




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у січні 2008 р.

Культура. Загальні питання.

22 січня з нагоди 89-ї річниці Дня соборності України у дніпропетровському прес-клубі відбулася презентація програми «Пам’ять: події та персоналії», підтримана благодійним фондом О. Лазька. Нова меморіальна програма поверне нашій пам’яті людей, якими має пишатися наше місто: це і козацькі фестивалі, меморіальні дошки на стінах дніпропетровських будівель, підтримка часописів та монографій з історії. Програма розрахована на втілення до 2010 року включно.

В актовому залі Центральної міської бібліотеки пройшла розширена нарада співробітників управління культури та мистецтв міськради та представників художньо-театральної громадськості. Обговорені проблеми, що заважають подальшому розвитку культури в нашому місті.

У Дніпропетровському художньому музеї відбулися урочистості з нагоди вручення регіональних грантів обдарованій молоді Дніпропетровщини в галузі культури та мистецтва. Їх одержали 20 переможців у номінаціях «музичне мистецтво», «хореографія», «театральне мистецтво», «література» та «образотворче мистецтво».

Дніпропетровський скульптор Володимир Небоженко завершив роботу над меморіальною дошкою народному артистові України скрипалю Гаррі Логвину. Вона буде встановлена на центральному проспекті нашого міста в будинку біля Національного банку, де маестро жив у 1974-2001 роках. Відкриття дошки заплановано на 1 квітня 2008 року – в день заснування оркестру, який нині носить ім’я Логвина.

На початку січня Україна відзначила 70-річчя від дня народження видатного українського поета Василя Стуса. В рамках ювілею в музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась виставка  «Свобода бути і свобода говорити», що розповідає про громаду опозиційно налаштованої української інтелігенції, яка протягом 1960-80-х років збиралася у Дніпропетровську.

У нашому місті пройшов перший фестиваль «Эхо международного фестиваля «Покров». Протягом трьох днів глядачі побачили кращі документальні та ігрові картини-переможці 2005 – 2007рр.

Концертне життя.
В Дніпропетровській консерваторії імені М. Глінки відкрилась оперна студія. Нещодавно на сцені консерваторії студентами була показана опера «Орфей» видатного італійського композитора Клаудіо Монтеверді. Режисер «Орфея» – Жанна Чепела.

Традиційний фестиваль «Фольклорні скарби передмість Дніпропетровська» відбувся в дитячій музичній школі №15. Фестивалю вже шостий рік, учасники представляють сценічний варіант новорічних народних обрядів – колядок та щедрівок.

У Кривому Розі пройшов п’ятий регіональний концерт Фортепіанних ансамблів та концертів. У музичному училищі виступили музиканти з різних регіонів нашої області.

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

В одному із залів Дніпропетровського художнього музею відкрилась персональна виставка дніпропетровської художниці Ганни Єгорової. На експозиції представлено 23 тематичні картини – портрети. Їх головний зміст – психологічна характеристика людини.

В Будинку архітектора м. Дніпропетровська відкрилась виставка живописних робіт художників Ольги Барабанової та Олексія Вовка під назвою «Барво». Представлені акварелі, пейзажі, виконані олівцем, масляний живопис.

Традиційна обласна виставка-конкурс «Рождественские праздники» проходить в музеї історії комсомолу. Один раз на два роки, починаючи з 1995-го, вихованці обласного дитячо-юнацького центру «Веснянка» привносять в культурне життя нашого міста яскраві акценти. Із 710 надісланих на конкурс робіт для виставки були відібрані143. Представлені живопис, графіка – як традиційні, так і експериментальні,  різдвяної та новорічної тематики. 

В музеї «Літературне Придніпров’я» проходить виставка «Рождественская ярмарка». Представлені святкові авторські сувеніри. Цікаві вироби із дутого скла львівських майстрів, керамічні мініатюри, текстильні ляльки, маски із пап’є-маше, батик.
В другому залі музею представлена виставка пластичних. робіт Дениса Коломійця. З пластиліну виліплені шедеври світової архітектури, в малих копіях яких дивовижним чином передано всю міць та геніальність архітектурних пам’ятників. 

***

В Дніпропетровському художньому музеї відкрилась посмертна виставка робіт пейзажиста Георгія Рєзника. Поки-що це ім’я нікому не відоме: цей митець – чергове відкриття художнього музею в рамках проекту «Нові імена». 
При художньому музеї існує дитяча студія образотворчого мистецтва. Нещодавно в одному із залів почала працювати виставка «Открываем детские таланты». На ній представлено 88 робіт студійців.

Нумізматичні фонди Дніпропетровського історичного музею ім.. Д. Яворницького поповнили 25 пам’ятних монет і медалей. В числі особливо цінних є медалі, що належать до приватного проекту «Україна – земля козацька». Ця серія присвячена українським гетьманам. Перлина нумізматичної колекції музеї – золота медаль із зображенням легендарної Роксолани. 

