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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 жовтні 2013 р.

    

Культура. Загальні питання.

В Дніпропетровську відбувся Перший Міжнародний Фестиваль дитячого розвитку і творчості «Карусель», у програму якого увійшли: майстер-класи з різних видів декоративно-ужиткового мистецтва, танцю, театру, різноманітні інтерактивні, конкурсно-розважальні програми, виїзні фотосесії та кастинги. У фестивалі взяли участь 2228 чоловік – дітей та дорослих.

У Дніпропетровську пройшов 14-й фестиваль дитячо-юнацької творчості «Зі Злагодою в серці», який зібрав найталановитіших дітей з усієї України. Вони спробували свої таланти в гончарстві, петриківському розпису, створенні оригамі, на сцені парку              ім. Глоби виступили дитячі художні колективи. Цей фестиваль –  єдиний в Україні безкоштовний захід такого рівня.

1 жовтня у Дніпропетровську відзначили Міжнародний День музики, вручили премії та нагороди. Молодому виконавцю Вадиму Кочеткову був присуджений диплом лауреата премії  імені Йосипа Кобзона.

До Дня художника 11 жовтня в обласному центрі за адресою Червона Площа, 5-а відкрився Музей українського живопису. Перша експозиція з більше як 200 робіт присвячена дніпропетровським художникам ХХ століття. В церемонії відкриття взяли участь мистецтвознавці, колекціонери, художники. Окрім живописних та графічних робіт представлені також книги, рукописні альбоми, особисті речі, фото з сімейних архівів – все, що допоможе зберегти пам’ять про видатних дніпропетровцях.

Всеукраїнський фольклорно-етнічний патріотичний фестиваль «Самарська Покрова – 2013» пройшов 5 жовтня в сел. Шевченко Самарського району Дніпропетровська. Присутні мали змогу побачити унікальну виставку археологічних знахідок з Богородицької фортеці, показові виступи козаків, змагання лучників, танці. У заході також взяли участь гості з Автономної Республіки Крим, Запоріжжя, Полтави, Вінниці.

Театрально-концертне життя.
У жовтні відкрили чергові сезони: 
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	11 жовтня – Дніпропетровський академі


	чний театр російської драми ім. М. Горького виставою «Мир дому твоему» за Шолом-Алейхемом;
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	Дніпропетровський академічний театр опери та балету – ювілейний, 40-й сезон, 6 жовтня, прем’єрою-казкою у 3-х діях «Принцеса Турандот» Д. Пуччіні.
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	10 жовтня – Дніпропетровський академічний український музично-драмат

	ичний театр ім. Т. Г. Шевченка – музичною комедією «За двома зайцями» М. Старицького;

***

З 10 по 26 жовтня в Україні проходив міжнародний фестиваль  «AVE VERDI», присвячений 200-річчю маестро, за участю італійських та оперних зірок. День народження великого композитора відсвяткували в Дніпропетровському академічному театрі опери та балету 10, 12 та 19 жовтня операми «Ріголетто», «Трубадур» та «Отелло», де виступили видатні італійські оперні співаки Н. Тарасевич, Н-М. Фронталіні та Беатріче Греджо.
200-річному ювілею маестро Верді присвячена також виставка документів «Класик італійської музичної культури" у відділі мистецтва обласної наукової бібліотеки, де представлені енциклопедичні та довідкові видання, мемуарна література, статті з періодичних видань. Окреме місце займають партитури його всесвітньо відомих опер. 10 жовтня, у день народження композитора, відвідувачі відділу мали змогу прослухати фрагменти музичних шедеврів майстра.

21 жовтня в Дніпропетровській обласній філармонії відбувся концерт переможців конкурсу «Серебряный век». У конкурсі взяли участь 11 композиторів, чотири з них – В. Скуратівський, В. Фалькова, Т. Станко, О. Кривуля  стали переможцями. Було представлено 34 твори на вірші поетів «серебряного века». Цей конкурс проводиться вперше з метою створення нових вокальних творів  композиторів Дніпропетровщини. 
Новий сімейний клуб «Любимые сказки» відкрився у філармонії. Тут проходять концерти «Эффект Моцарта», де діти можуть грати, малювати, спілкуватись. Перший такий концерт пройшов 6 жовтня, піаністка Л. Рожкова та кларнетист В. Рожков виконали твори світових класиків, адаптованих на дитячу аудиторію.

