




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у вересні  2008 р.

    

Культура. Загальні питання.

13 та 14 вересня Дніпропетровськ святкував День міста. В рамках свята було 
відкрито новий стадіон «Арена Дніпра», пам’ятний знак «Планета Альфреда Нобеля»,  фольклорний фестиваль «Яскрава країна» та Всеукраїнська виставка образотворчого мистецтва «Чарівні барви Дніпра», пройшли дні Львівського краю у Дніпропетровську, різноманітні конкурси, виступи зірок естради.

В інформаційному агентстві «Новий міст» пройшла прес-конференція, присвячена проекту «Події та персоналії», за участю голови благодійного фонду Олексія Лазька та провідних науковців міста. Приводом для зустрічі стало відкриття першої меморіальної дошки, яка присвячена Олександрі Риндовській та Андрію Понятовському на будинку      СШ  №33. Ця подія відбулася 5 вересня.

З метою популяризації творів поетів Придніпров’я та належної відзнаки обдарованих майстрів пера Дніпропетровська обласна організація Національної спілки письменників України, редакційна колегія журналу «Січеслав» та Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого університету оголосили конкурс на обласну літературну премію ім. Івана Сокульського за 2008 рік у трьох номінаціях: поезія, художній переклад, сатира і гумор.

19 вересня на будинку №15 по вулиці Фучика встановлена пам’ятна дошка в честь видатного катеринославського громадського діяча Івана Акінфієва – талановитого педагога, ботаніка, фенолога.

Цього ж дня в Центральній міській бібліотеці відбулася урочиста зустріч членів дніпропетровської болгарської спільноти «Родна къща» («Рідний дім»), яка відзначила своє семиліття. На вечорі звучали народні пісні та вірші болгарською мовою.

27 вересня в Дніпропетровську уже в дев’ятий раз пройшов дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Зі Злагодою в серці», єдиний в Україні благочинний, учасники якого не платять вступні внески, а лише отримують подарунки. Фестиваль проводився під патронатом дніпропетровського підприємця, письменника Віктора Веретенникові та зібрав таланти із усіх куточків Дніпропетровщини. Були також гості з Києва, Одеси, Запоріжжя, Харкова.

Четвертий раз у Дніпропетровську пройшов фестиваль екранних мистецтв «Дніпроcinema». Ця подія, присвячена Дню міста, почалася 10 вересня, в день народження великого українського кінорежисера Олександра Довженка. Було представлено більше 60 заявок на участь в конкурсному показі фільмів з міст України в трьох номінаціях: дитяче, аматорське та професійне. Кращими були дніпропетровські юні мультиплікатори із кіноцентра «Веснянка».

Театрально-концертне життя.
Традиційним спектаклем «Ай да Буратіно!» відкрив свій п’ятий сезон Дніпропетровський муніципальний театр ляльок, що на житловому масиві Перемога і який став улюбленим не лише в своєму районі. Нині театр поставив перед собою ще одне серйозне завдання – залучити дорослу публіку, для чого взявся за постановку «Трехрублевой оперы» Григорія Горіна.

***

27-28 вересня духовний центр «Лествица» спільно з Будинком органної та камерної музики здійснили проект «Место встречи – остров классики». Звучали твори Йогана Себастьяна Баха для скрипки та органа у виконанні лауреатів міжнародних конкурсів Ігоря Чернявського (скрипка) та Станіслава Калініна (орган). 

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

У Виставковій залі НСХУ м. Дніпропетровська відкрилась персональна виставка народного художника України Петра Магра, присвячена його 90-річчю. На урочистостях, присвячених цій події, почесним гостем був міський голова І. І. Куліченко.

Яскравою подією в культурному житті Дніпропетровська став другий всеукраїнський пленер скульпторів. У ньому взяли участь 12 майстрів з Дніпропетровська та інших міст України. Всі роботи, виготовлені вподовж пленеру, стали окрасою скверу імені Леніна у Дніпропетровську.

