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Департамент культури, туризму, національностей та релігій
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека 
імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія




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

У липні 2013 р.


Культура. Загальні питання.


З 12 по 14 липня на базі відпочинку Новоселиця пройшов грандіозний Міжнародний фестиваль «The Best City.UA–2013».  Головним  куратором фестивалю став віце-прем’єр міністр України Олександр Вілкул, який вважає, що позитивну репутацію нашої країни потрібно кріпити міжнародними культурними заходами.
У фестивалі взяли участь: народні депутати України Іван Ступак,  Віктор Бутковський, голава обласної ради Євген Удод, голова ОДА Дмитро Колесников та інші.
 На ньому були присутні  музиканти, художники, байкери та слухачі з 6 країн світу. На головній сцені  виступили «Ночные снайперы», «ТНМК», «Воплі Відоплясова», «Guano Apes»,  «Hurts»,  «Мумій Тролль», «Би-2», «Ленінград», «Дельфін», «Сплін», «Skorpions» та багато інших легендарних груп. Це було справжнє місто рок-н-ролу з чотирма  концертними площадками, а також спортивними турнірами, арт-розвагами, танцювальними майстер-класами, літературними читаннями та ін.
Під час другого міжнародного музичного фестивалю більше тисячі байкарів з 6 країн встановили новий рекорд України за кількістю мотоциклістів, що їхали в одній колоні. «Ми робимо  все, щоб фестиваль «The Best City» став одним із брендів України», – сказав куратор фестивалю Олександр Вілкул.

У м. Дніпропетровську відкрився новий центр мистецтва  – художня галерея «Артсвіт». Представлена експозиція, що складається з двох частин.  На першій розміщені роботи українських живописців радянського і сучасного періоду з фондів галереї. Друга частина дебютної експозиції – виставка під назвою «Реально-абстрактно», де представлені роботи дніпропетровських художників.

Міський ансамбль «Юность Днепра» з м. Дніпропетровська переміг на ІV Міжнародному фестивалі-конкурсі «Планета Звезд», що проходив у Севастополі, Балаклаві та Ялті. У ньому взяли участь більше 300 професійних артистів і любителів.

    
Театральне життя.
На Дніпропетровщині, у м. Новомосковську, відкрилась «Літня театральна школа-2013», що діяла з 15 по 17 липня. У її рамках пройшли майстер-класи, уроки із сценічної мови та акторської майстерності. У роботі школи взяли участь народний артист України, голова Дніпропетровського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України Юрій Чайка, театральний критик, журналіст Наталія Андрющенко, народний артист України Юрій Шепелєв, актори дніпропетровських театрів.

Музейна справа.


25 липня відкрилась виставка «Возрожденные духовные сокровища из фондов музея». Вперше в Дніпропетровському національному історичному  музеї ім. Д. Яворницького представлено більше  20 одиниць відреставрованої церковної атрибутики ХVIII – ХІХ ст. Практично всі вони з храмів Катеринослава та околиць. Таким чином музей відзначив 1025-річчя хрещення Київської Русі.

Дніпропетровський національний історичний музей та міський сайт Gorod.dp.ua оголосили фотоконкурс «Сквозь время по порогам Днепра». В Меморіальному будинку-музеї Д. Яворницького з 14 червня по 8 серпня проходить виставка старовинних видів ріки Дніпро. 30 кращих фотографій будуть показані на виставці в День міста Дніпропетровська 8 вересня 2013р. біля цього музею, а потім поповнять експозицію історичного музею.

Бібліотечна справа.


Липень у Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці був відзначений такими заходами:

24 липня представники бібліотеки, заступник директора з внутрішньобібліотечної роботи   О. В. Шевченко та вчений секретар Ю. М. Зюлева, презентували проект "Регіональна кампанія "Дніпропетровщина читає Олеся Гончара"" під час міжрегіональної бібліотечної ярмарки «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє», що відбулась у Луганську на базі обласної бібліотеки ім. М. Горького. Під час роботи експозиції всі бажаючі мали змогу ознайомитись з ідеєю проекту, взяти участь в інтерактивних конкурсах та отримати призи.

11 липня у відділі читальних залів відбувся  ювілейний концерт дніпропетровського музиканта Олега Мелещука "Дорога".
13 липня  у відділі читальних залів демонструвалась мультимедійна виставка "Я мерил жизнь томами книг...", присвячена 85-річчю від дня народження радянського письменника Валентина Пікуля.
16 липня працівники відділу читальних залів провели інформаційну годину, присвячену річниці прийняття Декларації про Державний суверенітет України.

«Літо з класикою!» - таку назву мав цикл аудіо- книжкових виставок літнього читання у відділі абонементу ДОУНБ. Вони мають назву:
«Золоте XVII століття» (література XVIIст );
«До висот Просвітництва» (література XVIII ст.), «Літературні канікули», «Класика в переказі» , а також користувачам були представлені аудіовиставка та віртуальна вистава «Голос Книги».
«Князь Володимир Великий – хреститель Київської Русі» - виставка-портрет в режимі вільного доступу з нагоди святкування 1025-річчя хрещення Русі була оформлена у цьому відділі. Також була організована єдина тематична година спілкування, присвячена цій даті. 

Протягом місяця в Канадсько - Українському Бібліотечному Центрі проходив перегляд книжкової виставки «День Канади (Canada Day). Країна великих можливостей", присвячений Дню Канади (1 липня).
27 липня в Канадсько - Українському Бібліотечному Центрі  відбулося  чергове засідання Дніпропетровської обласної організації української асоціації релігієзнавців за темою: " Трансперсональна естетика" та круглий стіл на цю тему.

У міні-галереї відділу мистецтв Дніпропетровської центральної міської бібліотеки представлені нові роботи члена Дніпропетровського відділення Національної спілки художників України Алли Бурименко-Журавель. Художниця працює в галузі станкового живопису.

Від початку літа майже 16 тисяч дітей взяли участь в різноманітних заходах у рамках проекту «Літо з книгою». З червня для дітей в бібліотеках міста та на дитячих майданчиках проводилися вікторини, конкурси, театралізовані розваги, ігри ерудитів. Щотижня Дніпропетровська центральна бібліотека для дітей запрошувала юних читачів для перегляду мультфільмів та кіноподорожей з героями улюблених книг. Крім того, тут для залучення дітей до читання оголошений конкурс «Кращий читач літа 2013». Такий конкурс проводиться вперше, його підсумки оголосять у серпні.
У м. Кривому Розі та районному центрі Покровське відкриті «Літні читальні зали», що знаходяться у паркових зонах. Тут усі бажаючі можуть не лише почитати пресу, а й залишити замовлення на літературу, взяти участь у вікторинах, майстер-класах, літературному караоке, зустрічах з місцевими поетами. Для юних читачів були організовані краєзнавчі екскурси по історичних місцях краю та ін.


Бібліотека сел. Карнаухівка (входить до складу м. Дніпродзержинськ) поповнилась 300 прим. книг, серед яких навчальна, дитяча, художня література. Такий подарунок мешканцям вручив народний депутат Костянтин Гузенко.


Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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