

дійників у поповненні фондів Одеської національної наукової 
бібліотеки ім. М. Горького] // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 7. – 
С. 13-15. 

Золотой фонд Одессы и региона : [інтерв’ю з відп. секре-
тарем комісії з держ. нагород України Одес. облдержадмін. 
Г. Гуменюк про жінок, відзнач. орденом княгині Ольги, зокрема 
про директора ОННБ О. Ф. Ботушанську] // Веч. Одесса. – 2011. 
– 17 марта. 

Кращі книги на теренах України : [інтерв’ю із зав. довід-
ково-інформ. відділу ОННБ ім. М. Горького Г. Я. Чаровою про 
конкурс читац. рец. на кращі кн. новинки, які побачили світ у 
вид-вах України протягом останнього року; конкурс проходив у 
рамках ХІІ Всеукр. виставки-форуму «Українська книга на 
Одещині»] // Думська площа. – 2011. – 6 трав. 

Перспективні напрями розвитку бібліотеки : [про нагля-
дову раду ОННБ, про поїздку керівництва б-ки до Нац. б-ки Бі-
лорусі для обміну досвідом з питань технол. модернізації, озна-
йомлення із системою захисту кн. фондів від руйнації та несан-
кціон. винесення док. за межі бібліотеки] // Думська площа. – 
2011. – 1 лип. 

Праздник украинской книги : [підсумки ХІІ Всеукр. ви-
ставки-форуму «Українська книга на Одещині] // Одес. вестн. – 
2011. – 28 мая. 

Раз добром нагріте серце... : [про урочистості з нагоди 
Дня благодійності в Україні, що відбулися в музеї книги ОННБ, 
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та вшанування благодійників і меценатів бібліотеки] // Думська 
площа. – 2011. – 10 груд. 

«Слава і Честь, і Мир кожному, хто робить добро» : [про 
урочисту зустріч з благодійниками ОННБ] // Думська площа. – 
2011. – 28 січ. 

Славетні послідовниці богомудрої Ольги : [про кавалерів 
ордена княгині Ольги, зокрема про повного кавалера цього ор-
дена – ген. директора ОННБ О. Ф. Ботушанську] // Одес. вісті. – 
2011. – 23 лип. 

Українська книга на Одещині : [інформація про заходи 
XII Всеукр. виставки-форуму «Українська книга на Одещині»] // 
Думська площа. – 2011. – 22 квіт. 

Українська книга на Одещині : [підсумки XII Всеукр. 
виставки-форуму «Українська книга на Одещині»] // Думська 
площа. – 2011. – 3 черв. 

Кращі книги виставки-форуму : [підсумки конкурсу 
«Краща книга виставки-форуму-2012», який відбувся в рамках 
ХІІІ Всеукр. виставки-форуму «Українська книга на Одещині»] 
// Золотослів. – 2012. – Серп. (№ 2). – С. 5 : фотогр. 

Найкращі книжки України – до уваги читачів : [анонс 
конкурсу читацьких рецензій «Найкраща книжка 2011 року» в 
ОННБ] // Одес. вісті. – 2012. – 21 квіт. 

Посол миру та дружби : [про фр. художницю і мецената 
С. Саварі-Полідорі, зокрема про її візит до Одеси і дарунки біб-
ліотеці] // Думська площа. – 2012. – 25 трав. 

Раз добром нагріте серце вік не охолоне… : [про 
урочистості в ОННБ з нагоди Дня благодійництва] // Золотослів. 
– 2012. – Серп. (№ 2). – С. 12 : фотогр. 

Свято української книги : [огляд подій ХІІІ Всеукр. ви-
ставки-форуму «Українська книга на Одещині»] // Золотослів. – 
2012. – Серп. (№ 2). – С. 4-5 : фотогр. 

ХІІІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на 
Одещині» // Думська площа. – 2012. – 25 трав. 
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МАКСИМОВА 
Катерина Андріївна 
9 червня 1984, м. Одеса 

 
Інженер-еколог, бібліотекар. 
Закінчила Одеський державний екологічний університет 

(фах – екологічний туризм, інженер-еколог).  Працювала у про-
ектно-дослідному інституті УкрПівденДніпроВодГосп (еколог 
відділу раціонального природокористування). Навчалася в аспі-
рантурі без відриву від виробництва в Інституті проблем ринку 
та економіко-екологічних досліджень. З 2007 працює в ОДНБ 
(нині ОННБ) імені М. Горького (завідувач сектора інформацій-
ного забезпечення з питань екології довідково-інформаційного 
відділу). Веде роботу з організації та комплектування підсобно-
го фонду сектора, забезпечує розпис статей для систематичної 
картотеки (розділ «Екологія. Природничі науки»). Бере участь у 
наукових дослідженнях, науково-бібліографічній та методичній 
роботі. 

 
Одесса сегодня : экология города : библиогр. указ. лит. за 

2006-2008 гг. Вып. 4 / сосост. И. Е. Працюк ; науч. ред. и авт. 
вступ. ст. Ю. П. Зайцев ; ред. И. С. Шелестович. – О., 2009. – 
61 с. 

Рекреація і туризм Причорномор’я : бібліогр. покажч. / 
наук. ред. М. О. Шалімов ; ред. І.С. Шелестович. – О., 2010. – 
51 с.  

 
Біосфера – царина життя // Екологія і суспільство : зб. на-

ук. пр. / ОДНБ ім. М. Горького ; уклад. : О. М. Бельницька, 
Н. П. Лошкарьова ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2008. ― Вип. ІІІ. 
– С. 178-181. 

Екологічний вектор розвитку інноваційної політики в 
Україні // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку еко-
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номіки України : зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф. / Нац. гірни-
чий ун-т. – Донецьк, 2008. – С. 99-102. 

Забезпечення виконання рекреаційних функцій міста (на 
прикладі м. Одеси) // Екологія міст та рекреаційних зон : зб. пр. 
всеукр. наук.-практ. конф. / Інновац.-інформ. центр «ІНВАЦ». – 
О., 2008. – С. 315-318. 

Рекреаційний потенціал  України та методи його еконо-
мічного оцінювання // Проблеми економіки й управління у про-
мислових регіонах : зб. пр. міжрегіон. наук.-практ. конф. / Запо-
різ. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – С. 258-260. 

Роль экологического фактора в реализации модели устой-
чивого развития // Стратегія забезпечення сталого розвитку 
України : зб. пр. наук.-практ. конф. / РВПС України НАН Украї-
ни. – К., 2008. – С. 252–262. 

Екологічна безпека – основний чинник сталого розвитку в 
Україні // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в 
економічних трансформаціях : зб. пр. наук.-практ. конф. / НДІ 
”Сталого розвитку та природокористування”. – Сімф., 2009. – 
С. 92–93. 

Екологічний менеджмент в моделях трансформації забез-
печення збереження біорізноманіття // Актуальні проблеми тео-
рії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки : 
зб. пр. наук.-практ. конф. – Рівне, 2009. – С. 140-141. 

Інноваційний розвиток як фактор інтеграції України до 
ЄС // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький, 2009. – Т. 1, 
№ 5. – С. 129-132. 

Збереження біологічного різноманіття в контексті інтег-
рації України до ЄС // Стратегії інноваційного розвитку еконо-
міки : бізнес, наука, освіта : зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф. / 
Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х., 2010. – С. 98-104. 

Оцінка та вивчення економіко-екологічного механізму 
збереження біорізноманіття // Вісн. Одес. держ. акад. будівницт-
ва та архітектури. – О., 2010. – Вип. 37. – С. 235-240. 
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Сохранение биоразнообразия в условиях глобализации // 
Развитие национальных экономических систем в условиях гло-
бализации : актуальные проблемы теории и практики : сб. мате-
риалов III Всеукр. науч.-практ. конф. – Симф., 2010. – С. 184-
186. 

Організаційно-економічні шляхи зменшення антропоген-
ного впливу на біорізноманіття причорноморського регіону // 
Стратегії інноваційного розвитку економіки : бізнес, наука, 
освіта : зб. праць міжнар. наук.-практ. конф. / Нац. техн. ун-т 
«Харк. політехн. ін-т». – Х., 2011. – С. 130-132. 
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МЕЛЕШКО 
Валерія Олексіївна 

3 грудня 1944, селище Гродеково, Гродековського р-ну 
Приморського краю (Російська Федерація) 

Філолог. 
Закінчила російське відділення філологічного факультету 

Одеського державного університету імені І. І. Мечникова (фах 
― філолог, учитель російської мови та літератури). Працювала 
вихователем групи продовженого дня в школі, викладачем есте-
тичного виховання і російської мови та літератури в професій-
но-технічному училищі, старшим методистом навчально-
методичного кабінету обласного управління профтехосвіти, ме-
тодистом курсової підготовки Центру інновацій Одеського ін-
ституту підвищення фахового рівня вчителів, заступником ди-
ректора навчально-виробничого центру «Академія краси». З 
грудня 2005 по грудень 2007 працювала в ОДНБ імені 
М. Горького (завідувач відділу зв’язку з громадськістю). 

 
Дар дружбы. Известная французская художница, почет-

ный гражданин Одессы Сюзанна Савари-Полидори вновь побы-
вала в нашем городе : [про книжкові дарунки для ОДНБ] // Одес. 
вестн. – 2006. – 3 июня. 
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МІНЄЄВА 
Світлана Анатоліївна 
28 серпня 1986, м. Донецьк  

 
Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила Донецьке училище культури (відділення біблі-

отечної справи) та Донецький національний університет (фах – 
викладач біології, психології, християнської етики). Працювала 
у відділі краєзнавства Донецької обласної бібліотеки імені 
Н. К. Крупської, викладала біологію в школі. У 2011-2012 пра-
цювала в ОННБ імені М. Горького (провідний бібліограф відді-
лу зв’язків з громадськістю та реклами бібліотеки). Відповідала 
за надання інформації про заходи відділу та нові надходження 
бібліотеки на бібліотечний сайт, у пресу. Вела електронну кар-
тотеку ЗМІ, громадських організацій, що співпрацюють з біблі-
отекою. Брала участь у науково-дослідній та методичній роботі 
бібліотеки, у міських та регіональних культурних проектах. 

 
В мир духовности и православия : [огляд виставки «Ду-

ховність сьогодення : рідкісні релігійні та релігієзнавчі видання 
останніх років із фондів ОННБ імені М. Горького // Час Пик. – 
2012. – 29 июля. 

Встреча накануне юбилея : [до 95-річчя газети «Моряк»] 
// Порто-франко. – 2012. – 20 апр. 

Газета, которая звала к победе : [до 95-річчя газети «Мо-
ряк»] // Моряк Украины. – 2012. – 9 мая. 

Духовность: возродить и приумножить : [огляд виставки 
«Духовність сьогодення: рідкісні релігійні та релігієзнавчі ви-
дання останніх років із фондів ОННБ ім. М. Горького] // Бібл. 
форум України. – 2012. – № 3. – С. 17-19. 

Мир спасет красота : [рец. на альбом Н. В. Гольєвої «Ме-
дицина и искусство»] // Час Пик. – 2012. – 10 июня. 