«Пам’ятати і діяти», – під таким девізом в Орджонікідзе пройшло урочисте святкування 40-річчя від дня утворення міського історико-краєзнавчого музею. Сьогодні по-справжньому народний музей нараховує сім облаштованих і упорядкованих залів, де з кожної цікавої нагоди проводяться тематичні екскурсії, виховні заходи, виставки, мистецькі зустрічі.
Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

У Дніпропетровську завершився традиційний міський фестиваль екранних мистецтв «Дніпро-Cinema-2007». На конкурсний перегляд було представлено 42 фільми більше ніж 30 авторів. Це і документальні роботи, і художні, і анімація, і музичні кліпи, і телеспектаклі, і публіцистика  різноманітної тематики.

***

16 січня у відділі абонемента ДОУНБ було організовано книжкову виставку під назвою «Україна соборна: від витоків до сьогодення», яка стала початком річного циклу виставок під загальною назвою «У наш гіркий та світлий час».
 19 січня тут пройшло засідання  читацького клубу «Захопленість». «Діалог з часом: про себе у гіркий і світлий час», – під такою назвою  була розмова про досягнення відділу та плани на 2008 рік. 

                  8 січня 2008 року у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії ДОУНБ відкрито тематичну книжкову виставку „Викорінення. Пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років на Дніпропетровщині”.
     17 січня 2008 року  у цьому відділі відбулося засідання клубу „Ріднокрай”. Тема засідання: «Пам’ять роду – історія держави». Генеалогічні дослідження на Дніпропетровщині». У заході взяла участь вчитель-історик, краєзнавець Тетяна Недосєкіна.
       18 січня 2008 року протягом дня по дніпропетровському телеканалу ІРТ 16 разів показано засідання клубу «Ріднокрай», яке відбулось напередодні. 

        11 січня 2008 року на каналі ІРТ дніпропетровського телебачення протягом дня демонструвався сюжет, знятий напередодні у відділі краєзнавчої літератури. Зав. відділом Ірина Голуб представила книжкові виставки „Викорінення” та „Козацький слід на карті краю”. 
15 січня 2008 року на обласному радіо в літературно-мистецькій передачі „Береги” прозвучав виступ зав. відділом І. Голуб про видання ДОУНБ „Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровщини на 2008 рік” та про ювілейні події року. 

   31 січня у клубі «Літературна вітальня», що працює при відділі мистецтв ДОУНБ, відбувся літературно-музичний вечір «Подвигу політ безсмертний», присвячений 50-річчю від дня народження Олександра Стовби. Прозвучала поетична композиція у виконанні заслуженого діяча культури України Володимира Крота. В засіданні взяли участь представники міського об’єднання ветеранів війни в Афганістані, матері загиблих воїнів, вихованці козачого кадетського корпусу.
Була представлена виставка літератури та інших документів афганської тематики.

  8 січня 2008 року в Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі ДОУНБ відбулося відкриття книжкової виставки «Поет повинен бути людиною…» - до 70-річчя від дня народження Василя Семеновича Стуса, українського поета, перекладача, критика, філософа.

                  3 січня в інформаційному центрі «Вікно в Америку» відбулася зустріч з Ліндою Грей. Цікавим для читачів був також вечір-знайомство з українськими традиціями святкування Різдва  та  національними стравами.

  17 січня в патентно-технічному відділі ДОУНБ було проведено засідання громадського об’єднання  «Академії досліджень та винахідництва». Тема засідання: «Актуальні проблеми інтелектуальної власності».На засіданні із доповідями виступили директор Дніпропетровського державного центру науково-технічної та економічної інформації Каленик Володимир Іванович та начальник патентно-дослідницького відділу ДКБ «Південне», Президент «Академії винахідництва» Репетя Євген Іванович.
У проведенні засіданні клубу взяли участь науковці, фахівці у сфері інтелектуальної власності.
До уваги учасників  представлена тематична виставка, на якій  експонуються книги, патенти, нормативно-технічні та періодичні видання із фондів патентно-технічного відділу ДОУНБ.
     У Дніпропетровській центральній міській бібліотеці відбулася презентація поетичних збірок двох дніпропетровських поетес – Олени Швець-Васіної та Світлани Поливоди.

Бібліотека Національного гірничого університету відкрила літературну вітальню під назвою «Зустріч». На першу зустріч прийшли шанувальники творчості дніпропетровської поетеси Тетяни Валової. 

На базі Криворізької міської бібліотеки для дорослих № 11 створена електронна бібліотека. Це – сучасний, прогресивний спосіб отримання інформації, який відкриває доступ до широкої бази даних і всесвітньої мережі Інтернет. Користування Інтернет-ресурсами є безплатним.






Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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