




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у жовтні 2008 р.

    
Культура. Загальні питання.

На Тернопільщині, батьківщині великого сина українського народу Байди Вишневецького уже в сьомий раз пройшов Всеукраїнський фестиваль козацької пісні «Байда». Нашу область представляли два творчі колективи – народний ансамбль бандуристів «Сарм» з м. Новомосковська та вокальний народний гурт «Чумацький шлях» з сел. Ювілейне Дніпропетровського району. Додому колективи повернулися з нагородами.

В приміщенні Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки пройшла церемонія нагородження кращих юних художників, роботи яких експонувались на  виставці «Я люблю Україну». Цій події передував конкурс, на який було представлено біля 1500 робіт з усіх куточків Дніпропетровщини. 50 робіт переможців конкурсу відправлені в Київ на Всеукраїнську виставку, яка пройшла з 14 по 18 жовтня

 29 жовтня  у м. Дніпропетровську відбулася знакова подія: провідна громадськість міста вшанувала видатного земляка Адріана Кащенка.

 30 жовтня в приміщенні художнього музею пройшла презентація культурологічного альманаху «Хроніки-2000. Дніпропетровськ – виміри історичної долі», а також книги Михайла Слабошпицького  «Жінка, в яку закохався Париж», присвяченої життю і долі відомої художниці Марії Башкирцевої.

У Тернівці, що на Павлоградщині, відкрито Центр дитячої творчості. У ньому тепер будуть працювати 20 гуртків.

Театрально-концертне життя.
Нещодавно в Запоріжжі проходив другий всеукраїнський фестиваль академічних театрів. Наш регіон був представлений Дніпропетровським театром російської драми ім.      М. Горького. Колектив показав трагікомедію «В сумерках» А. Дударєва (режисер – народний артист України Жан Мельников) і одержав почесний диплом.
10 жовтня  прем’єрою «На всякого мудреца  довольно простоты» по                        О. Островському цей театр відкрив свій 81-й театральний сезон. У спектаклі зайнятий зірковий склад трупи. 

1 жовтня прем’єрою опери «Паяци» Р. Леонкавалло відкрився сезон в академічному театрі опери та балету. Для початку ця опера вибрана не випадково, адже, не дивлячись на трагічний кінець, присвячена людям театру та натхненно оспівує їх.
Вихованки Дніпропетровської державної хореографічної школи (при театрі опери та балету) О. Бондарева та О. Вороніна перемогли в другому міжнародному конкурсі ім. Ю. Григоровича, який проходив у Сочі.        

***

24 жовтня відкрився черговий музичний сезон в Дніпропетровській філармонії. У виконанні академічного симфонічного оркестру під керівництвом Наталії Пономарчук прозвучали твори Брамса, Мендельсона, Вагнера.

Новий музичний сезон в Будинку органної та камерної музики відкрили уславлені «Київські солісти» під проводом видатного українського скрипаля, народного артиста України, лауреата Державної премії Богодара Которовича.

Відбірковий тур фестивалю «Червона рута» нещодавно пройшов у Дніпропетровську. «Червона рута» створена як державна програма для підтримки українських талантів. У Дніпропетровську із 200 учасників журі відібрало трьох.

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

Петриківська дитяча художня школа ім. Тетяни Пати відсвяткувала у жовтні своє півстоліття від дня заснування (1958). Дітей вчать тут писати рогозинками, пальцями рук, «кошачками». Школа – колиска майбутніх майстрів, найстаріший навчальний заклад відомого осередку народного мистецтва.

У Дніпропетровську, в рамках архітектурного фестивалю «Спека», відбулася перша виставка ляльок. В нашому місті уже є школа авторської ляльки. Авторська лялька  – це цілий напрямок у сучасному мистецтві, що переживає нині справжній ренесанс.

***

У Дніпропетровському історичному музеї ім.. Д. Яворницького 14 жовтня відбувся традиційний захід з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, який вшановує пам’ять про невід’ємну сторінку нашої історії – добу козаччини. На заході присутні почули історію свята, побачили козацькі ікони з фондів музею, в залі була представлена невелика виставка предметів козацького одягу, який почав збирати ще Дмитро Яворницький.