«Моряк» звал к победе – вместе с освободителями он во-
шел в Одессу // Моряк. – 2012. – № 4 (май). 
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Моряки и профессиональные издания для них // Моряк. – 
2012. – № 4 (май). 

Першим був «Крокодил» : [про кн.-ілюстр. виставку «Ко-
рифеї дитячої поезії : до 130-річчя від дня народження 
К. І. Чуковcького ] // Одес. вісті. – 2012. – 12 квіт. 

Пиратство : взгляд с ХХІ века : [огляд видань з фондів 
ОННБ на заявлену тему] // Час Пик. – 2012. – 17 июня ; Моряк 
Украины. – 27 июня. 

По страницам книг о футболе // Порто-франко. – 2012. – 
27 июня. 

Путешествие по «Старинным картам» : [із колекції 
О. Прогнімака] // Одес. вестн. – 2012. – 21 июня. 

Тарас Шевченко в книгах, стихах и полотнах : [про Шев-
ченківські читання в ОННБ,  присвячені  100-річчю збірника 
«Вінок Шевченкові : із віршів українських, галицьких, російсь-
ких, білоруських і польських поетів» (О., 1912; авт. передм. та 
прим. М. Комаров)] // Порто-франко. – 2012. – 16 марта. 

Через книгу – к звездам :  [про презентацію видання 
«Одесский астрономический календар ― 2012»] // Порто-
франко. – 2012. – 17 февр. 

Шевченковские чтения : [про щорічні Шевченківські чи-
тання в ОННБ] // Одес. вестн. – 2012. – 13 марта. 

 



 199

НЕБОГА 
Лідія Іллівна 

29 червня 1959, с. Плахтіївка,  
Саратського р-ну, Одеської обл. 

 
Бібліотекар. 
Закінчила Одеське культурно-освітнє училище та факуль-

тет бізнесу та мененджменту Миколаївського філіалу Київсько-
го національного університету культури і мистецтва (фах ― ме-
неджер бібіліотечно-інформаційних систем і технологій). З 2002 
працює в ОДНБ (нині ― ОННБ) імені М. Горького (провідний 
бібліотекар відділу комплектування, завідувач ДІВ, бібліотекар І 
категорії у відділі обмінно-резервного фонду). Займається моні-
торингом повноти надходження обов’язкового примірника до 
фонду ОННБ. Співпрацює з редакціями періодичних видань 
Одеси та області, а також з видавництвами України. 

Деякі зі статей були викладені на сайті ОННБ («Складова 
успіху бібліотекаря нового покоління. Вимоги бібліотечної про-
фесії») та на сайті Будинку-музею М. К. Реріха («Архивы и исс-
ледования, встречи и беседы, вопросы и ответы об Учении Жи-
вой Этики в Одесском доме-музее Н. К. Рериха»). Бере участь у 
конкурсних проектах, організованих УБА. 

 
Книги для вас : Одесская государственная научная биб-

лиотека им. М. Горького открывает рубрику «Новые издания, 
поступившие в ОГНБ им. М. Горького» : [список найбільш ціка-
вих видань з різних галузей науки і мистецтва, що надійшли до 
фонду ОДНБ] / соавт. Э. И. Василевская // Одес. изв. ― 2008. ― 
12 июня. 

Книги для вас : издания, поступившие в ОГНБ 
им. М. Горького : [список найбільш цікавих видань з історії, ми-
стецтва і художньої літератури, що надійшли до фонду ОДНБ] / 
соавт. Э. И. Василевская // Одес. изв. – 2008. – 3 июля. 

Взаимодействие человека и биосферы // Виховання і ку-
льтура. ― 2011. ― № 1. ― С. 41-43. 
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НІКІТЕНКО 
Марія Олександрівна 

14 липня 1949, с. Радянське, Крижопільського р-ну, Він-
ницької обл. – 13 січня 2012, м. Одеса 

 
Філолог, бібліотекар. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова.   Працювала в Одеській об-
ласній бібліотеці для дітей імені Н. К. Крупської (бібліотекар); з 
1995 по 2012 — в ОДНБ (нині – ОННБ) імені М. Горького (го-
ловний бібліотекар; з лютого 2001 – завідувач відділу зберіганя 
фондів). Забезпечувала роботу зі збереження та використання 
фондів, очолювала науково-методичну та наукову-дослідну ро-
боту відділу в галузі бібліотекознавства, зберігання та наукового 
вивчення фондів. Брала участь у науково-практичних конферен-
ціях, семінарах. Надавала методичну і практичну допомогу біб-
ліотекам і структурним підрозділам ОННБ імені М. Горького з 
питань зберігання фондів.  

 
Зберігання документів в ОДНБ імені М. Горького : тра-

диційні  та  інноваційні  підходи : (до 180-річчя Бібліотеки) / 
співавт. Н. М. Матвєєва // Наукова бібліотека : стратегія іннова-
ційного розвитку [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. на-
ук.-практ. конф. (Одеса, 24-25 верес. 2009 р.) / ОННБ 
ім. М. Горького ; упоряд. М. В. Тетенко ; ред. І. С. Шелестович. 
– О., 2010. – С. 87-91. 
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НУНЬЄС 
Олена Григорівна 

21 квітня 1961, м. Одеса 
 

Філолог, бібліограф. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова. (фах – філолог, викладач ро-
сійської мови та літератури). Працювала у навчальних закладах 
(викладачем російської мови), в Одеській обласній бібліотеці 
для юнацтва імені В. Маяковського (старший бібліограф). З 
2000 працює в ОДНБ (нині – ОННБ) імені М. Горького у науко-
во-бібліографічному відділі (головний бібліограф). Складає біб-
ліографічні та біобібліографічні покажчики з питань охорони 
здоров’я, з театро- та літературознавства. Окремі бібліографічні 
покажчики вирізняються оригінальною структурою: у посібники 
включені великі фрагменти рецензій, надрукованих у ХІХ — на 
початку ХХ століть. О. Г. Нуньєс ― автор-упорядник низки по-
кажчиків в серіях «Письменники Одеси», «Проблеми. Гіпотези. 
Відкриття», «Літературна Одеса». Бере участь у науково-
дослідній та науково-методичній роботі з питань бібліографоз-
навства, історії книги, у науково-практичних конференціях, се-
мінарах, заняттях з підвищення кваліфікації бібліотечних пра-
цівників, у роботі університету бібліотечно-бібліографічних 
знань, у загальнобібліотечних заходах. Виступає в пресі з публі-
каціями з питань бібліографознавства, історії українського теат-
ру. Консультує працівників бібліотеки та бібліотек міста і обла-
сті з питань бібліографічного опису, підготовки бібліографічних 
посібників, бібліографічної роботи за всіма напрямами. 

 
 
Валентин Леонідович Мороз : біобібліогр. покажч. / 

ОДНБ ім. М. Горького ; співупоряд. О. І. Кравченко ; відп. ред. 
Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2001. – 44 с. – (Серія 
«Письменники Одеси» ; вип. 17).  
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Еліксири життя : біологічно активні речовини : рек. по-
кажч. / ОДНБ ім. М. Горького ;  наук. ред. В. М. Кашуба ; ред. 
М. Л. Десенко. – О., 2001. – 81 с. – (Серія «Проблеми. Гіпотези. 
Відкриття» ; вип. 45).  

Життя без ліків : рек. покажч. / ОДНБ ім. М. Горького ; 
наук. консультант О. В. Порошин ; ред. М. Л. Десенко. – О., 
2002. – 98 с. – (Серія «Проблеми. Гіпотези. Відкриття» ; 
вип. 46). 

Про кн.: 

Шевчук Н. Здоров’я – ваш вибір : // Одес. вісті. – 2003. – 
7 лют. 

Ізмаїл Борисович Гордон : біобібліогр. покажч. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. – 
О., 2002. – 40 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; вип. 19). 

Про кн.: 

Потоцкий И. Слово о войне Измаила Гордона : // Мрія. – 
2007. – № 8. – С. 231. 

Віктор Іларіонович Дзюба : біобібліогр. покажч. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. – 
О. : Астропринт, 2003. – 128 с. – (Серія «Письменники Одеси» ; 
вип. 20).  

І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі : бібліогр. по-
кажч. / ОДНБ ім. М. Горького ; співупоряд. О. І. Кравченко ; 
наук. ред. Р. Я. Пилипчук ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2004. – 
171 с. – (Серія «Літературна Одеса» ; вип. 10). 

Про кн.: 

[Рецензія] // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 10. – С. 4 ; 
Слово і час. – № 12. – С. 79. 

[Захаркін А. С.] [Рецензія] // Критика. – 2005. – № 3. – 
С. 4. 

[Рецензія] // Кримська світлиця. – 2005. – 9 берез. 

Бібліотеки Одеси : довідник / ОДНБ ім. М. Горького ; ред. 
І. С. Шелестович. – О., 2005. – 84 с. 
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ОЛЕЙНИКОВА 

Тамара Іванівна 
30 червня 1937, м. Одеса  

 
Біолог, бібліограф. 
Закінчила біологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах – біолог, учитель біоло-
гії і хімії). Працювала в лабораторії гетерозису Всесоюзного се-
лекційно-генетичного інституту (лаборант); в Одеському конс-
трукторському бюро кінообладнання (технік). У 1968 – 2011 
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раф; головний бібліограф науково-бібліографічного відділу; за-
відувач сектора довідково-бібліографічного обслуговування у 
відділі науково-допоміжної та рекомендаційної бібліографії; 
провідний бібліограф краєзнавчого відділу «Одесика»). Вела 
розділи «Хімічні науки» в систематичній картотеці статей та 
систематичну картотеку статей краєзнавчої тематики. Брала 
участь у науково-дослідній та довідково-інформаційній роботі 
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ПОДКУПКО 
Тетяна Леонідівна 

15 серпня 1975, м. Одеса 
 

Історик, краєзнавець, бібліограф. 
Закінчила історичний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах — історик, викладач іс-
торії). У 1998-2012 працювала в ОННБ імені М. Горького (про-
відний бібліограф; головний бібліограф сектора краєзнавства 
відділу «Одесика»; завідувач відділу рідкісних видань і рукопи-
сів). Кандидат історичних наук. Займалася науково-дослідною 
роботою з вивчення особливо цінного книжкового фонду біблі-
отеки, історії книги. Брала участь у науково-практичних конфе-
ренціях, семінарах. Надавала методичну допомогу бібліотекам 
Одеси та Південного регіону з питань роботи з рідкісними ви-
даннями. 

 
Культурологія : навч. посіб. / співавт. Г. М. Захарченко 
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ному науково-інформаційному просторі : матеріали наук.-практ. 
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могутності більшої родини – нації» (22-23 верес. 2006 р. Києв). – 
К., 2006. – С. 146-148. 

«Євангеліє Учительноє» 1637 р. : до питання про персо-
нологічну інформацію в стародруках // Матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції «Наукова бібліотека : пріори-
тети розвитку та перспективи» (24-25 верес. 2004 р. Одеса). – О., 
2006. – С. 167-172. 

Історичні традиції чорноморської політики у документах 
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Розбудова Української держави з півдня : штрихи до дія-
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конференції «Історія запорозького козацтва в пам’ятках та му-
зейній практиці», 18-19 квіт. 2012 р., о. Хортиця (м. Запоріжжя) 
― Запоріжжя, 2012. – С. 46-48. 

