

 


Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна універсальна  наукова бібліотека

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

у березні 2007 року.

    
Культура. Загальні питання.


У дні святкування дня народження Великого Кобзаря у Дніпропетровську відбулося покладання квітів до пам’ятника поетові. У міській бібліотеці організовані дві книжкові виставки: «Шевченкіана світова та українська» та «Вогненне слово Кобзаря», а в академічному українському музично-драматичному театрі ім.. Т. Г. Шевченка 10 березня відбувся концерт, присвячений пам’яті генія українського народу.

23 березня, в День працівників культури та аматорів народного мистецтва в концертному залі Дніпропетровської консерваторії ім.. М. Глінки відбулись урочистості. Цього дня вітали митців. Після урочистостей виконавці з консерваторії влаштували святковий концерт.

З 27 березня по 29 квітня у всіх великих містах України проходить «Французька весна». У Дніпропетровську проходить традиційний «Міжнародний фестиваль франкомовних студентських театрів». Крім того, цього разу театрали побачать професійгний спектакль – французька компанія Unijambiste покаже свою трактовку шекспірівського «Гамлета».
У лекційному залі центральної міської бібліотеки пройшло свято французької поезії за підтримки Альянс Франсез. 

У нашому місті цілою низкою поетичних вечорів та зустрічей з поетами був відзначений день поезії. На вечір, який відбувся в музеї «Літературне Придніпров’я», зібралися шанувальники дніпропетровського поета Миколи Миколаєнка.

У Дніпропетровську пройшов міжобласний конкурс професійних читців ім. Лесі Українки. У ньому взяли участь 22 учасники.

Театрально-концертне життя.
Народний артист України, режисер, актор, робітник сцени і директор Дніпропетровського українського театру одного актора «Крик» Михайло Мельник удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка. Висока нагорода присуджена М. Мельнику за спектакль «Гріх». 
27 березня – Міжнародний день театру. З нагоди свята у нашому місті театральну громадськість вітали в академічному театрі опери та балету. Міський голова Іван Куліченко привітав провідних діячів театрального мистецтва. Уперше були вручені засновані міським управлінням культури та мистецтв премії в галузі театрального мистецтва. Премію ім.. Іллі Кобринського вручили художньому керівнику театру-студії «Віримо!» Володимиру Пе- тренку, премію ім.. Зінаїди Хрукалової – заслуженій артистці України Аллі Пуліній, премію ім.. Анатолія Ареф’єва – головному художнику міського театру ляльок Віктору Нікітіну, премію ім.. Марата Стороженка – заслуженому артисту України Василю Чечоту.    Однією з майбутніх  цікавих подій у Дніпропетровську можна сміливо назвати постановку двох одноактних опер італійського композитора Дж. Пуччіні «Джанні Скіккі» та «Сестра Анжеліка», які здійснюються спільними українсько-американськими силами. Уже розпочато заключний етап постановки (прем’єра запланована на кінець квітня), над яким працюють режисер  Дейл Моргаус та диригент Андріян Бріттан.
28 березня в Дніпропетровську пройшов перший в Україні фестиваль вуличних театрів – свято, яке в багатьох країнах світу збирає тисячі глядачів. Гостями свята у Дніпропетровську стали колективи із Росії та Польщі.
У Дніпропетровському молодіжному театрі «Камерна сцена» пройшла прем’єра романтичної комедії «Сільвія» А. Герні . Режисер – В. Волконський.
Згідно з розпорядженням Криворізького міського голови, вперше в Україні, відділ побуту міськвиконкому за підтримки народного депутата України О. Вілкула провів у міському театрі драми та музичної комедії бал. Захід назвали відповідно – «Бал Наташі Ростової».
***
У березні Дніпропетровськ побачив проект «Обличчя нової опери», який представив відомий український оперний співак Володимир Гришко. Це – експеримент, постановка, що об’єднує в собі класичну оперу та сучасне шоу. Виступи Володимира Гришка з його учнями Віктором Мельником та Ганною Данилюк були об’єднані з театралізованим дійством і танцювальним балетом в супроводженні лазерного шоу та іншими спецефектами.