У Дніпропетровську на запрошення Євгена Удода та під патронатом посольства Угорщини в Україні виступив видатний піаніст Йожеф Балог. Звучала музика Ференца Ліста  Концерт пройшов у залі театру російської драми ім. М. Горького.


Образотворче мистецтво. Музейна справа.

11 жовтня в музеї «Літературне Придніпров’я» відбулося відкриття виставки робіт вихованців художніх шкіл України «Козацькому роду немає переводу». У ній взяли участь 156 учнів художніх шкіл, представлено 160 робіт, виконаних у різній техніці – живопису, графіці, Петриківському розпису, аплікації, кераміці та ін. Така виставка проводиться уже четвертий рік поспіль.

24 жовтня в цьому музеї відкрилась виставка картин тринадцяти молодих художників «Город – единство непохожих». Виставка працюватиме до 7 листопада.

З 18 по 20 жовтня тут був також організований ярмарок виробів ручної роботи, який об’єднав різні напрямки сучасного декоративно-ужиткового мистецтва: печворк, розпис на склі, декупаж, батик, кераміка та ін. В рамках заходу пройшли різні майстер-класи.

***

17 жовтня в Дніпропетровському художньому музеї відкрилась персональна виставка відомого дніпропетровського художника В’ячеслава Данилова. Майстер працює в монументально-декоративному мистецтві, станковому живопису, графіці, малюнку, пастелі, емалі, входить до 10 тисяч кращих художників світу, які формують світовий художній спадок XVIII-XХІ століття. 82 роботи представлено на виставці «Лица времени», яка присвячена ювілею художника та 40-річчю його творчої діяльності.
13 жовтня в Україні уже в п’ятнадцятий раз відзначають День художника. Цього дня Дніпропетровський художній музей представив глядачам можливість безкоштовно відвідати виставку робіт дніпропетровських художників-аматорів, подивитись цікаві фільми про майстрів декоративного мистецтва, косметикою намалювати картину, а також зазирнути в майстерню живописця та побачити процес народження картини.

Бібліотечна справа.

У Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія у жовтні пройшли такі заходи:

1 жовтня відбулася зустріч радника Президента України Зубанова Володимира Олександровича з колективом Бібліотеки. Під час зустрічі був презентований цікавий проект стосовно відродження історії України, розглядалась проблема взаємодії бібліотек та історичних товариств, ставилось питання спільних дій у цій галузі. Для пана радника, після його виступу, був показаний відеофільм про бібліотеку. Після цікавої і змістовної зустрічі Володимир Олександрович відповів на питання учасників зустрічі.

8 – 9 жовтня  – «Орієнтація на клієнта», –  саме під такою назвою відбувся дводенний тренінг на базі наукової бібліотеки для бібліотекарів області. Провів тренінг Дмитро Меньшиков (м. Москва) – тренер-консультант CBSD, професіонал у сфері ділової комунікації, підвищення особистісної ефективності, створення презентацій. Було переглянуто ситуаційне відео з обслуговування в бібліотеках, що викликало жваву дискусію.
25 жовтня у Бібліотеці за ініціативою Дніпропетровської обласної організації Конгресу літераторів України за підтримки обладміністрації відкрився міжнародний фестиваль літературних альманахів «Редкая птица», що тривав до 27 жовтня. Його мета – виявлення, популяризація та просування літературних альманахів, що видаються в Україні, зближення авторів з кращими видавцями, композиторами та виконавцями. Фестиваль такого рівня проводиться вперше.