Спадковість традиції Козацько-гетьманської держави від 
княжої доби в українському літописанні кінця XVII - початку 
XVIII ст. // Наук. вісн. Науки : економіка, політологія, історія / 
Одес. нац. екон. ун-т, Всеукр. асоц. молодих науковців. – 2012. – 
№ 22 (174). – С. 275-282. 
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Вип. 15. – С. 66-74. 
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ПРОШИНА 
Наталія Сергіївна 

5 жовтня 1964, м. Дербент  
(Дагестан, Російська Федерація) 

 
Інженер зв’язку, бібліотекар.  
Закінчила інженерно-економічний факультет Одеського 

політехнічного інституту та факультет багатоканального елект-
розв’язку Одеського електротехнічного інститу зв’язку (фах – 
інженер електрозв’язку). Працювала в кооперативі «Технік» 
(інженер зв’язку) та в малому підприємстві «Кварц-91» (монта-
жник зв’язку). З 1995 – в ОДНБ (нині – ОННБ) імені 
М. Горького (провідний бібліотекар відділу зберігання та науко-
вого вивчення фондів; завідувач сектора «Інформаційні бази 
даних» відділу краєзнавства «Одесика»). Бере участь у форму-
ванні довідково-пошукового апарату відділу, в розробці та на-
повненні баз даних ІПС «Артефакт» («Старая Одесса», «ЗМІ 
України та Одеської області», «Законодавча база даних Одещи-
ни»). Розробляє проекти правил, інструкцій, положень та інші 
документи, що регламентують роботу сектора. Відзначалася по-
дяками та почесними грамотами адміністрації бібліотеки та 
Одеського обкому профспілки працівників культури. Голова 
первинної профспілкової організації ОННБ імені М. Горького. 

 

Сергій Рафаїлович Гриневецький : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; співупоряд.: О. П. Делі, О. В. Власенко, 
Ю. О. Смоляр ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2012. – 200 с. 

Создание информационного портала на базе Одесской го-
сударственной научной библиотеки им. М. Горького // Б-ки и 
ассоц. в меняющемся мире. – 2002. – № 1. – С. 184-186. 
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РАДЧЕНКО 
Валентина Ігнатівна 

22 лютого 1951, м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровської обл. 

 
Філолог, бібліотекар. 
Закінчила факультет романо-германської філології Оде-

ського державного університету імені І. І. Мечникова (фах — 
філолог, учитель англійської мови). Працювала на факультеті 
романо-германської філології ОДУ лаборантом. З 1981 по 2001 
працювала в ОДНБ імені М. Горького (бібліотекар; старший бі-
бліотекар; головний бібліотекар; завідувач відділу іноземної лі-
тератури). Вела розділ міжнародного книгообміну в секторі 
комплектування та каталогізації відділу наукового комплекту-
вання фонду. 

 
Рукой подать до Совета Европы : [про зв’язки ОДНБ з 

Радою Європи] // Одес. вест. – 2001. – 18 янв. 

 
Радченко Валентина Ігнатівна // Одеська державна науко-

ва бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 376. 
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РАЙКО 
Валентина Миколаївна 

12 лютого 1949, м. Климово, Брянської обл.  
(Російська Федерація) 

 
Філолог, бібліограф. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах — філолог, учитель ро-
сійської мови і літератури). З серпня 1972 працює в ОДНБ (нині 
― ОННБ) імені М. Горького (бібліотекар; старший бібліотекар 
книгосховища; старший бібліограф; завідувач сектора рукопис-
ного фонду і слов’янських стародруків відділу рідкісних видань 
та рукописів; головний бібліотекар; завідувач відділу рідкісних 
видань та рукописів). Проводить наукові дослідження в галузі 
бібліотекознавства, бібліографії, історії книги. Вивчає особливо 
цінний книжковий фонд ОННБ, ідентифікує і описує дефектні 
примірники стародруків кириличного шрифту ХV-ХVIII ст. та їх 
окремі фрагменти. Вивчає стародруки, вводить їх у науковий 
обіг на сторінках фундаментальних міжнародних зведених ката-
логів, таких як: Gesamtkatalog der Fruhdrucke in kyrillischer 
Schrift. Band 1-6 / E. Nemirovskij. – Baden-Baden : Verlag 
Walentin Koerner, 1996-2003. – (Bibliotheca bibliografika 
Aureliana: 140; 152; 155; 170; 171; 182). Відомості про стародру-
ки ОННБ увійшли також до складу багатотомного зведеного 
каталогу: Славянские издания кирилловского (церковнославян-
ского) шрифта 1491-2000 : инвентарь сохранившихся зкземпля-
ров и указ. лит. Т. 1. 1491-1550. – М. : Знак, 2009. – С. 184, 201, 
282, 283, 296, 331, 351, 355, 368, 374, 38 0, 478, 497, 520, 526.  
В. М. Райко — упорядник каталогу «Старопечатные издания 
кирилловского шрифта XV – первой половины XVI ст.» (О. : 
ОКФА, 1998). Брала участь у міжнародному науковому проекті 
«Європейське середньовічне культурне надбання» з виявлення, 
вивчення, наукового опису рукописів XIII-XVIII ст. Є одним з 
авторів розробки електронної версії наукового опису стародру-
кованих книг (празькі видання Ф. Скорини 1517-1519 рр.). 
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Виступає з повідомленнями на науково-практичних кон-
ференціях, семінарах, ділових зустрічах. Надає методичну до-
помогу бібліотекам Одеси та Південного регіону з питань орга-
нізації роботи з рідкісними виданнями, проводить майстер-
класи з ідентифікації та особливостей наукового опису старод-
руків кирилівського шрифту. Член експертної комісії управлін-
ня культури Одеської облдержадміністрації з ідентифікації ста-
родруків. 

 
Слов’янські інкунабули й палеотипи кириличного шриф-

ту ОДНБ імені М. Горького // Наук. пр. Нац. б-ки України 
ім. В. І. Вернадського. – 2000. – Вип. 4. – С. 132-138. 

Слов’янські інкунабули й палеотипи кириличного шриф-
ту ОДНБ ім. М. Горького // Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні 
книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук. – К., 2004. – 
С. 519. – (Статті та монографії). 

«В науках вызволеных и лекарских доктор» : к 490-летию 
издательской деятельности Франциска Скорины // Книжкові ко-
лекції, рідкісні видання та рукописи  в сучасному науково-
інформаційному просторі : матеріали конф., присвяч. 85-річчю 
Музею книги Одес. держ. наук. б-ки ім. М. Горького. Одеса, 25-
27 верес. 2007 р. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. 
Т. Л. Подкупко ; відп. ред. О. Ф. Ботушанська ; ред. 
І. С. Шелестович. – О., 2008. – С. 43-54. 

Рукописные и печатные Евангелия в фондах ОННБ 
им. М. Горького : к 450-летию Пересопницкого Евангелия // ХІІ 
Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині» : 
каталог / ОДНБ ім. М. Горького. – О., 2011. – С. 59-64. 

 
Бур’ян Л. М. Райко Валентина Миколаївна // Бібліографи 

Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : біо-
бібліогр. довід. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; 
наук. ред. і авт. вступ. ст. Г.Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович ; 
відп. за вип. О. Ф. Ботушанська. – О., 2002. – С. 180-181. 
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Кудлач В. А. Ініціатива бібліотек Півдня ― розширення 
доступу до пам’яток писемності та культури: ділова зустріч в 
Одесі : [про каталог В. М. Райко «Старопечатные издания ки-
рилловского шрифта XV — первая половина XVI ст.» та прове-
дений нею 6 груд. 2012 р. майстер-клас «Науковий опис, експе-
ртиза та ідентифікація стародруків» для працівників бібліотек 
Півдня України] / Бібл. форум України. – 2013. – № 1. – 
С. 34-37 ; Думська площа. – 18 січ. 

Кудлач В. А. Пам’ятки писемності та культури у фондах 
бібліотек Півдня України : проблеми збереження, ідентифікації, 
наступності та доступу : [про каталог В. М. Райко «Старо-
печатные издания кирилловского шрифта XV - первая половина 
XVI ст.» та проведений нею 6 груд. 2012 р. майстер-клас «Нау-
ковий опис, експертиза та ідентифікація стародруків» для пра-
цівників бібліотек Півдня України] // Вісн. Кн. палати. – 2013. – 
№ 2. – С. 44-46. 

Кухарук Г. М. «Зібрання рукописних та друкованих 
Євангелій у фондах ОДНБ  ім. М. Горького  :  до  450-річчя 
української ІІершокниги – Пересопницького Євангелія» : [про 
огляд ювіл. кн. експозиції, підготовлений В. М. Райко] // Пер-
шокнига : виставка творів / Есфір Серпіонова. – О., 2011. – 
С. [1-2]. 

Методичні рекомендації для державної реєстрації книж-
кових пам’яток України : кириличні рукописні кн. та стародруки 
/ упоряд.: Н. П. Бондар, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; 
передм.: Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук ; ред. : Н. М. Зубкова, 
М. Л. Скірта. – К., 2007. – С. 125. 

Посібники наукової бібліографії, видані в Україні 
(1991-2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. В 2 ч., ч. 1 / ДЗ 
«Нац. парлам. б-ка України» ; уклад.: Т. М. Заморіна, 
Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. О. Кононенко ; наук, консультант 
Г. М. Швецова-Водка. – К., 2011. – С. 26. 
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Райко Валентина Миколаївна // Одеська державна науко-
ва бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. ― О., 2004. — С. 376. 
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РЄЗАНОВА 

Наталія Юріївна 
3 листопада 1956, с. Алєксєєвка, Миколаївського р-ну,  

Одеської обл. 
 

Філолог, бібліотекар. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах – філолог, учитель ро-
сійської мови та літератури). У 1974-2010 працювала в ОДНБ 
(нині ― ОННБ) імені М. Горького (молодший бібліотекар відді-
лу книгосховища; старший бібліотекар; провідний бібліотекар 
відділу мистецтв). Вела розділ картотеки «Декоративно-
прикладне мистецтво», виконувала письмові й усні бібліографі-
чні довідки, консультувала, організовувала виставки, тематичні 
перегляди, добирала матеріал для оформлення кіно- і телефіль-
мів та ін.  Протягом чотирьох років вела мистецтвознавчі «вів-
торки». 

 
Богиня в нежном неглиже : история дамского белья, рас-

сказанная серьезно и не очень. – К. : Факт, 2004. – 99 с. : ил. – 
(Серия «Популярная энциклопедия моды ; вып. 1). 

Про кн.: 
Каленюк В. Родовід панталонів та мила // Укр. BEST : 
міні-енцикл. книжкового року / упоряд.: К. Родик, 
Т. Щербаченко. – К., 2005. – С. 161-162. 

Чувств изнеженных отрада : история парфюмерии и кос-
метики. – К. : Факт, 2004. – 124 с. : ил. – (Серия «Популярная 
энциклопедия моды» ; вып. 2). 

Локон черный, локон жгучий : история женских приче-
сок. – К. : Факт, 2005. – 152 с. : ил. – (Серия «Популярная эн-
циклопедия моды» ; вып. 3). 

