
XVI ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА-ФОРУМ 
"УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ" 

14 – 16 травня 2015 року Міністерство культури України, Українська асоціація видавців 

та книгорозповсюджувачів, Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького, за підт-

римки Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Одеської обласної державної 

адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської рад,  проводять XVІ Всеукраїнську виста-

вку-форум “Українська книга на Одещині”.  
Основна мета заходу - збереження та примноження духовного і культурного надбання укра-

їнського народу, створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої справи та популя-

ризації української книги, поповнення бібліотек Південного регіону новими виданнями, підви-

щення читацьких інтересів, виховання культури читання та любові до друкованого слова на зраз-

ках української літератури, підтримка молодих письменників і поетів.  

Програма виставки-форуму передбачає широкий спектр інформаційно-рекламних заходів. 

Серед них: промоакції, поетичні вечорниці, мистецький ярмарок, зустрічі з видавцями, поетами і 

письменниками, автограф-сесії, майстер-класи, фотовиставка “Людина і книга”, “дискусійна 

студія” тощо.  

Провідний захід виставки-форуму буде спрямований на реалізацію започаткованої Мініс-

терством культури України Всеукраїнської акції “Бібліотека українського воїна”, що передбачає 

збирання нових вітчизняних видань та урочисту передачу їх Будинку офіцерів Одеського гарні-

зону. 

Планується проведення конкурсу книжок, виданих на теренах України "Краща книга ви-

ставки-форуму 2015 року". Переможців конкурсу буде відзначено дипломами та подяками Орг-

комітету. 

Приймаючи естафету попередніх виставок, програма XVI Всеукраїнської виставки-

форуму “Українська книга на Одещині” передбачає проведення виїзного свята української книги 

в м. Білгороді-Дністровському Одеської області, благодійної акції – передачу книг дитячому 

будинку та сільським бібліотекам.  

 Будуть також відзначені видавництва, які впродовж багатьох років беруть активну участь 

у  виставці-форумі  “Українська книга на Одещині”. 

 
УМОВИ УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ-ФОРУМІ 

 
1. XVІ Всеукраїнська виставка-форум “Українська книга на Одещині” відбудеться 14 - 16 трав-

ня 2015 р. у приміщенні Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького                    

(вул. Пастера,13). 

2. Продукцію   видавництв   буде   розміщено  на  столах   головного   читального   залу.          

3. Участь у виставці-форумі здійснюється на благодійній основі. Благодійний внесок для кожного 

учасника становить 500 грн. Реквізити для перерахування коштів:  
отримувач:  ОННБ ім. М. Горького,   р/р 31252301112004,  МФО 828011. ЄДРПОУ 02226151. 

Банк ГУДКСУ в Одеській області.  

Призначення платежу:  благодійний внесок. Код 25020100; символ 276. Без ПДВ.  

 4. Для участі у виставці-форумі необхідно до 25 квітня 2015 р. подати до Оргкомітету  заявку, 

завірену підписом керівника і печаткою,  за  адресою: ОННБ ім. М.Горького,  вул. Пастера, 

13.  м. Одеса - 23.  65023 

   5. Для  участі в конкурсі "Краща книга  виставки-форуму 2015 року" просимо  надсилати на   

адресу бібліотеки видання  (два примірники), надруковані  в період з  травня  2014 р.  по травень 

2015 р. з позначкою  "на конкурс" . 

6. Бронювання місць  у  готелі  здійснюється  самостійно.  

7. Додаткова інформація – за телефонами: 

048-723-24-78; моб.: 096-358-10-38 – Василевська Емілія Іванівна, координатор проекту; 

723-21-93; 095-879-57-45 – Ніколаєнко Лариса Василівна, менеджер з питань зустрічі та 

розміщення учасників виставки-форуму. 

Тел/факс  048- 723-02-52. 

 E-mail: completeognb@ukr.net, 7230252@gmail.com,  

Internet : www.odnb.odessa.ua 
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