

 


Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна універсальна  наукова бібліотека

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

у травні 2007 року.


Культура. Загальні питання.

19 травня у Дніпропетровську святкували День Європи. В програмі: конкурс дитячих малюнків на асфальті «Наш дім – Європа», концертні програми, виступи спортсменів.

ВАТ «Дніпрокнига» виборола Гран-прі  на міжнародному фестивалі «Мир книги – 2007», який проходив у кінці квітня в Харкові. У ньому взяли участь 42 видавництва з різних країн світу.
Міжнародне журі розглянуло більше 500 різних видань та одностайно вирішило присудити найвищу нагороду дніпропетровським видавцям за книгу М. В. Гоголя «Тарас Бульба».

У нашій області за ініціативою голови обласної державної адміністрації Н. М. Дєєвої, уже вчетверте  пройшов конкурс дитячої та юнацької творчості «Бюджет очима дітей-2007». У ньому взяли участь близько 400 дітей від 12 до 16 років. Конкурс проводився в двох номінаціях : «Література» та «Образотворче мистецтво».

20 травня у Дніпропетровському театрі опери та балету відбулось традиційне міське свято дітей та батьків «Карнавал «Казка-2007». Захід проходив у рамках VІІ Міжнародного фестивалю екології і культури.

У Дніпропетровську відбувся фінальний тур VІ обласного фестивалю сімейної творчості Придніпров’я «Душі криниця-2007», який об’єднує творчих дітей Дніпропетровщини. На фінал приїхали переможці з 30 міст та районів області. Володарем Гран-прі став сімейний колектив родини Махно із Підгороднього. 

5 травня в Палаці студентів Дніпропетровського національного університету відбувся гала-концерт фестивалю військово-патріотичної пісні «Свет вечного огня», присвячений 62-й річниці Перемоги.

Театрально-концертне життя.
Підведені підсумки п’ятнадцятого, ювілейного міжнародного фестивалю молодіжних театрів «Рампа-2007», що відбувся у Дніпропетровському театрі російської драми ім. М. Горького. Гран-прі здобули два колективи – мінський народний театр «Сатрап» і театр «Маски» з Дніпропетровська. Приз глядацьких симпатій виборов студентський театр «Будильник» із Запоріжжя.
***
20 років назад у Будинку органної та камерної музики відбувся перший концерт. Відзначити цю дату зібралися багаточисельні почесні гості: будівельники, художники, архітектори, музиканти, солісти. Спеціально на ювілей із Німеччини приїхали майстри, які створили унікальний орган у храмі музики. Відбувся святковий концерт, на якому виступила народна артистка України Ніна Матвієнко.
Будинок органної та камерної музики сьогодні – це 13 творчих ансамблів та колективів.

Три дні у Дніпропетровську на Монастирському острові біля Свято-Миколаївського храму лунали великодні пісні хорових колективів, які з’їхалися з усієї України. «Наддніпрянські пасхальні пісне співи – 2007» – традиційний четвертий фестиваль, в якому взяли участь 35 церковних та світських хорових колективів, вокальних ансамблів з Дніпропетровська, Рівного, Тернополя, Партеніта та багатьох інших міст України.

У нашому місті за запрошенням головного диригента камерного оркестру ім.. Гаррі Логвина «Времена года», заслуженого діяча мистецтв Дмитра Логвина гастролював всесвітньо відомий піаніст Володимир Віардо. Звучала музика В.-А. Моцарта.

Вперше у Дніпропетровську пройшов відкритий фестиваль східного танцю (танцю живота) «Oriental-2007».

«Счастливое детство» в кругу друзей», – під такою назвою в Дніпропетровську проходив четвертий Міжнародний дитячий фестиваль хореографічного мистецтва. В Палаці культури «Металург» зібралися дитячі хореографічні колективи з міст Львова, Шостки, Києва, Петрозаводська, Санки-Петербурга та інших міст.