Кто там в малиновом берете… : история дамских шляпок. 
– К. : Факт, 2007. – 188 с. : ил. – (Серия «Популярная энцикло-
педия моды» ; вып. 4). 
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Былое и моды.  История костюмов, вещей и нравов,  рас-
сказанная серьезно и не очень : [в 2 кн.] / ред. О. М. Барковская. 
– О. : Фенікс, 2010-2011. ― 296 с. : ил. 

Кн. 1. ― 2010. ― 296 с. : ил. 
Кн. 2. ― 2011. ― 388 с. : ил 

 
Лопни, но держи фасон : [одесский быт первой половины 

ХХ в.] // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. ― О., 2001. 
― Кн. 4 ― С. 195-206 ; Кн. 5. ― С. 228-240 ; Кн. 6. ― 
С. 345-356 : фот. 

Южнорусские художники : [до виходу друком довід. “То-
варищество южнорусских художников”] // Одес. вестн. ― 2001. 
– 7 февр. 

Библиофилы на привале // Всемир. одес. новости. – 2004. 
– № 1 (53). 

С запоздалой благодарностью : [про колишнього завіду-
вача відділу мистецтв І. Б. Шайкевич] // Скарбниця культури : 
зб. ст. / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол.: О. Ф. Ботушанська 
(відп. ред.) [та ін.] ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2004. – Вип. 3. – 
С. 217-219.  

«Архив государственных тайн» : (из истории женских 
юбок) // Час.ua. – 2005. – № 3. – С. 60-61. 

Былое и моды : (мода и политика) // Час.ua. – 2005. – № 1. 
– С. 54-55. 

Головокружение от венского вальса : [про Віденський бал 
у Нац. опері Києва, влаштований Посольством Австрійської Ре-
спубліки в Україні] // Час.ua. – 2005. – № 2. – С. 55. 

«З Парижа пишуть» : [про фр. модельєра П. Пуаре] // Се-
зони моди. – 2005. – № 5 (осінь). – С. 24, 110-111. 

«Ненавижу всяческую мертвечину» : 75-летие гибели 
В. Маяковского // Столич. новости. – 2005. – 12-18 апр. (№ 13). 

«Сорвавши белые перчатки» : (Саша Черный и современ-
ность) // Час.ua. – 2005. – № 4. – С. 52-54. 



 225

«А еще шляпу надел…» : мужские головные уборы // Фа-
ворит удачи. – 2008. – № 4. – С. 96-99 : ил. 

Алхимик блесток и перьев : [художник по костюмах Оле-
на Лесникова] // Фаворит удачи. – 2008. – № 2. – С. 70-73 : ил.  

Вот такой ширины, вот такой ужины… : история юбки // 
Фаворит удачи. – 2008. – № 3. – С. 140-143 : ил. 

Мадригал на открытие памятника Ильфу и Петрову // Фа-
ворит удачи. – 2008. – № 4. – С. 129 : ил. 

«На что-то намекает бритвенный прибор…» : бороды и 
усы // Фаворит удачи. – 2008. – № 2. – С. 96-99 : ил. 

«Поцелуй на морозе. Техника безопасности» : [з історії 
зимової моди] // Фаворит удачи. – 2008. - № 1. – С. 131-133 : ил. 

По итогам «Зеленой волны» : [огляд кн. ярмарку; зокрема 
про вручення дипломів «За особистий внесок у реконструкцію 
художнього простору Одеси» О. Барковській і Т. Щуровій] // 
Одес. вестн. – 2010. – 26 авг. 

 
Барковская О. Книги-лауреаты // Одес. вестн. – 2005. – 

19 марта. 

Бродавко Р. "Богиня в нежном неглиже» // Одес. вестн. – 
2004. – 30 нояб. 

Бузина О. Самая невероятная история // Киев. ведомости. 
– 2005. – 12 марта. 

Рєзанова Наталія Юріївна // Одеська державна наукова 
бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) ; ред. 
М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 377. 
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РІКУН (ШТЕЙН) 
Інна Еміліївна  

1 червня 1947, м. Одеса  

 
Математик, бібліограф. 
Закінчила механіко-математичний факультет Одеського 

державного університету імені І. І. Мечникова (фах – матема-
тик, учитель математики). Викладала математику в загальноос-
вітній школі у смт Комінтернівському, Одеської області, працю-
вала старшим інженером-програмістом АСУ в Одеському виро-
бничому трикотажному об’єднанні імені Н. К. Крупської. З 1981 
по 2012 працювала в ОДНБ (нині ― ОННБ) імені М. Горького 
(бібліограф відділу технічної літератури; бібліограф; старший; 
провідний; головний бібліограф науково-бібліографічного від-
ділу). Складала науково-допоміжні, рекомендаційні, методичні 
посібники. Понад десять років вела дослідження у галузі історії 
науки в Одесі. Автор низки покажчиків з серії «Вчені Одеси». 
Написані нею біографії вчених, матеріали до яких вона розшу-
кувала в архівах, Інтернеті, надруковані у наукових виданнях, у 
тому числі в Енциклопедії сучасної України та біографічному 
словнику «Професори Одеського (Новоросійського) університе-
ту». Досвід, накопичений у галузі біографістики, узагальнений 
нею у двох методичних посібниках («Використання нових інфо-
рмаційних технологій в бібліотеці : пошук в Інтернеті» та 
«Створення біобібліографічних покажчиків і довідників: інфор-
маційні ресурси і методи пошуку»). Її роботи дістали високу 
оцінку фахівців та стали значним внеском у вітчизняну бібліог-
рафію. Серед них варто відзначити фундаментальний покажчик 
«Голодомор в Україні 1932-1933 рр.». Результатом багаторічних 
розвідок у галузі історії науки та освіти України стала книжка 
«Видавництво Mathesis (1904-1925): матеріали до історії та 
каталог книг», присвячена найстарішому дореволюційному нау-
ковому видавництву, заснованому в Одесі. Значний внесок 
І. Е. Рікун зробила у рекомендаційну бібліографію, присвячену 
природничим наукам. Її статті публікуються на сторінках місце-
вих, республіканських та зарубіжних видань. Вона рецензувала 
праці, консультувала працівників бібліотеки з питань бібліогра-
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фічного опису, з бібліографічної роботи; брала участь у науко-
во-дослідній та науково-методичній роботі бібліотеки з питань 
бібліографознавства, у роботі університету бібліотечно-
бібліографічних знань при ОННБ, у міжнародних, республікан-
ських, обласних семінарах та науково-практичних конференці-
ях, де виступала з доповідями та повідомленнями, читала лекції 
та давала консультації на заняттях з підвищення кваліфікації для 
працівників ОННБ, на курсах підвищення кваліфікації для ме-
тодистів та бібліотекарів шкільних бібліотек Одеси та Одеської 
області. Впродовж багатьох років очолювала секцію координації 
довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування 
населення Міжвідомчої бібліотечної ради при управлінні куль-
тури Одеської облдержадміністрації. Нагороджена почесними 
грамотами Української бібліотечної асоціації та Одеської облас-
ної державної адміністрації, Почесною відзнакою одеського мі-
ського голови «Подяка». Лауреат Міжнародного фестивалю 
«Мистецтво науки — 2012» (Москва, РФ) у номінації «Етюди 
про вчених». 

Була членом команди «Ерудит» Об’єднання молодіжних 
клубів управління культури Одеського облвиконкому. Пише 
прозу, вірші, сценарії. 

 
 
Книги з автографами у фондах Одеської державної нау-

кової бібліотеки імені М. Горького. Збірка М. Г. Крейна : ката-
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Людмила Іванівна 

1 жовтня 1963, с. Бережнівка, Кобеляцького р-ну, 
Полтавської обл. 

 
Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила Харківський державний інститут культури (фах 

– бібліотекар-бібліограф) та Одеський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України. Має сертифікат про на-
вчання на семінарі І. Вікентьєва «Рекламні кампанії public 
reletions». Працювала в Одеській обласній бібліотеці для дітей 
імені Н.К. Крупської (старший; головний бібліотекар; головний 
бібліограф; завідувач бібліографічного відділу). З 1995 працює в 
ОДНБ (нині – ОННБ) імені М. Горького (провідний бібліотекар; 
завідувач сектора «Українці в світі»; завідувач краєзнавчого 
відділу «Одесика»). Сприяла розширенню зв’язків бібліотеки з 
іншими бібліотеками України та з українською діаспорою. За її 
пропозицією у 2001 підписано угоду про співпрацю ОДНБ з ка-
федрою історії України Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова, за якою в університеті було введено спец-
курс «Українська діаспора». Під її керівництвом у бібліотеці 
працював інформаційно-культурний центр «Закордонне україн-
ство» (спільно з відділом по роботі з українською діаспорою 
управління у справах національностей та міграції Одеської об-
ласної державної адміністрації). Бере участь у науково-
практичних конференціях, симпозіумах, міжнародних конгре-
сах. Була серед організаторів міжнародної науково-практичної 
конференції «Українські діалоги в наукових дослідженнях та 
практичній діяльності: до 5-річчя Канадсько-українського біблі-
отечного центру» (Одеса). Упорядник, автор, член редколегій 
ряду бібліографічних покажчиків, путівника «Влюбись в Одес-
су». Учасник міжнародних науково-освітніх програм: «Євро-
пейські стратегії розвитку бібліотек» (м. Гельсінкі, Фінляндія, 
2012) та «Професіоналізм і партнерство» (Велика Британія, 
2013).  
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управління культури облдержадміністрації, відзначена Подякою 
Міністерства культури і мистецтв України, Почесною грамотою 
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Загородній В. Імені Дмитра Нитченка : [зокрема про при-
судження Л. І. Саєнко премії ім. Дмитра Нитченка] / 
В. Загородній, С. Короненко // Уряд. кур’єр. – 2002. – 23 лют. 

Одеситка – лауреат премії імені Дмитра Нитченка : [пові-
домлення про присудження Л. І. Саєнко премії ім. Дмитра Нит-
ченка] // Думська площа. – 2002. – 1 берез. 
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Саєнко Людмила Іванівна // Одеська державна наукова 
бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 379. 

Стерненко М. Номер 1-й – номер 9817 : [інтерв’ю з 
Л. І. Саєнко] // Веч. Одесса. – 2013. – 2 июля. 
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СЕВЕРІНА 
Ганна Дмитрівна 

10 листопада 1932, м. Харків  
 

Бібліотекар. 
Закінчила Ленінградський державний бібліотечний інсти-

тут. Працювала в бібліотеках військових училищ і системи Мі-
ністерства культури СРСР. У 1975-1984 працювала в ОДНБ   
імені М. Горького  (завідувач  відділу  технічної  літератури; 
головний бібліотекар; зав. сектора координації пропаганди при-
родничо-наукової та атеїстичної літератури науково-
методичного відділу; заступник директора з внутрішньобібліо-
течних питань). Ініціювала організацію бібліотек-пересувок на 
допомогу науці та виробництву безпосередньо у науково-
дослідних установах і організаціях міста. Є автором кількох ме-
тодико-бібліографічних посібників. Серед них: «Кімната атеїс-
та», «Пропаганда природничо-наукової літератури в бібліотеках 
Львівщини», «Берегти багатства рідної землі» та ін. 

