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Культура. Загальні питання.

6 листопада у Дніпропетровську вперше стартував відкритий арт-проект «Натюрморт – від класики до модерну», ініціатором якого стали викладачі ДТХК,  художніх шкіл, вузів, а також художники. Проект реалізували  на восьми площадках, де представлені більше 500 художніх робіт: у виставковій залі НСХУ та Національної спілки архітекторів України, музеях «Літературне Придніпров’я», українського живопису, Історичному та Художньому, Палаці студентів. 

У дніпропетровському Будинку мистецтв відкрилась річна звітна виставка членів обласної організації Національної спілки фотохудожників України (НСФУ). Представлені роботи майстрів С. Селезньова, О. Хвороста, О. Одинець, В. Рязанова, Т. Волкодав, М. Мілова та ін.

В рамках міжнародного фестивалю «Корова» в Днепропетровську відкрили виставку «ILLUSTRATION-2014». Роботи учасників представлені в Будинку мистецтв з 24 листопада по 1 грудня. 113 учасників із 24 країн надіслали на конкурс більше  700 робіт. У фестивалі беруть участь всі – від дітей до професійних ілюстраторів.

Образотворче мистецтво
21 листопада в Музеї українського живопису відкрилась міні-виставка Михайла Пушного до 85-річчя від дня його народження. Представлені портрети і натюрморти. Своїми спогадами про художника на відкритті виставки поділилися В. Сосна, В. Старченко, Л. Кудрявцев та ін.

Музейна справа.

У Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. Яворницького та Державному архіві Дніпропетровської області до Дня пам’яті жертв голодомору працюють виставки «Народна трагедія 1932-33 рр. мовою документів» та «Хлібозаготівля та голод на Дніпропетровщині 1923-1933 рр.». Виставка, присвячена цій даті, відкрилась також у музеї міста Дніпродзержинська.

Бібліотечна справа.

У Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія пройшли такі заходи:
                        
14 листопада, на запрошення Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького, група співробітників бібліотеки  відвідала "Музей українського живопису", створений на основі приватної колекції О. Наумова у Дніпропетровську. Нашим гідом був мистецтвознавець В. Кулічіхін.
19 листопада у приміщенні бібліотеки (вул. Ю.Савченка,10) представники закладів культури, громадських організацій та засобів масової інформації Дніпропетровської області в форматі круглого столу під назвою „Культура-2025. Платформа для змін“ обговорювали питання подальшого розвитку культурної сфери держави. Мета цих зустрічей – побачити потреби культури та можливості їхнього розв'язання. З боку Міністерства культури України розробку стратегії розвитку культури очолила робоча група експертів
13 листопада у форматі круглого столу в приміщенні Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки зібрались представники трьох головних бібліотек області (наукова, молодіжна та дитяча). Метою заходу був обмін досвідом спеціалістів регіону щодо популяризаторської, просвітницької, інформаційної роботи з різними категоріями населення в період важливої історико-культурної події – святкування 200-річного ювілею Т.Г. Шевченка. 
У Регіональному тренінговому центрі ДОУНБ тривали тренінги з комп'ютерної грамотності для людей поважного віку в межах проекту "Бібліотека: знання під рукою".
6 листопада з метою підвищення професійної майстерності  співробітник відділу соціокультурних проектів і зовнішніх зв’язків долучилася до проведення кіноперегляду в межах мандрівного фестивалю  Docudays  у Томаківському професійному ліцеї.
12 листопада тут відбувся перегляд фільму "Колись ми станемо щасливими", під час якого присутні обговорили тему загальної справедливості.   
«Інформаційно-бібліотечні ресурси: проблеми формування, використання, доступу» – під такою назвою 4 листопада відбувся семінар-тренінг у центральній міській бібліотеці ім. Г. П. Світличної КЗ «Павлоградська міська централізована бібліотечна система». Його учасники – бібліографи та спеціалісти, що відповідають за комплектування фондів бібліотек з одинадцяти міст та районних центрів області. 
13 листопада відбулася екскурсія для студентів Національного гірничого університету (відповідальний керівник – Крилова О.) до відділів бібліотеки, що знаходяться у приміщенні по пр. К.Маркса,18 . Студенти прослухали  повідомлення про інформаційні ресурси, послуги та можливості сучасної бібліотеки, переглянули книжково-ілюстративні виставки у відділах.
«Працюємо заради спільної справи» – під таким гаслом відбулася година спілкування між фахівцями ВНІБ та бібліотекарями системи професійно-технічної освіти 20 листопада. Під час заходу мова йшла про цікаві інформаційні доробки з забезпечення користувачів та обмін досвідом щодо форм та методів роботи з молоддю. Присутні мали можливість ознайомитися з WЕВ-сайтом ДОУНБ і його сервісами та можливостями електронного каталогу бібліотеки.
27 листопада під час навчальної екскурсії до бібліотеки учнів  Радіоприладобудівельного коледжу фахівці  ВНІБ  розповідали підліткам як не заблукати у морі інформації і вдало скористуватися можливостями книгозбірні.
28 листопада бібліотекарі  відділу наукової інформації та бібліографії провели  інформаційну годину для учасників Школи молодого лідера системи профтехосвіти.