Образотворче мистецтво. Музейна справа.
20 травня у нашому місті просто неба пройшло свято – фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва «Чисті джерела», присвячене Міжнародному дню музеїв. На нього завітали біля 30 майстрів народної творчості, а також фольклорні колективи з нашої області.
29 травня у Дніпропетровському художньому музеї відбулось урочисте відкриття персональної виставки фотографій відомого дніпропетровського фотографа, «Людини року-2007» вномінації Фотографія Ігоря Булгаріна «Родники мои серебряные…», присвячена 10-літньому ювілею Центру Православної Культури «Лествица». 
У Дніпропетровському Будинку вчених відкрилась виставка відомого фотохудожника Марлена Матуса. Його фотовиставка «Ностальгия по прекрасному» зібрала роботи різних періодів життя. Для її створення були використані слайди.
Виставка художниці Тамари Малкової відкрилася у Дніпропетровську. Тут представлено 28 графічних робіт, у яких поєднався класичний геометричний абстракціонізм та поп-арт.
В музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась виставка автопортрету. Були представлені роботи 20 художників, які дозволили  ввійти у свій внутрішній світ. Виставка працювала до 30 травня.
В Будинку архітектора 29 травня пройшло урочисте відкриття виставки живопису «Волшебный мир древней Индии глазами детей».Її організатор – дніпропетровська студія дитячої художньої творчості. Експонуються більше 100 робіт юних художників від 6 до 16 років.
У Дніпропетровську вже вдруге проходить міжнародна виставка ілюстрації та оформлення книги «Ілюстрація: 2007». Тут представлені більше 150 робіт художників-ілюстраторів із 13 країн світу. Значна частина проектів представлена українськими майстрами книжкової графіки – як професіоналами, так і студентами художніх навчальних закладів. Виставка працює в музеї «Літературне Придніпров’я» до 10 червня.

***

У Дніпропетровському художньому музеї спільно з Буддійським центром лінії Карма Кагью проходить виставка «Сокровища Тибета». Основна мета виставки – відобразити древню культуру Гімалаїв. У фондах виставки біля 200 екземплярів.

Виповнилося 30 років народному музею Дніпропетровського металургійного комбінату ім.. Дзержинського. Сьогодні фонди музею налічують більше 10 тисяч експонатів, серед яких є історичні реліквії.

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

У травні Обласна наукова відзначила свою 173-ю річницю від дня народження. 24 травня тут пройшов «Діалог поколінь» – зустріч бібліотекарів – сьогоднішніх та колишніх працівників ДОУНБ.
Обласна травнева школа для методистів ЦБС «Методична робота: сучасний погляд, нова модель та пріоритети подальшого розвитку» пройшла 29-30 травня. Розглянуті питання методичного забезпечення бібліотек, управління інноваційними процесами, сучасні підходи до організації безперервної освіти персоналу в ЦБС. У рамках школи здійснено виїзд до Софіївської  районної ЦБС з метою ознайомлення з досвідом колег.
Відбувся цілий ряд заходів, присвячених 50-річчю Європейського Союзу. Організовані виставки документів, що розкривають його діяльність.
У патентно-технічному відділі пройшли «Травневі зустрічі з користувачами», а також «День інформації» для фахівців-патентознавців. 31 травня у відділі відбулося засідання клубу «Еколог», де була розглянута тема «Енергетика і сталий розвиток».
«Зірка душі Наталки Нікуліної», – така була тема засідання краєзнавчого клубу «Ріднокрай». Засідання присвячене 60-річчю від дня народження поетеси.
У відділі читальних залів відбувся вечір української поезії «Дніпропетровщина – поетичний край».В програмі – розповіді про життя і творчість видатних поетів нашого краю у виконанні заслуженого працівника культури України Володимира Крота.
У відділі документів з питань мистецтв відбулося засідання клубу «Літературна вітальня», присвячене творчості відомого українського режисера-мультиплікатора Володимира Дахна (до 75-річчя від дня народження) «Казковий світ мультфільму». В гостях у присутніх були представники дитячо-юнацького кіноцентру «Веснянка».
22 травня в Канадсько - Українському Бібліотечному Центрі відбулася презентація нових книг доктора філософських наук, професора Михайла Мурашкіна «Я буду жити і вірити в мир та спокій душі».   
«Між минулим і майбутнім», – так називалась година духовності і доброти з поетесою Дорою Калиновою у відділі абонементу. 

У Дніпропетровській обласній дитячій бібліотеці відбулися літературні зустрічі «Збираємо друзів». Діти зустрілися з українським письменником Юрієм Лигуном.

17 травня у центральній міській бібліотеці м. Дніпропетровська відбувся авторський вечір дніпропетровського письменника, члена Національної спілки журналістів України, лауреата премії ім.. Ленінського комсомолу (СРСР) та премії «Петручіо» (Німеччина) Юрія Мітікова.
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