Нагороджена Міністерством культури СРСР значком «За 
відмінну роботу». 

 
О времени, о коллегах : [спогади ветерана ОДНБ 

ім. М. Горького з нагоди 175-річчя від дня заснування бібліоте-
ки] // Веч. Одесса. – 2004. – 7 сент. ; Одес. вестн. – 23 сент. – Під 
заг.: Дело нашей жизни. 

 
Северіна Ганна Дмитрівна // Одеська державна наукова 

бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 380. 
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ТЕМНЮК 
Анна Вікторівна 

11 серпня 1988, м. Світловодськ,  
Кіровоградської обл. 

 
Маркетолог, бібліотекар. 
Закінчила факультет  обслуговування  електрообчислю-

вальної техніки та автоматизованих систем Світловодського те-
хнікуму радіоелектронного приладобудування та Кременчуць-
кий університет економіки, інформаційних технологій і управ-
ління (фах – маркетолог). Працювала в КП «Світловодський мі-
ський водоканал» провідним інженером-програмістом абонент-
ського відділу. З 2008 працює в ОДНБ (нині ОННБ) імені 
М. Горького (інженер 1-ї категорії відділу автоматизації бібліо-
течно-бібліографічних процесів; провідний бібліотекар відділу 
зв’язків з громадськістю та реклами). Розробляє проекти тема-
тичних віртуальних виставок на сайт Бібліотеки. Бере участь у 
підготовці тематичних загальнобібліотечних заходів. 

 
Національні цінності  в  національній  скарбниці : [про 

вист.-акцію «Лесиними стежками» в ОННБ] // Одес. вісті. – 
2013. – 5 верес. 

Невмирущий гайдамацький дух : [до 245-річчя початку 
повстання гайдамаків і назустріч 200-річчю Т. Г. Шевченка в 
ОННБ підготували кн. виставку] // Чорномор. новини. – 2013. – 
1 черв. 

Одеські Лесині стежки : [про вист.-акцію «Лесиними 
стежками»: (до роковин від дня смерті Л. Українки) в ОННБ] // 
Чорномор. новини. – 2013. – 3 серп. 

Людина, яку знають усі й не знає ніхто : 90-річчя Сергія 
Параджанова (1924-1990) // Чорномор. новини. – 2014. – 16 січ. 
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ТЕТЕНКО 
Марат Васильович 

6 березня 1928, с. Визирка, Комінтернівського р-ну,  
Одеської обл. – 1 вересня 2011, м. Одеса 

 
Бібліотекар-бібліограф. 
Закінчив Харківське військово-авіаційне училище 

зв’язку. Служив офіцером служби ЗОС Військово-Повітряних 
Сил, Таврійський військовий округ,  221-ша Бомбардувальна 
Бахмацька авіадивізія. Після довготривалої хвороби був демобі-
лізований. Закінчив Одеський технікум культосвітньої роботи 
(бібліотечна робота) та Харківський державний бібліотечний 
інститут (фах – бібліотекар-бібліограф). Працював бібліотека-
рем; старшим бібліотекарем; начальником бібліотеки Морехід-
ного училища Міністерства морського флоту (м. Одеса). З 1963 
по 1966 працював в ОДНБ імені М. Горького (методист; редак-
тор-спеціаліст; завідувач відділу фондів та обслуговування чи-
тачів). Потім очолював бібліотеку Одеського електротехнічного 
інституту зв’язку імені О. С. Попова; був директором Централь-
ної науково-технічної бібліотеки Одеського міжгалузевого тери-
торіального центру науково-технічної інформації та пропаганди 
УкрНДІНТІ Держплану УРСР; завідував бібліотекою, керував 
відділом науково-технічної інформації Інституту «Харчпромав-
томатика». З 1992 по 2011 працював в ОДНБ (нині ― ОННБ) 
імені М. Горького (головний бібліотекар відділу бібліотекознав-
ства; завідувач цього відділу; головний бібліотекар науково-
методичного відділу). Брав участь у науково-практичних конфе-
ренціях, семінарах, укладав збірники матеріалів, проводив цікаві 
та змістовні екскурсії по бібліотеці, місту. Автор статей про іс-
торію, здобутки, проблеми бібліотеки. Розробляв і аналізував 
регламентуючі документи відділу, бібліотеки, проводив заняття 
з підвищення кваліфікації. Велику роботу проводив як голова 
ради ветеранів бібліотеки, очолював раду ветеранів колишньої 
Одеської військово-повітряної спецшколи (нині – ЗОШ № 10), 
опікувався збереженням фондів меморіального музею Героя Ра-
дянського Союзу льотчика-космонавта Г. Т. Добровольського 
при ЗОШ № 10. Виступав в одеських ЗМІ зі спогадами про вете-
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ранів ОВПСШ. Мав Почесну грамоту Одеського міськвиконко-
му, Почесну відзнаку одеського міського голови «Знак пошани». 

 
Бібліотечні будівлі в контексті сучасної моделі інформа-

ційно-комунікативної діяльності : матеріали. Всеукр. симп. до 
100-річчя будівлі ОДНБ ім. М. Горького (Одеса, 3 верес. 2007 р.) 
/ ОДНБ ім. М. Горького ; співупоряд.  Г.В. Устюжаніна ; ред. 
М. Л. Десенко. – О., 2008. – 75 с.  

Наукова бібліотека : стратегія інноваційного розвитку 
[Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 
(Одеса, 24-25 верес. 2009 р.) / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. 
М. В. Тетенко ; ред. І. С. Шелестович. – О. , 2010. – 200 с.  

 
В преддверии грядущого : [про наук. конф. «Християнст-

во в історії і культурі України» в ОДНБ 25-26 жовт. 2000 р.] // 
Слово. – 2000. – 15 дек. 

Полнятся фонды «Горьковки» : [до Всеукр. дня бібліотек; 
про надходження книг до ОДНБ безпосередньо від видавництв] 
// Веч. Одесса. – 2000. – 30 сент. 

Свято бібліотечних родин : [презентація в ОДНБ вистав-
ки книжкових дарунків «Для майбутніх поколінь»] // Веч. Одес-
са. – 2000. – 28 сент. – (192 сходинки). – Без підпису. 

Сохранение книжных фондов ОГНБ имени М. Горького : 
[про евакуацію фондів бібліотеки під час війн – у 1854 і 
1941 рр.] // Ист. память. – 2000. – Вып. 2. – С. 47-48. 

Українська книга в Одесі : Всеукр. виставка-презентація 
творів друку провідних видавництв України в Одес. держ. наук. 
б-ці ім. М. Горького 25-27 трав. 2000 р. / співавт. 
Е. І. Василевська // Кн. клуб. – 2000. – № 5. – С. 14. – (Бібл. сто-
рінка) + Дод. : [звернення учасників виставки до Президента 
України Л. Д. Кучми, Голови Верховної Ради України 
І. С. Плюща та Прем’єр-міністра України В. А. Ющенка]. – 
С. 15. 
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Все о космонавтах : [про презентацію в ОДНБ книги «Со-
ветские и российские космонавты, 1960-2000», подарованої біб-
ліотеці одним з авторів — А. В. Глушком, сином акад. 
В. П. Глушка] // Веч. Одесса. – 2001. – 19 мая. 

Імідж бібліотеки і преса : [проблеми бібл. діяльності на 
сторінках преси] // Імідж сучасної бібліотеки : зб. ст. / Нац. пар-
лам. б-ка України ; уклад.: Л. І. Бейліс, О. І. Пилипченко, 
І. А. Полякова. – К., 2001. – С. 169-174. 

Книги Украины едут в Одессу : [про ІІ Всеукр. виставку-
презентацію «Українська книга в Одесі»] // Одес. вестн. – 2001. 
– 5 апр. 

Просвітницька робота бібліотек України з питань релігії і 
релігієзнавства в посткомуністичному суспільстві / співавт. 
Г. В. Устюжаніна // Філос. пошуки. – Л. ; О. ; Хмельницький, 
2001. – Вип. ХІ-ХІІ. – С. 324-328. 

Газетная «Одессика» в фондах ОГНБ им. М. Горького // 
Наукова бібліотека в сучасному суспільстві. Історія. Проблеми. 
Перспективи : до 185-річчя Наук. б-ки Одес. нац. ун-ту 
ім. І. І. Мечникова : зб. ст. – О., 2003. – С. 128-133. 

«Українська книга на Одещині» : [анонс V Всеукр. виста-
вки-форуму «Українська книга на Одещині»] // Одес. вісті. – 
2004. – 13 трав. 

Відкривач духовних островів : [до 70-річчя Г. Д. Зленка, 
зав. ред.-вид. від. ОДНБ] // Укр. культура. – 2005. – № 5-6. – 
С. 15. 

Без минулого немає майбутнього : [про Всеукр. семінар 
для бібл. працівників «Краєзнавча діяльність бібліотек як скла-
дова формування національної самосвідомості»] // Думська 
площа. – 2006. – 8 груд. 

Отдел библиотековедения ОГНБ им. М. Горького как 
центр методического влияния на деятельность библиотек города 
// Наукова бібліотека. Пріоритети розвитку та перспективи : ма-
теріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24-25 верес. 
2004 р.) / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол.: О. Ф. Ботушанська 
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(відп. ред.) [та ін.] ; ред.: М. Л. Десенко, І. С. Шелестович. – О., 
2006. – С. 86-97. 

Чешская литература в фондах Одесской государственной 
научной библиотеки им. М. Горького // Чеська родина : зб. ма-
теріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, жовт. 2006 р.) / під 
ред. О. Б. Дьоміна. – О., 2007. – Вип. 1. – С. 107-112. 

Первый биограф Одессы : [до 200-річчя історика, етног-
рафа, краєзнавця А.О. Скальковського] // Одес. изв. – 2008. – 
17 янв. 

Перша в мережі публічних бібліотек Росії : [до 180-річчя 
ОДНБ ім. М. Горького] // Одес. вісті. – 2009.– 5 верес. 

Первая в сети публичных библиотек России // Наукова 
бібліотека : стратегія інноваційного розвитку [Електронний ре-
сурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 24-
25 верес. 2009 р.) / ОННБ ім. М. Горького ; упоряд. 
М. В. Тетенко ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2010. – С. 129-136. 

 
Арсеньева Т. Как вам живется, мастера культуры? : [зок-

рема про інтерв’ю з М. В. Тетенком і Г. Д. Зленком щодо скрут-
ного фінансового становища бібліотеки] // Веч. Одесса. – 2000. – 
16 нояб. 

 

Тетенко Марат Васильович // Одеська державна наукова 
бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред.. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 388. 

Пам’яті коллеги : [некролог] // Веч. Одесса. – 2011. – 
3 сент. 
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ТУМЄНОВА 
Вікторія Валеріївна 

4 квітня 1970, м. Нальчик,  
(Кабардино-Балкарія, Російська Федерація) 

 
Бібліотекар. 
Закінчила Кабардино-Балкарське культурно-освітнє учи-

лище, філологічний факультет Кабардино-Балкарського держа-
вного університету (фах — викладач російської мови та літера-
тури). У 1999-2001 працювала в ОДНБ імені М. Горького, у від-
ділі зв’язків з громадськістю та реклами (бібліотекар першої ка-
тегорії; провідний бібліотекар). 