Що таке АРТ-терапія та секрети впливу її на самопочуття людини дізнавалися учасники проекту «Бібліотерапія» за допомогою книг та  рекомендацій біотерапевта Т. М. Шайтанової під час чергової зустрічі в читальній залі ДОУНБ 4 листопада.
Напередодні свята – Дня української  писемності та мови до цього відділу завітали учні 5 класу СЗШ № 77.  Працівниками відділу  була підготовлена   цікава відео-презентація «Витоки української писемності». 
14 листопада тут пройшла мультимедійна презентація для студентів ВПУ №17. Історія народження рідної мови, видатні постаті української літератури, які збагачували її своїм талантом, різновиди сучасної мови – всі ці питання знайшли своє відображення під час проведення заходу. Для цієї аудиторії 10 листопада була також проведена  виїзна тематична година до 245-річчя від дня народження І.П. Котляревського «Творець нової української літератури».  
Розповідь про спадщину двох геніальних поетів – Едуарда Асадова та Зінаїди Міркіної, об'єднала в собі зустріч читачів в рамках літературно-кінематографічного клубу «ЧелоВечность», що відбулася 5 листопада  за участю Міжнародного Громадського Руху  «АллатРа». Під час проведення були використані аудіо та відео-фрагменти їх поезії.
З 10 листопада двом українським письменникам –  Остапу Вишні та Григорію Косинці, які народилися цього місяця,  присвячено нову ілюстративно-документальну експозицію у відділі читальних залів. 

Протягом місяця в межах проекту "Американська мистецька вітальня у Дніпропетровську" на майданчику відділу документів з питань мистецтв експонується перша виставка з циклу "Музика і музиканти". На виставці представлені книги, видані трьома мовами (англійською, українською і російською) з трьох відділів бібліотеки.
1 листопада у межах проекту «Art-резиденція" відбулись два майстер-класи: для художників-початківців, який провів Павло Бондар та з техніки народної вишивки від майстра  народної творчості Галини Хмель-Дунай. 
6 листопада в рамках цього проекту учні 7-А і 8-В класів ССЗШ           № 141 з поглибленим вивченням англійської мови переглянули слайд-презентацію "Американська музика". 
17 листопада шанувальників творчості видатного українського поета і художника Т. Г. Шевченка запросили на літературно-музичну композицію          "А слава – заповідь моя"  у відділ мистецтв.  Автор проекту та ведуча – Галина Биканова. У програмі взяли участь: вокаліст Юрій Мінчур, музиканти Олена Завгородня (бандура), Юрій Беднік (флейта, лауреат Всеукраїнських   конкурсів), Юрій Самара (фортепіано, лауреат Міжнародних фестевалів та конкурсів). До уваги присутніх запропоновано перегляд виставки репродукцій картин видатного поета "Простір і час в творчості Шевченка-художника" та книжково-ілюстративної виставки з фонду ДОУНБ "Мистецька Шевченкіана". Серед гостей у залі були директор нашої бібліотеки Н.Тітова та заступник директора Т. Абраїмова. Захід відбувся  за підтримки громадської програми "Дні Культури Світу" та стипендії міського голови І. Куліченка
20 листопада міський клуб книголюбів «Літературна вітальня» у цьому відділі запросив до літературно-музичної подорожі «Михайло Лермонтов і музика». Присутніх познайомили з цікавими сторінками з біографії поета, студенти консерваторії ім. М. Глінки запропонували міні-концерт за музичними  композиціями на вірші Лермонтова, студенти ДНУ (механіко-математичний факультет ) представили сцену з драми «Маскарад». Голова клубу Л.Куліш і провідний бібліотекар В.Філіппович провели екскурс за виданнями літературної виставки «Гонимый миром странник…» та портретній галереї родини Лермонтових.