З 24 по 25 жовтня  завідуюча  відділом наукової інформації і бібліографії Барабан І.В. та  головний бібліограф Піскун В.А. взяли участь у Всеукраїнському семінарі «Біографічні та біобібліографічні дослідження в бібліотеках України» який проходив у Одеський національній бібліотеці імені М. Горького. Під час семінару представники обласних бібліотек знайомилися із сучасними формами організації та проведення біобібліографічних досліджень з урахуванням інноваційних технологій та досвіду публічних бібліотек України.
8 жовтня у відділі наукової інформації і бібліографії було презентовано осінню книжкову інсталяцію «Енциклопедичні перлини». Головна мета – залучення уваги користувачів до довідкової літератури.
9 жовтня   тут відбувся комплексний захід для учнів 1 курсу Дніпропетровського коледжу транспортної інфраструктури. Мова йшла про інформаційну місію бібліотеки. Присутні також ознайомилися з її історією, структурою, основними напрямками діяльності.

Цього дня у центрі Правової інформації при ВНІіБ в межах реалізації соціокультурного проекту «Разом до правової держави» та з нагоди Дня юриста відбулася правова студія «Шляхетна професія юриста» для учнів 9-х класів СЗШ №2. У неформальній обстановці молодь поспілкувалася з доцентом кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидатом юридичних наук  Бублейником В.А.
15 жовтня тут в межах реалізації соціокультурного проекту «Безпека дітей в Інтернеті» відбувся правовий лікнеп «Захисти себе в он-лайн» для школярів 5-го класу СЗШ №2. Під час заходу працівники ЦПІ та волонтери компанії «Київстар» намагалися у вільній формі за допомогою творчих завдань навчити школярів  орієнтуватись у віртуальному просторі.

«Мальовану історію незалежності України» в ілюстраціях та коміксах представили письменники брати Капранови в читальній залі. Книга викликала щире зацікавлення присутніх.
«Царівна української літератури», – під такою назвою у цьому відділі пройшов літературний урок, присвячений 150-річчю від дня народження видатної української письменниці Ольги Кобилянської.
11 жовтня історично-пізнавальну годину «Козацькому роду нема переводу» презентували до Дня українського козацтва.
15 жовтня, у Дніпропетровському будинку мистецтв, на урочистому заході «Дні козачої слави», що  присвячений 360-річчю від дня призначення Івана Сірка кошовим отаманом, відділом читальних залів була представлена виставка-перегляд «Гомін далеких віків». Присутні познайомилися з документами з фондів ДОУНБ.

         1 жовтня на педагогічне віче, присвячене 95-й річниці від дня народження видатного педагога В. О. Сухомлинського, до «Русского центра» завітали вчителі інституту післядипломної освіти.
5 жовтня в «Русском центре» пройшла презентація нової книги дніпропетровської поетеси Надії Ладоньщикової «Стихи, рассказы, заметки». На презентацію прийшли друзі, колеги, а також шанувальники творчості автора. Надія розповіла про своє життя, про джерела натхнення в творчій діяльності та про новий збірник.
З 15 по 17 жовтня за підтримки обласної ради тут відбулися онлайн-лекції, присвячені питанням сучасної російської мови та літератури. Викладачі інституту російської мови ім. О.С.Пушкіна (м. Москва) виступили з лекціями перед гостями центру. Письменники Регіонального союзу письменників Придніпров’я (РСПП) прослухали блок лекцій «Классика и современность: диалог автора и читателя».
З 14 по 18 жовтня в цьому відділі пройшов тиждень «Російської фантастики». Увазі читачів та гостей бібліотеки були представлені літературні сторінки, присвячені російським письменникам – фантастам: Олександру Бєляєву, Кіру Буличову, братам Стругацьким, Євгенію Замятіну та Володимиру Обручеву.
 
З 30 вересня по 7 жовтня у відділі абонементу пройшла Акція до Дня людей похилого віку «Відчути мудрість років» (цей день відзначається 1 жовтня).
 9 жовтня у цьому відділі пройшов урок-тренінг для групи людей літнього віку «Нам літа – не біда». На уроці учасників ознайомлено з сайтами, які навчають пенсіонерів роботі на комп’ютері» (http://www.pc-pensioneru.ru/ http://www.odnoklassniki.ru/likbez та ін.), з сайтами телеканалів, культурних новин міста. 

