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наші авТоРи

Абрамов Віталій Олексійович — історик мистецтва

Барковська Ольга Михайлівна —  головний бібліотекар відділу мистецтв Одеської націо-
нальної наукової бібліотеки

Герасимова Світлана Миколаївна —  провідний бібліограф відділу зв’язків з громадськістю 
та реклами Одеської національної наукової бібліотеки

Кудлач Володимир Андрійович —  художник, мистецтвознавець, член Національної спілки 
журналістів України, член Національної спілки худож-
ників України

Лущик Сергій Зенонович —  колекціонер, бібліофіл, дослідник літературного та ху  -
(1925–2015) дожнього життя Одеси кінця XIX —  початку XX  століть

Письмак Юрій Олександрович —  мистецтвознавець, художник, член Національної спілки 
художників, Національної спілки архітекторів і Націо-
нальної спілки журналістів України, академік Інженер-
ної академії України

Седих Сергій Олександрович —  дослідник історії образотворчого мистецтва м. Одеси

Сторчай Оксана Вікторівна —  кандидат мистецтвознавства, науковий співробіт ник 
відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. риль-
ського Національної академії наук України, худож-
ник-реставратор творів графіки

Тарасенко Ольга Андріївна —  доктор мистецтвознавства, професор, зав.  кафед рою 
образотвор чого мистецтва Південноукраїн ського на ціо-
нального педагогічного університету ім. К. Д. Ушин-
ського (м. Одеса)
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аССр — автономная Советская Социалистическая республика
аН УрСр — академія наук Української радянської Соціалістичної республіки
аХЧУ — асоціація художників Червоної України
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
ВПК — Всесоюзные педагогические курсы
врш — Вечерняя рабочая школа
ВУз — Высшее учебное заведение
ВУФКУ — Всеукраинское фотокиноуправление
ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт
ГаОО — Государственный архив Одесской области
ГрМ — Государственный русский музей
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
ГЭС — Гидроэлектростанция
ДаОО — Державний архів Одеської області
ДКа — Дом Красной армии
ЕВб — Его высокоблагородие
ЕГКМ (ЕКМ) — Елецкий городской краеведческий музей
ЕМИИ — Екатеринбургский музей изобразительных искусств
ИаХ — Императорская академия художеств
ИзО — Изобразительное искусство
ІМФЕ —  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. рильського На ціо-

нальної академії наук України
КНС — Комитет незаможных селян
МОЛХ — Московское общество любителей художеств
МОСХ — Московское отделение Союза художников
МТС — Машинно-тракторная станция
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НХМУ — Национальный художественный музей Украины
ОННб — Одеська національна наукова бібліотека
Ор ГТГ — Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи
ОрШ — Одесская рисовальная школа
ОХИ — Одесский художественный институт
ОХМ — Одесский художественный музей
ОХСМ — Одесские художественно-скульптурные мастерские
рабИС — Союз работников искусств
рГаЛИ — российский государственный архив литературы и искусства
рУМ — Одесский музей русского и украинского искусства
СНр — Секция научных работников
СрД — Совет рабочих депутатов
ССХ — Союз советских художников
ССХУ — Союз советских художников Украины
ТПХВ — Товарищество передвижных художественных выставок
ТЮрХ — Товарищество южнорусских художников
Уз ССр — Узбекская Советская Социалистическая республика
УСбУ — Управление Службы безопасности Украины
ФзУ — Фабрично-заводское ученичество
ХТз — Харківський тракторний завод
ХУ — Художники України
ЦбС ЦаО —  Централизованная библиотечная система Центрального административного  округа
ЦК КП(б)У — Центральный комитет Коммунистической партии (большевиков) Украины
ЭрГ — Эрмитаж, графика


