




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна універсальна  наукова бібліотека

Хроніка культурного життя області
(за повідомленнями преси та неопублікованими матеріалами)

у лютому 2007 року.

    

Культура. Загальні питання.

Більше трьохсот керівників бібліотек вищих навчальних закладів зібрались на Всеукраїнську нараду в Палаці студентів ДНУ, щоб отримати стратегічні завдання на найближчий час особисто від міністра освіти і науки Станіслава Ніколаєнка та поділитись з ним і колегами досвідом та проблемами.

Театрально-концертне життя.
Цього року Дніпропетровський театр російської драми ім.. М. Горького святкує своє 80-річчя. До цієї знаменної дати Міністерство культури і туризму України видало наказ, підписаний міністром культури Ю. Богуцьким , про надання театру статусу академічного.
Незвичайний проект створив криворізький режисер, керівник театру «Академія руху» Олександр Бєльський. Це пластична драма за новелами Василя Стефаника, напівзабутого тепер галицького письменника кінця ХІХ – початку ХХ століття. Резонанс від цього проекту пройшов серед театральної громадськості усієї області.

***

Унікальний творчий проект «Звуки сквозь столетия», організований також музеєм «Литературное Приднепровье». У ньому бере участь клавесиніст Олександр Панаскін. Проект розпочався   31 січня і триватиме два місяці. Літературний музей для музичних вечорів вибраний не випадково – у ньому присутнє головне – дух старовини та відповідна акустика.
28 лютого в рамках проекту відбувся концерт професора Крістофера Стембріджа (Англія). У програмі – твори для клавесину – антологія західноєвропейської музики XVI, XVI,XVIII століття.

У нашому місті відбувся концерт знаменитого саксофоніста Ігоря Бутмана. Сьогодні Ігор Бутман – це бренд російської музичної сцени, легенда, що має також міжнародну славу та визнання екс-президента США Білла Клінтона.
Образотворче мистецтво. Музейна справа.
Дванадцять років тому при Дніпропетровському історичному музеї ім.. Д. Яворницького була створена дитяча студія «Живая глина». Діти 6 – 12 років (а їх сьогодні сорок) створюють із глини чудові вироби. Два роки тому керівник гуртка С. В. Івлєва  захопила дітей вертепом. Тепер спектаклі гуртківців дивляться батьки, працівники музею та друзі юних артистів.

У Дніпропетровському художньому музеї проходить персональна виставка Сергія Алієва-Ковики «Малюнок, гравюра», присвячена мистецтвознавцю Лідії Іванівні Яценко та 50-річчю автора. Це перша велика оглядова виставка, розміщена у трьох залах музею, що символізує три періоди його творчості.
Сергій Алієв-Ковика знаний як видатний графік та дизайнер книги, який не оформлює книгу, а створює образ і стає одним з її авторів.

У Дніпропетровському музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась виставка інтуїтивного живопису художника Георгія Холода «Про кохання». Представлені пейзажі, людські портрети. Це вже сьома персональна виставка художника.
«Ми живемо в раю!», – такими словами художник Григорій Хомич відкрив виставку своїх картин у Жовтоводському міському музеї. Було представлено 50 картин з райськими куточками нашої природи. Практично всі вони датовані 2006 роком.

З 15 по 27 лютого у  виставковому залі Палацу культури «Металург»  м. Вільно- гірська Дніпропетровської області працює виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Митці рідного краю», присвячена 75-річчю Дніпропетровської області. На виставці представлені вироби з бісеру, картини самодіяльних художників, вишивки, іграшки із глини, м’які іграшки та ін.
          
***

2 лютого у Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. Яворницького фотохудожник Сергій Харламов відкрив свою виставку «Образы Сергея Харламова». На вернісажі представлена 41 фотографія, виконана у складній авторській техніці на основі фотографії. 

В музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась літературно-меморіальна виставка «Я на год старше Пушкина», присвячена 100-річчю від дня народження Дмитра Кедріна  – російського поета, майстра історичної поеми і балади. Експонати умовно поділені на дві теми: літературно-творча експозиція та «кімната споминів» (предмети побуту, фантазії на теми дитинства).
Знаменним є те, що саме в нашому місті Дмитро Кедрін провів дитинство і юність, вперше почав публікувати свої поезії.
Нещодавно в цьому музеї відкрилась виставка листівок 30-60-х років минулого століття із особистої колекції художника Олега Бесєдіна. В трьох залах музею – більше ста раритетних оригінальних екземплярів та 45 збільшених копій, щоб глядачам було зручніше читати надписи.
               У залі «Літературного Придніпров’я» пройшов також поетичний вечір. Виступили автори, чиї твори опубліковані в 18-му та 19-му номерах альманаху поезії та прози «СТЫХ».