 
Апостол новітнього українства : [до 100-річчя від дня на-

родження Ю. Липи] // Ист. память. — 2000. — Вып. 2. — С. 113-
114. 

Його пером водила сама історія : [до 120-річчя від дня 
народження В. Винниченка] / співавт. О. Г. Чіркова // Вісн. Кн. 
палати. — 2000. — № 8. — С. 34-36. 

Первая из нигилисток : [про Софію Ковалевську, її зв'язки 
з Одесою] // Одес. вестн. — 2000. — 15 февр. 

Это — голос наш : [до 70-річчя Ліни Костенко] // Слово. 
— 2000. — 31 марта. 

 
Тумєнова Вікторія Валеріївна // Одеська державна науко-

ва бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. — О., 2004. — С. 389. 

 



 254

ТЮЩЕНКО 
Тетяна Василівна 

5 квітня 1975, м. Одеса 
 

Біолог, бібліограф. 
Закінчила біологічний факультет Одеського національно-

го університету імені І. І. Мечникова (фах – біолог, викладач 
біології та хімії). У 2000-2013 працювала в ОДНБ (нині ОННБ) 
імені М. Горького, у науково-бібліографічному відділі (бібліог-
раф І категорії; провідний бібліограф). Складала бібліографічні 
посібники. Є упорядником праць переважно природни-
чо-наукового спрямування — «Биология Черного и Азовского 
морей», «Твої можливості, людино», «Генріх Іванович Швебс» 
та ін. Має публікації в періодичних виданнях. Брала участь у 
науково-дослідній роботі бібліотеки, у підготовці та проведенні 
бібліотечних масових заходів. 

 
Генріх Іванович Швебс : біобібліогр. покажч. / ОДНБ 

ім. М. Горького ; наук. ред. Ю. О. Амброз ; ред. 
І. С. Шелестович. — О. : Друк, 2001. — 97 с. — (Серія «Вчені 
Одеси» ; вип. 32). 

Космічна одіссея до Марса : рек. покажч. л-ри / ОДНБ 
ім. М. Горького ; наук. ред. М. І. Рябов ; ред. І. С. Шелестович. 
— О., 2002. — 83 с. — (Серія «Проблеми. Гіпотези. Відкриття» ; 
вип. 46). 

Про кн.: 
Космическая одиссея к Марсу // Одес. вестн. — 2002. — 
22 окт. ; Веч. Одесса. — 24 окт. — (Интересное изда-
ние). 

Рябов М. Космические события недели : [про презен-
тацію покажч.] // Веч.Одесса. — 2002. — 17 сент. 
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Рафаїл Осипович Файтельберг : біобібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; відп. ред. В. Р. Файтельберг-Бланк ; 
ред.: М. Л. Десенко, І. С. Шелестович. — О., 2002. — 73 с. — 
(Серія «Вчені Одеси» ; вип. 33). 

Вчені вузів Одеси : біобібліогр. довід. Вип. 1. Природничі 
науки, 1865-1945, ч. 5. Біологи : біобібліогр. довід. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; співавт. Л. О. Кольченко ; наук. ред. 
Т. В. Васильєва ; ред. І. С. Шелестович. — О., 2004 (факт. 2005). 
— 190 с., 12 с. ілюстр. 

Яків Юлійович Бардах : біобібліогр. покажч. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; наук. ред. К. Г. Васильєв ; ред. М. Л. Десенко. 
— О., 2004. — 28 с. — (Серія «Вчені Одеси» ; вип. 34). 

Генетика : від законів Менделя до клонування людини : 
рек. покажч. л-ри / ОДНБ ім. М. Горького ; наук. ред. 
Н. Г. Гандірук ; ред. І. С. Шелестович. — О., 2005. — 108 с. — 
(Серія «Проблеми. Гіпотези. Відкриття» ; вип. 48). 

Биология Черного и Азовского морей : библиогр. указ. 
лит. за 1988-1992 гг. / ОДНБ ім. М. Горького ; науч. рук. 
Ю. П. Зайцев ; ред. И. С. Шелестович. — О., 2007. — 376 с. 

Твої можливості, людино! : рек. бібліогр. покажч. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; рецензент М. П. Гусакова ; ред. 
І. С. Шелестович. — О., 2007. — 80 с. — (Серія «Проблеми. 
Гіпотези. Відкриття» ; вип. 51). 

 
Життя і діяльність Володимира Іполитовича Липського // 

Материалы конференции молодых ученых-ботаников. Одесса, 
26-29 сент. 2003 г. / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. — О., 
2003. — С. 4-5. 
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УСТЮЖАНІНА 
Галина Володимирівна 
20 грудня 1946, м. Кривий Ріг 

 
Філолог,бібліотекар, методист. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах – філолог, учитель ро-
сійської мови та літератури). З жовтня 1974 працює в ОДНБ 
(нині ― ОННБ) імені М. Горького, у відділі обслуговування, 
відділі обмінно-резервного фонду (бібліотекар; старший бібліо-
текар); у науково-методичному відділі (старший методист; го-
ловний бібліотекар; завідувач відділу; головний бібліотекар на-
уково-методичного сектора). Впродовж багатьох років бере 
участь в організації та проведенні наукових конференцій, семі-
нарів, симпозіумів, щорічних всеукраїнських виставок-форумів 
«Українська книга на Одещині», на яких виступає з доповідями 
та повідомленнями. За її ініціативою та за її безпосередньої уча-
сті з 2009 в ОННБ що два роки проводиться регіональний кон-
курс на краще методичне та бібліографічне видання публічних 
бібліотек Півдня України. За її діяльної участі ОННБ є методич-
ним центром з питань релігієзнавства. Вона є автором-
упорядником низки методико-бібліографічних матеріалів, авто-
ром ряду наукових статей, опублікованих на сторінках фахової 
періодики. Керує організацією і проведенням занять з підви-
щення кваліфікації для працівників ОННБ та для бібліотекарів 
шкільних бібліотек Одеської області, проводить практичні за-
няття, читає лекції, надає консультації з питань бібліотекознавс-
тва. Брала безпосередню участь у розробці проектів регламен-
туючих документів загальнодержавного значення  («Типові 
структури і штати ЦБС, районної, міської (сільської, селищної) 
бібліотек» (2010, 2012), ДСТУ «Інформація, стандартизація, біб-
ліотечно-інформаційна  діяльність.  Терміни  та визначення»  
(К. :  Держстандарт України, 2010. – 42 с.)); надавала пропозиції 
і зауваження до інших регламентуючих документів. 

Протягом 2009-2010 за дорученням Національної парла-
ментської бібліотеки України координувала проведення дослі-
дження  «Стан  фондів публічних бібліотек України» (розділ 
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фонду «Суспільні науки») на базі сільських бібліотек Одеської 
та Кіровоградської областей. Організувала і координувала дос-
лідження в десяти бібліотеках країни «Читацькі запити на релі-
гійну і релігієзнавчу літературу в бібліотеках України» 
(2012-2013рр.). Нагороджена Почесною відзнакою одеського 
міського голови «Подяка». 

Була членом команди «Ерудит» Об’єднання молодіжних 
клубів управління культури Одеського облвиконкому. Пише 
вірші та сценарії до свят. 

 

Християнство в Україні : метод.-бібліогр. матеріали на 
допомогу бібліотекареві / ОДНБ ім. М. Горького ; наук. ред. 
П. К. Лобазов ; ред. М. Л. Десенко. — О., 2004. — 72 с. 

Про кн.: 

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліо-
графознавство : зведений кат. нових надходжень. – Х. : 
ХДНБ, 2005. – 99 с. – Робота «Християнство в Україні» 
(О., 2004) вказана на с. 51. 

Маймескул К. Невичерпне джерело інформації // Чорно-
мор. новини. – 2004. – 30 серп.  

Методико-бібліографічні матеріали з питань релігії і релі-
гієзнавства, видані бібліотеками України (2000-2004 рр.) : наук.-
огляд. довід. / ОДНБ ім. М. Горького ; ред.: М. Л. Десенко, 
І. С. Шелестович. – О., 2006. – 17 с. 

Християнська етика : методико-бібліогр. матеріали на до-
помогу бібліотекареві / ОДНБ ім. М. Горького ; наук. ред. 
П. К. Лобазов ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2008. – 56 с. 

 

Наукова бібліотека : пріоритети розвитку та перспек-
тиви : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 24-25 верес-
ня 2004 р.) / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол.: О. Ф. Ботушанська 
(відп. ред.) [та ін.] ; ред.: М. Л. Десенко, І. С. Шелестович. – О., 
2006. – 304 с. 
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Бібліотечні будівлі в контексті сучасної моделі інформа-
ційно-комунікативної діяльності : матеріали Всеукр. симп. до 
100-річчя будівлі ОДНБ імені М. Горького. Одеса, 3 верес. 
2007 р. / ОДНБ ім. М. Горького ; співупоряд. М. В. Тетенко ; 
ред. М. Л. Десенко. – О., 2008. – 74 с. 

 

В поисках духовности : [про наук. конф. в ОДНБ 
ім. М. Горького «Християнство в історії і культурі України»] // 
Одес. вестн. – 2000. – 7 нояб. 

Подарунки без ліку : [про благодійну акцію «Для майбут-
ніх поколінь» та виставку книг, подарованих бібліотеці до її 
професійного свята] // Чорномор. новини. – 2000. – 30 серп. 

Огляд видань з питань релігієзнавства та філософії, що 
надійшли до фонду Одеської державної наукової бібліотеки 
імені М. Горького // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту 
ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – 2001. – Вип. 10-11. – 
С. 117-123. 

Просвітницька робота бібліотек України з питань релігії і 
релігієзнавства в посткомуністичному суспільстві / співавт. 
М. В. Тетенко // Філос. пошуки. – 2001. – Вип. ХІ-ХІІ. – С. 324-
328. 

Роль бібліотек України у просвітництві з питань релігії та 
релігієзнавства й утвердження принципів християнської моралі 
у сучасному суспільстві // Наукове пізнання : методологія та те-
хнологія. – О., 2001. – № 6 (спецвип.). – С. 159-162. 

Каменєва (Губанова) Євгенія Олександрівна / співавт. 
Л. М. Бур’ян // Бібліографи Одеської державної наукової бібліо-
теки імені М. Горького : біобібліогр. довід. / ОДНБ 
ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур’ян ; наук. ред., авт. вступ. ст. 
Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2002. – С. 114-116. 

Українська книга як складова національної безпеки // 
Думська площа. – 2002. – 21 черв. 

Одесса вдохновила киевского журналиста на написание 
книги : [про зустріч із Ю. Макаровим — гостем IV Всеукр. ви-
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ставки-форуму «Українська книга на Одещині», під час якої ві-
дбулася презентація його книги «Культурный шар»] // Порто-
франко : реклама. – 2003. – 27 июня. 

«Ну що б, здавалося, слова?..» : роль бібліотек у форму-
ванні національної свідомості громадян України : (доп. на II 
Міжнар. наук.-практ. конф. «Українська національна ідея : ми-
нуле, сучасне, майбутнє», 14-16 жовт. 2004 р., Одеса) // II Між-
народна науково-практична конференція «Українська націона-
льна ідея : минуле, сучасне, майбутнє» : УНІ–II (м. Одеса. 
2004) : тези доп. – О., 2004. – С. 75. 