17 жовтня відбулося чергове засідання клубу "Ріднокрай" в краєзнавчому відділі.
К.і.н. історик Ігор Кочергін виступив з доповіддю на тему  "Катеринославське дворянське губернське зібрання: перепетії долі". Цікаві факти він проілюстрував рідкісними фотографіями.

20 жовтня в патентно - технічному відділі відбулось засідання «Академії досліджень та винахідництва». Тема засідання: «Управління інтелектуальною власністю». Були розглянуті питання організаційно-економічного механізму управління інтелектуальною власністю та інтелектуальним капіталом.

7 жовтня у відділі документів з питань мистецтва пройшла тематична година до ювілею видатного архітектора О. В. Щусєва «Архітектурний літопис О. В. Щусєва». Студенти академії будівництва та архітектури дізнались більше про його життя і творчість.
11 жовтня  у цьому відділі для директорів сільських клубів області відбулася інформаційна година, під час якої присутні познайомилися з інформаційними ресурсами відділу, сучасними можливостями та бібліотечними послугами. Співробітниками відділу мистецтв підготовлено книжковий перегляд «На допомогу  організаторам дозвілля та керівникам художньої самодіяльності», огляд публікацій з періодичних видань .
17 жовтня у рамках  засідання клубу «Літературна вітальня», що існує при відділі мистецтв, відбулася презентація культурологічного видання «Україна: Погляд з неба» (автор мистецького проекту – дніпропетровський журналіст і підприємець Борис Філатов). Це унікальний альбом фотографій «з висоти польоту гелікоптера», який створили у Дніпропетровську. У засіданні взяв участь координатор проекту, журналіст Борис Брагинський, видання здійснено до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка.
26 жовтня кіноклуб ім. Данила Сахненка при відділі мистецтва запросив усіх бажаючих на перегляд нового повнометражного документального фільму «Ательє»,  автор-режисер – Марина Кондратьєва. Після перегляду відбулося жваве обговорення фільму, спілкування з режисером по Skype. Співробітники відділу мистецтв підготували перегляд літератури "З історії фотографії", де були представлені видання оглядового характеру, альбоми відомих фотохудожників, довідкові, учбові та практичні матеріали для аматорів  
Екологічним питанням була присвячена зустріч англомовного клубу для підлітків в інформаційно-ресурсному центрі "Вікно в Америку" 19 жовтня..
Її підготували і провели учасниці програми обмінів FLEX Ганна Акастєлова та Марія Гнускіна. Використовуючи ресурси Інтернет молодь була залучена до обговорення екологічних проблем світу і окремих країн.
Кіномистецтво.

Цикл фільмів  «Серце України», продюсером якого виступив Олександр Вілкул, став домінантом ХVІІІ Міжнародного фестивалю телерадіопрограм «Калинові острови» в категорії «Краща публіцистична програма до 70-річчя Великої перемоги». Номінант фестивалю являє собою п’ять 45-хвилинних документальних фільмів, присвячених 70-річчю визволення Дніпропетровської області від фашистів. Кількість серій пов’язано з кількістю основних наступальних операцій – це визволення Павлоградщини в ході Донбасської операції, П’ятихатська та Дніпропетровська операція (кульмінація циклу), а також Нікопольсько-Криворізька операція.

На Дніпропетровщині за підтримки губернатора Дмитра Колєснікова з 26 по 28 жовтня проходив відкритий Всеукраїнський дитячий фестиваль екранних мистецтв «Молоде кіно України». У ньому взяли участь близько 20 дитячих творчих студій з України, Росії, Білорусії та Грузії. Загалом вони презентували близько 50 телевізійних робіт. За ініціативи керівника регіону Дмитра Колєснікова, цього року фестиваль присвячений 70-річчю визволення Дніпропетровщини від фашистських загарбників. У рамках фестивалю проходили перегляди та обговорення фільмів учасників, спілкування та майстер-класи молодіжного аматорського кіно.


Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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