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

Новопокровський народний театр, що у Солонянському районі на  Дніпропетровщині  – єдиний в області, у репертуарі якого переважає українська класика. Аматори – лауреати обласного фестивалю народної творчості «Моя родина – моя Україна». Нещодавно глядачі селища побачили прем’єру вистави В. Степанченка «На перші гулі».

Візитною карткою Межівського району нашої області була названа хореографічна студія «Натхнення», яка працює при районному Будинку культури. 27 січня студія відзначила 10-літній ювілей.

Дитячий бал, присвячений 275-річчю від дня народження австрійського композитора Франца Йосипа Гайдна, відбувся в Дніпродзержинській школі мистецтв №2.

***

Засідання міського клубу книголюбів «Літературна вітальня», що проходило у відділі мистецтв ДОУНБ, було присвячене 110-річчю від дня заснування Дніпропетровського музичного училища ім.. М. І. Глінки, на базі якого створена консерваторія. Були представлені книги викладача консерваторії Тетяни Медведнікової про видатних музикантів Дніпропетровщини – С. Грибановську та М. Обермана. На засіданні був присутній видавець Ю. Сердюк. Сюрпризом для всіх стали виступи студентів консерваторії.
Сюжет про засідання літературної вітальні був показаний по обласному телебаченню.
22 лютого у відділі пройшло засідання «Літературної вітальні» на тему «А. С. Пушкин: тайны гибели», присвячене 170-річчю від дня смерті поета. У засіданні взяла участь зав. відділом рідкісних книг Центральної міської бібліотеки Нємчинова І. В.
До 28 лютого тут також діє виставка робіт молодих студентів-дизайнерів кафедри образотворчого мистецтва та дизайну ДНУ «Графічний стиль культурних акцій» (керівник – доцент кафедри І. К. Хвиля). 


14 лютого у відділі патентно-технічної літератури ДОУНБ відбулася презентація книги заслуженого винахідника України, письменника, академічного радника Міжнародної інженерної академії, представника у справах інтелектуальної власності, патентного повіреного Леоніда Михайловича Аріста. У заході взяли участь патентні повірені України, патентознавці, спеціалісти у сфері інтелектуальної власності.
22 лютого у відділі на засіданні клубу «Еколог» обговорювали проблему утилізації твердих побутових відходів, очищення Землі. У засіданні взяли участь екологічне управління, виробничі та наукові підприємства, представники громадських організацій та фахівці з цього питання.

27 лютого – 75-річчя від дня утворення Дніпропетровської області. У відділі краєзнавчої літератури пройшло засідання клубу «Ріднокрай» на тему «Створення Дніпропетровської області: перші кроки, пошуки, втрати, здобутки». З доповіддю про адміністративно-територіальний устрій області з 1932 по 1940 р. виступила науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею Людмила Маркова.

18 лютого в читальній залі ДОУНБ відбувся вечір поезії «Все начинается с любви». Прозвучали чудові вірші відомих поетів про кохання у виконанні автора програми, заслуженого працівника культури України Володимира Крота.

Темі сімейного спілкування був присвячений «Вечір щасливих сердець» у відділі абонементу. Присутні ознайомилися з книжковою виставкою «Сто одна проблема Гіменея, або шлюб з різних сторін».

Канадсько-Український бібліотечний центр запросив членів дискусійно-освітнього клубу на чергове засідання «Античний світ: проблема переходу від хаосу до гармонії», яке відбулося 24 лютого.
Темою засідання обласної асоціації релігієзнавців 22 лютого в КУБЦ стало обговорення теми «Християнізація Русі-України». 

24 лютого в обласній бібліотеці для дітей відбулось обласне краєзнавче літературне свято «З любов’ю до землі своєї» в рамках підведення підсумків обласного краєзнавчого конкурсу, що проводився назустріч 75-річчю утворення Дніпропетровської області. 

До 75-річчя Дніпропетровщини працівники Нікопольської централізованої бібліотечної системи провели цикл заходів «Дніпропетровщина: цифри, події, факти». У січні мешканцям міста оголосили умови вікторини «Пізнай свій край»,підсумки якої підведуть у березні. Зараз у всіх бібліотеках міста і району тривають виставки-екскурси про рідний край.

У Межівській районній бібліотеці відзначили ювілей земляка Івана Костирі – письменника-краєзнавця, журналіста, автора численних дитячих оповідань, змістовних розповідей про Донецький край та унікальної в своєму жанрі книги «Межівська сторона». 

У Широківській центральній районній бібліотеці відбувся бенефіс директора районного історичного музею Л. А. Бай, приурочений до її 85-річчя. Працюючи в музеї, вона підготувала низку безцінних книжок, серед яких «Книга пам’яті», присвячена подвигам загиблих земляків, «Книга скорботи», «Книга бойової слави». Любов Бай була співавтором «Нарисів з історії краю Широківського», яка видавалася двічі. 
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