У дніпропетровському музеї «Літературне Придніпров’я» вперше представлені роботи, виконані незвичайною технікою – «ф’юзінг». Це вироби із запеченого кольорового скла. Автор цих робіт – Леонід Грінченко та його учні. Представлені також вітражі, батік, гравіювання скла алмазними борами та кольоровими металами.

В редакції газети «Наше місто» відкрилась виставка фотохудожника Володимира Рєзанова під назвою «Предметный стол», яка об’єднала в одну експозицію біля 40 робіт в жанрі натюрморт.									

В Тернівському філіалі Криворізького міського історико-краєзнавчого музею відкрилась персональна виставка робіт самодіяльної художниці Тетяни Кияшко. Представлені 50 живописних полотен та 25 творів флористики.

Напередодні Дня міста (13 вересня) музей «Літературне Придніпров’я» відкрив новий сезон виставкою робіт викладачів, випускників та вихованців дитячої художньої школи №1 «Місто кольорових снів».
 
***

18-22 вересня на базі Дніпропетровського історичного музею ім.. Д. І Яворницького пройшов ІІ Всеукраїнський музейний фестиваль під гаслом «Музеї в сучасному полі- етнічному світі». В його роботі взяли участь 105 музеїв з 24 областей України. Цей фестиваль – єдиний в Україні.

Бібліотечна справа.

30 вересня в Україні традиційно, уже вдесяте, відзначається День бібліотек. Напередодні свята, 26 вересня, на урочистості зібралися працівники галузі з усієї Дніпропетровщини. У заході взяв участь заступник голови облдержадміністрації Євген Бородін. Кращих працівників відзначили грамотами та подяками. Обласній універсальній науковій бібліотеці було присвоєно ім’я рівноапостольних братів Кирила і Мефодія.
В інформаційно-культурному центрі «Новий міст» напередодні свята відбулась прес-конференція на тему «Бібліотеки Дніпропетровська». На питання журналістів відповіла директор Дніпропетровської міської централізованої бібліотечної системи Ерна Шамичкова.

4 вересня в обласній науковій бібліотеці відкрилась книжкова виставка, присвячена 115-й річниці від дня народження українського письменника , автора прозових творів про Запорозьку Січ та козацтво, Адріана Кащенка.
У патентно-технічному відділі ДОУНБ 18 вересня пройшло спільне засідання громадських об’єднань «Академії досліджень та винахідництва» та «ІКАР» на тему «Винахідник та інноваційна діяльність». В засіданні взяли участь науковці, фахівці у сфері інтелектуальної власності, студенти ВУЗів. До засідання була оформлена виставка документів «Сходинками винахідництва».
Плідно працював у вересні відділ краєзнавства. 18 вересня пройшло засідання краєзнавчого клубу «Ріднокрай» за темою «Троїцький собор: історія та сучасність». З доповіддю виступив архітектор О. Харлан. 25 вересня у відділі пройшло чергове засідання Дніпропетровського генеалогічного товариства. Цікавою була презентація історико-культурної еколого-природничої відеопередачі «Зелений літопис Дніпропетровщини», присвячена  75-річчю ботанічного саду ДНУ ім. О. Гончара на тему «Минулий час і сьогодення».
У відділі мистецтв обласної наукової бібліотек відбулося засідання міського аматорського клубу «Літературна вітальня», присвячене 180-річчю видатного російського письменника Льва Толстого на тему «Лев Толстой – це цілий світ».
У відділі документів іноземними мовами 15 вересня пройшов Європейський день мов «Життя. Людина. Мова».
Канадсько-український Бібліотечний центр до восьмої річниці від дня свого заснування 23 вересня презентував виставку документів «Україна і діаспора – взаємодопомога і захист».

У великій залі центральної міської бібліотеки пройшла презентація книги професора ДНУ, археолога Ірини Ковальової «Жизнь, проведення в могиле».

Відомому українському письменнику, нашому земляку Василю Сологубу, що народився в с. Прядівка  Царичанського району, 8 вересня виповнилося 80 років. Цього дня в Царичанському будинку культури відбулися урочистості та концерт з нагоди ювілею відомого письменника-земляка.


Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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