«Свято національної книги на Одещині» : [V Всеукр. ви-
ставка-форум «Українська книга на Одещині»] // Чорномор. но-
вини. – 2004. – 13 трав. 

Христианская этика : духовные сокровища в храме нау-
ки : [про ОДНБ як метод. центр з питань релігії і релігієзнавства 
та інформаційні ресурси з даної теми] // Одес. вестн. – 2005. – 
13 авг. 

Релігієзнавче просвітництво як гуманітарна місія бібліо-
теки // Бібл. форум України. – 2006. – № 2. – С. 26-29. 

Релігієзнавче просвітництво як гуманітарна місія науко-
вої бібліотеки : з досвіду роботи Одес. держ. наук. б-ки 
ім. М. Горького // Наукова бібліотека : пріоритети розвитку та 
перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 
24-25 верес. 2004 р.) / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол.: 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред.: М. Л. Десенко, 
І. С. Шелестович. – О., 2006. – С. 116-124. 

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. 

Методичне забезпечення релігієзнавчого просвітництва в 
бібліотеках України : з досвіду роботи ОДНБ імені М. Горького 
// Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 
140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної : (за матеріалами 
Міжнар. наук. читань з нагоди 105-ї річниці відділу бібліотекоз-
навства) / уклад. О. П. Куніч. – Х., 2012. – С. 99-106. 
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Ринок української книги : Стагнація ? Стабілізація ? Роз-
виток ? // Вісн. кн. палати. ― 2013. ― № 7. ― С. 50-51. 

 
Здановська В. 105-та річниця заснування відділу бібліоте-

кознавства Харківської державної наукової б-ки 
ім. В. Г. Короленка : [серед учасників міжнар. наук. читань “Пе-
рший в країні відділ бібліотекознавства” – Г. В. Устюжаніна] // 
Бібл. вісн. – 2008. – № 4. – С. 51-52. 

Устюжаніна Галина Володимирівна // Одеська державна 
наукова бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. по-
кажч. / ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, 
О. Г. Кушнір, Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська 
(відп. ред.) [та ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 390-391. 

Тетенко М. В. Отдел библиотековедения ОГНБ имени 
М. Горького как центр методического влияния на деятельность 
библиотек города : [зокрема про виступи Г. В. Устюжаніної на 
наук. конф., про її методичні посібники та розробки для семі-
нарських занять] // Наукова бібліотека. Пріоритети розвитку та 
перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 
24-25 верес. 2004 р.) / ОДНБ ім. М. Горького ; редкол.: 
О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред.: М. Л. Десенко, 
І. С. Шелестович. – О., 2006. – С. 86-97. 

 
День рождения. 14 лет ; «Мы молчали. Я и море…» ; 

«А утро, как кошка…» : [вірші] // ОМК-2010 : период. лит.-
публицист. альм. АО «ОМК». – 2010. – С. 115. – (Центр игрово-
го развития интеллекта «Эрудит»). 

Знамя Зодиака : [цикл віршів] // ОМК-2005 : период. лит.-
публицист. альм. АО «ОМК». – 2005. – С. 109-110. – (Центр иг-
рового развития интеллекта «Эрудит»). 

«Листья падают давно» ; «Середина августа» : [вірші] // 
ОМК-2007 : период. лит.-публицист. альм. АО «ОМК». – 2007. – 
С. 188. – (Центр игрового развития интеллекта «Эрудит»). 
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Новогоднее послание в Австралию ; «На тій землі, святій 
і грішній…» : [вірші] // ОМК-2006 : период. лит.-публицист. 
альм. АО «ОМК». – 2006. – С. 134. – (Интернет-кафе). 

Рік Змії ; «Играла я в ˝Что ? Где ? Когда ?˝» ; Гололед : 
[вірші] // ОМК-2012 : период. лит.-публицист. альм. АО «ОМК». 
– 2013. – С. 214-215. – (Центр игрового развития интеллекта 
«Эрудит»). 

Скерцо осени : [вірш] // ОМК-2003-2004 : период. лит.-
публицист. альм. АО «ОМК». – 2004. – С. 164. – (Наши друзья). 

«Татьянин день. Упала льдинка…» ; Кривой Рог : [вірші] 
// ОМК-2002 : период. лит.-публицист. альм. АО «ОМК». – 2001. 
– С. 150. – (Друзья ОМК). 

 «Я не знаю, что со мной…» : [вірш] // ОМК-2011 : пери-
од. лит.-публицист. альм. АО «ОМК». – 2012. – С. 153. – (Центр 
игрового развития интеллекта «Эрудит»). 
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ХУДЕНКО (АНТИПОВА) 
Людмила Віталіївна 
25 січня 1987, м. Одеса  

 
Культуролог, організатор культурних проектів, бібліо-

текар. 
Закінчила філософський факультет Одеського національ-

ного університету імені І. І. Мечникова (фах — культуролог). У 
2009-2014 працювала в ОННБ імені М. Горького у відділі 
зв’язків з громадськістю та реклами бібліотеки (провідний біб-
ліотекар; завідувач сектора презентації бібліотечних фондів). 

 
Война – не женское дело?.. : [про докум.-ілюстр. виставку 

«Освобождение Одессы : события, герои, исследования» в 
ОННБ, зокрема згадується Герой Радянського Союзу 
Л. М. Павличенко, яка працювала в бібліотеці в 1941 р.] // Чор-
номор. гудок. – 2010. – 14 квіт.  

Еще раз о Куяльнике : [про «круглий стіл» «Куяль-
ницький лиман : сучасний стан і перспективи розвитку унікаль-
ного курорту України», організований Ун-том екол. знань 
ОННБ] // Одес. вестн. – 2010. – 30 нояб. 

За что мы любим Александра Грина : [про кн.-ілюстр. ви-
ставку «Алые паруса : курс на XXI век» в ОННБ] / співавт. 
Т. М. Кухарук // Порто-франко. – 2010. – 3 сент.  

Конституція України : вимір історії і часу // Чорномор. 
гудок. – 2010. – 23 лип. 

Куяльник – наш спільний біль : [про «круглий стіл» «Ку-
яльницький лиман : сучасний стан і перспективи розвитку уні-
кального курорту України», організований Ун-том екол. знань 
ОННБ] // Одес. вісті. – 2010. – 25 листоп. 

О Куяльнике профессионально и конкретно : [про «круг-
лий стіл» «Куяльницький лиман : сучасний стан і перспективи 
розвитку унікального курорту України», організований Ун-том 
екол. знань ОННБ] // Пресс-курьер. – 2010. – 25 нояб.-1 дек. 
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Освобождение Одессы : события, герои, исследования // 
Черное море. – 2010. – 10 апр. 

Война сквозь призму книг и газет : [про заходи в ОННБ 
до дня визволення Одеси від німецько-фашистських загарбни-
ків] // Порто-франко. – 2011. – 15 квіт.  

Все  про  місцеве  самоврядування : [про кн. виставку 
“Місцеве самоврядування : сучасний стан та перспективи” в 
ОННБ] // Одес. вісті. – 2011. – 5 листоп. 

Всі – в бібліотеку : [анонс заходів в ОННБ до Всеукр. дня 
бібліотек] // Одес. вісті. – 2011. – 24 верес.  

«Де правди не згас промінь пишний…» : [про бібл.-
мистец. акцію до 140-річчя від дня народження Лесі Українки] // 
Думська площа. – 2011. – 4 берез. ; Одес. вісті. – 1 берез. 

Декада духовної книги – тест на краєзнавчу свідомість / 
співавт. Т. Кухарук // Бібл. форум України. – 2011. – № 4. – 
С. 23-25. 

Десять особливих днів : [декада духов. книги в ОННБ] / 
співавт. Т. М. Кухарук // Одес. вісті. – 2011. – 14 серп. 

Долучаючись до духовних скарбів / співавт. Т. Кухарук // 
Вісн. Кн. палати України. – 2011. – № 10. – С. 50. 

Запрошує «Горьківка» : [анонс заходів в ОННБ до Все-
укр. дня бібліотек] // Чорномор. новини. – 2011. – 24 верес. 

Зміцнюючи міжнародну співпрацю : [Дім російського за-
рубіжжя імені О. Солженіцина передав ОННБ 300 книжок] // 
Одес. вісті. – 2011. – 26 листоп. 

Те, що дороге назавжди : [про заходи в ОННБ до дня виз-
волення Одеси від німецько-фашистських загарбників] // Одес. 
вісті. – 2011. – 16 квіт.  

«Трагедія нації — в моєму серці…» : [зокрема про участь 
Л. М. Бур’ян у «трибуні науковця», присвяч. Дню пам’яті жертв 
голодоморів та політичних репресій] // Чорномор. новини. — 
2011. — 8 груд. 
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Через книгу – до зірок : [про проведення години науковця 
в ОННБ] // Чорномор. новини. – 2011. – 14 квіт. 

А світло у темряві світить… : [про ХІІ Різдвяні читання] // 
Одес. вісті. – 2012. – 24 січ. 

Бібліотека на все життя : [про акцію "«Горьківка» в моє-
му житті", зокрема про виставку «Автографы друзей отдела ис-
кусств»] // Одес. вісті. – 2012. – 6 жовт. 

Вінок Кобзареві : [про Шевченківські читання в ОННБ] // 
Чорномор. новини. – 2012. – 10 берез. 

Выставки шедевров : [про кн. виставки «Колекція книж-
кових дарунків бібліотеці» та «Автографи друзів бібліотеки» до 
Всеукр. дня бібліотек] // Час пик. – 2012. – 30 верес. (№ 40). 

Соборність України : реалії сьогодення // Одес. вісті. – 
2012. – 31 січ. 

Співець душі народної : [про Шевченківські читання в 
ОННБ] // Одес. вісті. – 2012. – 13 берез. 

Новинка в бесценной коллекции : [про рукописну кн. 
ХVІІІ — початку ХІХ ст. – подарунок Ю. К. Маслова бібліотеці] 
// Веч. Одесса. — 2013. — 24 янв. 

Память — удел живих : [про презентацію видання «Книга 
памяти подводников Военно-Морского флота, уроженцев Одес-
сы и Одеской обл., погибших в годы Великой Отечественной 
войны и в мирное время»] // Порто-франко. – 2013. – 26 квіт. 

Пополнилась коллекция раритетов : [про рукописну кни-
гу ХVІІІ — початку ХІХ ст. – подарунок Ю. К. Маслова бібліо-
теці] // Порто-франко. – 2013. – 8 февр.  

Про глобальне – у зрозумілій формі : [про презентацію 
книг директора Кн. палати України ім. І. Федорова 
М. І. Сенченка «Общество истребления – стратегическая пер-
спектива демократических реформ», «Дары Запада. Медицин-
ская мафия», «Тотальная дезинформация человечества»] // Одес. 
вісті. – 2013. – 14 груд.  
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У «Горьківці» – Шевченківські дні // Одес. вісті. – 2013. – 
14 берез.  

У поетичному світі Висоцького : [до 75-річчя від дня на-
родження В. Висоцького – вечір памяті в ОННБ] // Одес. вісті. – 
2013. – 2 лют. 
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ЧАРОВА 
Галина Яківна 

28 листопада 1945, м. Балта, Одеської обл. 
 