11 листопада у межах проекту «Екологія» на майданчику патентно-технічного відділу відбулась зустріч з членом Федерації органічного руху України, провідним вченим Міжнародної академії біоенерготехнологій (МАБЕТ) Томашевським Е. С.
«Права інтелектуальної власності в Євросоюзі» –  за такою темою 13 листопада у цьому відділі відбулось засідання «Академії досліджень та винахідництва» у межах проекту «ДОУНБ – центр правової інформації». 
19 листопада тут відбулось чергове засідання обласного молодіжного наукового клубу «Південне сузір`я», присвячене енергоефективним технологіям для потреб регіону.  

6 листопада у відділ документів іноземними мовами  завітали учні 8-В та 7-А класів школи-партнера № 141 з поглибленим вивченням іноземних мов. Зустріч була присвячена Дню німецької єдності. Працівники підготували презентацію  «Падіння Берлінської стіни. Возз’єднання Німеччини» з  політичними,  історичними фактами та фотографіями. 
20 листопада до Всесвітнього дня інформації тут відбулися два просвітницьких заходи для учнів давніх партнерів бібліотеки – СЗОШ № 23 та № 141. За допомогою мультимедійної презентації висвітлили п’ять етапів розвитку інформації. Корисним для школярів було дізнатися про методику користування класичними та сучасними електронними засобами пошуку інформації в бібліотеці.
25 листопада відбувся День інформації для вчителів німецької і англійської мови шкіл області, які проходять курс підвищення кваліфікації в Обласному Інституті освіти.
5 листопада у Центрі європейської інтеграції відбувся перегляд та обговорення короткометражної документальної стрічки "Трудний" (режисер М. Бондарчук, Україна). Після заняття учасники поговорили про права дитини, які є категорією прав людини, та про права сиріт в Україні.
18 листопада Центр європейської інформації спільно з Дніпропетровською обласною молодіжною громадською організацією "МІКС" організував та провів форум для представників європейських клубів професійно-технічних навчальних закладів Дніпропетровської області, який було присвячено тематиці толерантності.  
8 листопада в інформаційно-ресурсному центрі "Вікно в Америку" відбулося засідання англомовного клубу "Добра розмова", присвячене Міжнародному дню свободи. 
10 листопада» тут розпочато новий проект "Від надр до мистецьких вершин" для студентів Національного гірничого університету, які хочуть використовувати безкоштовні ресурси Центру для покращення знання англійської мови.
21 листопада в межах цього проекту центр  «Вікно в Америку» відвідала  група студентів Національного гірничого університету разом зі своїм викладачем англійської мови американцем, представником програми академічних обмінів, Браєном Чангом з Нью-Йорка.
13 і 14 листопада в межах проекту "Американська мистецька вітальня" співробітники інформаційно-ресурсного центру "Вікно в Америку" відвідали ССЗШ № 141та НВК №28 і показали музичне відео- і слайд-презентацію, присвячені життю і творчості американського композитора Джорджа Гершвіна.
27 листопада в рамках цього проекту  на майданчику КЗО «ЗОШ №39» для учнів 6-го і 9-го класів керівник центру «Вікно в Америку» провела два уроки, присвячені знайомству з біографією і творчістю Джорджа Гершвіна, в яких переплетені популярні мелодії, класичні композиції та опера
20 листопада в межах цього проекту центр відвідали учні 10-го класу ССШ № 23.
22 листопада співробітники Центру розпочали другий етап проекту "Американська мистецька вітальня", присваячений американському образотворчому мистецтву. Засідання англомовного клубу "Добра розмова" було присвячене знайомству з творчістю бабусі Мозес, яка створювала свої картини у жанрі наївного живопису.

18 листопада з метою заохочення школярів до читання класичних творів  в межах проекту «Сімейний круїз» представники відділу абонемента здійснили візит у школу № 69  та зробили спробу навчити дітей за допомогою позитивних прикладів з класичної літератури вирішувати проблеми у родині.
22 листопада у відділі абонемента у розрізі клубу «Захопленість» відбувся літературний перфоманс, присвячений ювілярам 2014 року.
Кіномистецтво
Знакова подія відбулася у м. Нікополі: з нагоди 120-річчя від дня народження видатного українського митця, письменника і кінорежисера Олександра Петровича Довженка на фасаді міського Будинку культури відкрито меморіальну дошку. Того ж дня у міському Будинку культури відбулося відкриття виставки творів дніпропетровських художників, які брали участь в акції «Стежками Олександра Довженка», що проводилася в Нікопольському та Апостолівському районах.






Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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