Демонстрація картини «Девочка на фоне персидського ковра» Михайла Врубеля пройшла протягом лише одного дня в історичному музеї. Акція стала сенсацією в житті міста і зібрала величезну кількість глядачів.

Бібліотечна справа.

Для студентів-документознавців денного відділення Дніпропетровського факультету Київського національного університету культури і мистецтва у відділі наукової інформації та бібліографії ДОУНБ 8 жовтня відбувся День фахівця-документознавця. У програмі – консультації «Інтернет в обслуговуванні користувачів ДОУНБ», «Електронна доставка документів», «Інформаційне забезпечення органів влади», знайомство з виставками документів у відділах бібліотеки.

16 жовтня у відділі краєзнавчої літератури відбулось засідання краєзнавчого клубу «Ріднокрай» за темою: «Троїцький собор: історія та сучасність».
З доповіддю виступив архітектор Олександр Харлан. Його доповнили новомосковський краєзнавець Анатолій Джусов, Галина Павлівна Янік, священик з Таромського о. Валентин. Завідувачка краєзнавчого відділу І. Голуб представила присутнім нове видання бібліотеки «Козацький Троїцький собор: Архітектурна перлина України».

17 жовтня у відділі краєзнавчої літератури відбулась звітно-виборча конференція Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців (ДОО ВСК). Серед присутніх були краєзнавці Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Павлограду, Марганцю, Царичанки. 
З доповіддю про роботу за останні п’ять років виступила голова організації Г.К. Швидько. 
23 жовтня у відділі краєзнавчої літератури відбулось засідання Дніпропетровської обласної організації «Дніпровське генеалогічне товариство». З презентацією книги «Чую ваш голос» про родоводи сел. Майорка та Волоське на Дніпропетровщині виступив письменник-краєзнавець Микола Чабан. 

28 жовтня завідувачка відділом краєзнавчої літератури Ірина Голуб та члени Дніпропетровської організації НСКУ: Г.К. Швидько, І.О. Кочергін, С.І. Світленко, М.П. Чабан та С.М. Мартинова взяли участь у проведенні IV з’їзду Національної спілки краєзнавців України (до 18 жовтня 2008 року – Всеукраїнська спілка краєзнавців). 

Засідання клубу «Еколог» пройшло у відділі патентно-технічних документів. Тему «Екологічний баланс – єдина умова порятунку цивілізації» обговорювали фахівці в даній області, науковці та студенти ВУЗів.
У читальній залі ДОУНБ 3 жовтня у рамках засідання клубу «Екософія людини» обговорювали тему «Розум і свідомість».
16 жовтня у відділі документів з питань мистецтв пройшло засідання міського клубу «Літературна вітальня», присвячене 90-річчю від дня народження педагога, вченого, письменника Василя Сухомлинського «Серце віддав дітям. Казкар із Павлиша».
23 жовтня відділ мистецтв разом з відділом читальних залів та активістами клубу «Літературна вітальня»приймали гостей з далекої Мексики – дитячий ансамбль «Віоліно» академії імені Л. В. Бетховена (М. Орісаба, штат Веракруз). Керівник ансамблю – колишній випускник Дніпропетровського музичного училища ім.. М. Глінки О. Лабза.
23 жовтня у відділі мистецтв також пройшла музична година, присвячена Року доброчинності в Україні «Коли ми згадуємо свій вік».
Читацька конференція «Все починається з любові» з циклу «Традиції сімейного читання» пройшла для читачів в рамках засідання клубу «Захопленість».  Співробітники абонементу доклали багато зусиль, щоб засідання пройшло цікаво.
2 жовтня у відділі рідкісної книги відбулася презентація книги О. Гваньїні «Хроніка європейської Сарматії». Ця книга – видатна пам’ятка історіографії та джерело з історії України ХVI-XVII ст. З науковими повідомленнями виступили вчені-історики трьох вузів Дніпропетровська: ДНУ. ДНГУ, АМСУ.                                                                   

У конференц-залі Дніпропетровської центральної міської бібліотеки 15 жовтня презентували книгу Володимира Пилата «Бойовий гопак. Жовтяк».


Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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