Філолог, бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила філологічний факультет  Кишинівського дер-

жавного університету імені В. І. Леніна (фах – філолог, учитель 
російської мови та літератури, бібліотекар-бібліограф). Працю-
вала на підприємствах та в установах м. Кишинева, в т.ч. в Дер-
жавній республіканській бібліотеці імені Н. К. Крупської, біблі-
отеці Кишинівського політехнічного ін-ту, бібліотеці проектно-
го ін-ту «Молдгіпроавтодор» (завідувач), Республіканській ди-
тячій бібліотеці (старший бібліотекар), міській бібліотеці (дире-
ктор), ЦБС (директор).  З 1990 (з короткою перервою) до почат-
ку 2014 — в ОДНБ (нині – ОННБ) імені М. Горького (головний 
бібліотекар; завідувач відділу обслуговування читачів; з 2006 – 
завідувач довідково-інформаційного відділу). Нагороджена По-
чесною грамотою Міністерства культури і туризму України. 

 
Справочно-информационное обслуживание : традиции и 

новации // Наукова бібліотека : стратегія інноваційного розвитку 
[Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 
(Одеса, 24-25 верес. 2009 р.) / ОННБ ім. М. Горького ; упоряд. 
М. В. Тетенко ; ред. І. С. Шелестович. – О., 2010. – С. 66-72. 

 
Ігорева О. Кращі книги на теренах України : [інтерв’ю з 

Г. Я. Чаровою про конкурс читацьких рецензій на кращі книж-
кові новинки, які побачили світ у вид-вах України протягом 
останнього року] // Думська площа. – 2011. – 6 трав. 
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ЧЕРНЕЦЬКА 
Ірина Леонідівна 

18 квітня 1972, м. Одеса 
 

Філолог, бібліотекар. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах — філолог, учитель 
української мови та літератури). У 1995-2000 працювала в 
ОДНБ (нині ― ОННБ) імені М. Горького (провідний бібліограф 
довідково-інформаційного відділу, завідувач сектора «Українці 
в світі» відділу «Одесика»). 

 
Перспективи розвитку Канадсько-українського бібліотеч-

ного центру при Одеській державній науковій бібліотеці імені 
М. Горького // Бібліотека Канадсько-українського центру : дос-
від роботи та тенденції розвитку : матеріали наук.-практ. конф. – 
Х., 2000. – С. 51-56. 
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ЧЕРНІКОВА  
Людмила Василівна 

17 листопада 1956, м. Одеса 
 

Філолог, бібліотекар. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах – філолог, учитель укра-
їнської мови та літератури). Працювала у школі (лаборант), у 
науково-технічній бібліотеці Одеського електротехнічного ін-
ституту зв’язку імені О. С. Попова (бібліотекар). З 1986 працює 
в Одеській обласній бібліотеці для дітей імені Н. К. Крупської 
(головний бібліотекар; завідувач відділу інформації і довідкової 
бібліографії). У 1997-2010 працювала в ОДНБ (нині ― ОННБ) 
імені М. Горького (провідний бібліотекар сектора «Українці в 
світі» відділу «Одесика» за сумісництвом). 

 
Богдан Сушинський, академік, письменник, науковець, 

громадський діяч , 1962-2005 роки : біобібліогр. покажч. / 
ред. А. Т. Томкіна. — О. : Астропринт, 2006. — 192 с. — (Серія 
«Літературна слава Одеси»). 

День пам’яті голодомору в Одеській державній науковій 
бібліотеці ім. М. Горького // Вільна думка. – 2001. – Чис. 49-50. 
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ЧІРКОВА  
Ольга Георгіївна 

13 липня 1938, м. Київ 
 

Учитель, бібліотекар. 
Закінчила Миколаївський державний педагогічний інсти-

тут (фах — учитель російської мови та літератури). Працювала в 
Миколаївській обласній школі-інтернаті № 1, в обласній друка-
рні (коректор), в обласній бібліотеці для дітей (бібліотекар), у 
двох одеських школах (учитель російської мови і літератури).   
У 1994-2005 працювала в ОДНБ імені М. Горького (провідний 
бібліотекар; завідувач відділу зв’язків з громадськістю і реклами 
бібліотеки). 

 
Його пером водила сама історія : [до 120-річчя від дня 

народження В. Винниченка] / співавт. В. В. Тумєнова // Вісн. 
Кн. палати. – 2000. – № 8. – С. 34-36. 

Без корней не будет кроны : [про виставку «Передвісники 
незалежності України» в ОДНБ] / соавт. И. В. Васильев // Одес. 
вестн. – 2002. – 24 янв. 

 
Чіркова Ольга Георгіївна  //  Одеська державна наукова 

бібліотека імені М. Горького, 1829-1999 : бібліогр. покажч. / 
ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд.: Л. О. Кольченко, О. Г. Кушнір, 
Т. І. Олейникова ; редкол.: О. Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та 
ін.] ; ред. М. Л. Десенко. – О., 2004. – С. 394. 
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ШЕКЕРА  
Людмила Іванівна 
11 січня 1940, м. Одеса 

 
Біолог, бібліограф. 
Закінчила бібліотечні курси при Будинку офіцерів та біо-

логічний факультет Одеського державного університету імені 
І. І. Мечникова (фах – біолог, учитель біології та хімії). Працю-
вала в Обь-Тазовському відділенні Сибірського науково-
дослідного інституту рибного  господарства  (науковий співро-
бітник). З жовтня 1971 – в ОДНБ (нині ОННБ) імені 
М. Горького (бібліотекар основного книгосховища; бібліотекар 
відділу технічної літератури; старший, головний бібліограф на-
уково-бібліографічного відділу; завідувач сектора науково-
допоміжної і рекомендаційної бібліографії; провідний бібліог-
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ЩУРОВА  
Тетяна Василівна 

9 березня 1946, м. Одеса 
 

Філолог, бібліотекар-бібліограф. 
Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І. І. Мечникова (фах – філолог, учитель ро-
сійської мови та літератури). З жовтня 1970 працює в ОДНБ 
(нині – ОННБ) імені М. Горького (молодший бібліотекар відділу 
книгозберігання; бібліотекар; старший бібліотекар; завідувач 
сектора інформації з питань культури та мистецтв; головний 
бібліотекар; завідувач відділу мистецтв). Спеціалізується з пи-
тань театрознавства і музики. Є одним з організаторів видання 
збірників републікацій,  основою яких є одеська періодика сто-
літньої давнини. Серед таких збірників – «Одесский журнал 
"Крокодил" и его авторы», «Благоухающий пепел». Автор чис-
ленних рецензій на вистави одеських театрів, творчих портретів 
акторів, статей і публікацій у місцевій пресі. Бере участь у нау-
ково-практичних конференціях, семінарах, виступає з лекціями, 
оглядами літератури, веде екскурсії. Понад десять років (1970-
1980-ті роки) була автором і ведучою сторінки «В світі книг про 
музику» в телеогляді «Одеса музична» Одеського державного 
телебачення. Член Національної спілки театральних діячів, член 
секції театральної критики при міжобласному відділенні Спілки 
театральних діячів України, заступник голови секції книги Оде-
ського будинку вчених, почесний член Європейського інтерклу-
бу «Дом Дерибаса». Заслужений працівник культури України. 
Має почесні грамоти Міністерства культури і туризму України, 
Одеської обласної державної адміністрації, подяки одеського 
міського голови, Одеської філії Грецького фонду культури. Не-
одноразово була переможцем у багатьої престижних творчих 
конкурсах : двічі лауреат муніципального конкурсу «Твої імена, 
Одесо!» ; лауреат ІХ, ХІ, ХІV, XVI та XVII Міжнародного кни-
жкового ярмарку «Зелена хвиля»; лауреат Дерібасівської премії; 
дипломант Гуманітарної програми «Золотий фонд Одеси – жін-
ки міста». 
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Закінчила філологічний факультет Одеського державного 

університету імені І.І. Мечникова (фах – філолог, учитель росій-
ської мови і літератури). Працювала в школі-інтернаті (учитель), 
в Одеському художньому музеї (науковий співробітник; стар-
ший науковий співробітник; завідувач сектора; провідний нау-
ковий співробітник); в ПП «ЛИТА» (менеджер); Одеському фі-
ліалі національного науково-дослідного реставраційного центру 
України (науковий співробітник).  

У 1999-2002 працювала  в ОДНБ імені М. Горького (біб-
ліотекар першої категорії; провідний бібліотекар відділу мис-
тецтв).  

 
А. А. Экстер в Одессе // Ор Самеах. – 2000. – 5 апр. 

Ілюстратор Шевченкового слова : [до 175-річчя від дня 
народження худож. К. О. Трутовського] // Думська площа. – 
2001. – 9 берез. 

О художнике Викторе Штивельберге // Ор Самеах. – 
2000. – 7 июня. 
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ЯЦУН 
Надія Олексіївна 

2 березня 1986, с. Володимирівка, Знам’янського р-ну,  
Кіровоградської обл. 

 
Історик, бібліотекар. 
Закінчила історичний факультет Одеського національно-

го університету імені І. І. Мечникова (фах – історик, етнолог, 
учитель історії). Під час навчання вела наукові дослідження, 
писала статті, виступала на міжнародних наукових та студент-
ських конференціях. Має низку публікацій з проблем етнографії 
України, зокрема її півдня. З 2010 працює в ОННБ імені 
М. Горького у відділі рідкісних видань та рукописів (бібліотекар 
І категорії; провідний бібліограф). Бере участь у створенні облі-
кової картотеки колекції кириличних видань ХІХ – ХХ ст., у 
підготовці тематичних виставок, видань для включення в елект-
ронну бібліотеку «Культура України», у бібліотечно-
мистецькому проекті до 200-річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка. Підготувала до видання каталог бібліотеки 
М. Ф. Комарова. Працює над переведенням анотованого путів-
ника по фонду рукописів в електронний варіант. Навчається в 
аспірантурі на історичному факультеті ОНУ імені 
І. І. Мечникова (заочна форма, фах – етнологія).  

 
Бібліотека Михайла Федоровича Комарова [Електронний 

ресурс] : каталог зібрання Одеської національної наукової біблі-
отеки імені М. Горького / співупоряд. Н. А. Бродецька ; ред. 
І. С. Шелестович. – О., 2013. – 227 с. 

 
Категорія «молодь» : статевовікові характеристики та 

проблеми соціалізації в дослідженнях другої половини ХІХ-
ХХ ст. // Матеріали до української етнології : зб. наук. пр. / Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського. – К., 2011. – Вип. 10. – С. 285-290. 
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Молодіжна проблематики в дослідженнях Володимира 
Миколайовича Ястребова (1855-1898) // Одіссос : актуальні про-
блеми історії, археології та етнології. – О., 2012. – Вип. 4. – 
С. 117-120. 

Дослідження  молодіжних  громад в діяльності Етногра-
фічної комісії Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка // Ет-
нічна культура в глобалізованому світі : зб. наук. пр. І Міжнар. 
наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених / ОНУ 
ім. І. І. Мечникова. – О., 2013. – С. 227-235. 
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