17 березня у Криворізькому обласному музичному училищі пройшов міський конкурс юних вокалістів «Соловейко». Сьомий рік поспіль скликає «Соловейко» на творчий форум музичних керівників з відкритими ними «голосами».

Образотворче мистецтво. Музейна справа.
Містична назва виставки Олександра Рєзника «Метаморфози», що розгорнута в Дніпропетровському художньому музеї, із самого початку готувала цінителів мистецтва до чогось таємничого. Постійна зміна форми, балансування між сном і реальністю виявляло в роботах руку майстра. Віртуозно володіючи технікою графіки, О. Рєзнику вдалося відобразити у своїх роботах повне легенд сільське життя та метафізичне захоплення світом.
Одним з багатьох талановитих людей, якими пишається Україна, є художник Микола Глущенко. В художньому музеї пройшла його виставка під назвою «Живописна симфонія Миколи Глущенка», присвячена 75-й річниці Дніпропетровської області. Виставка є унікальною, бо велика колекція пейзажів та натюрмортів була колись подарована музею самим художником і зараз увійшла в золотий фонд зібрання «Искусство двадцятого века».
Розкішний букет високого мистецтва подарувала дніпропетровцям художниця Ірина Ксікевич, відкривши в галереї «Барзо» персональну виставку «Мій веселковий світ». На її картинах відображені найвіддаленіші місця Львова, Праги, Карпат, Дніпропетровська, атакож пейзажі та натюрморти.
У Дніпропетровському музеї «Літературне Придніпров’я» створена чудова виставка, присвячена 75-річчю створення нашої області «Обличчя рідного міста». Вона розповідає про старий Катеринослав та його мешканців. Значна частина фотографій, а їх представлено на виставці більше 500, експонуються вперше. Ініціатором виставки став історик архітектури Валентин Старостін, а учасниками – краєзнавці-колекціонери. 
Роботи фотохудожника Олексія Шпака представлені на виставці «З тиші й грому народившись…», яка присвячена дніпропетровському поету Михайлу Чхану і приурочена до 20-річчя від дня його смерті. 
Підсумки конкурсу дитячих малюнків та фоторобіт «Дніпропетровщина майбутнього» підвели 3 березня у Дніпропетровському інституті післядипломної педагогічної освіти. На суд журі було представлено біля тисячі дитячих робіт з усієї області. В третій альбом-каталог дитячої творчості «Дніпропетровщина очима дітей» увійшли 99 кращих робіт.
У Дніпропетровському палаці дітей та юнацтва пройшла виставка дитячих фоторобіт «Відкритий світ». У виставці взяли участь юні фотографи від 7 до 17 років.
У Петриківському будинку дитячої творчості діє дитячий гурток моделювання одягу та гурток петриківського розпису. Разом гуртківці надають чудові роботи для різних виставок, які демонструються в Будинку культури до певних урочистих подій.

***
23 березня у стінах Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького відбулася прес-конференція, присвячена поверненню до Дніпропетровщини шедевра скіфських майстрів – Золотої пекторалі. Ця подія відбувається з нагоди 75-річчя Дніпропетровської області і є цікавим освітнім проектом. Подивитися на пектораль і скіфський меч акінаку, який був знайдений поряд з нею в кургані, можна до 15 червня.

15 березня в Дніпропетровському історичному музеї відкрилась досить незвичайна виставка фотохудожника Володимира Рєзанова. «Старі стіни», – так назвав автор, відомий дніпропетровський фотожурналіст та майстер цього жанру, експозицію з декількох десятків робіт. Їх унікальність в тому, що «відклацані» ці кадри чверть століття назад.

Дніпропетровський музей «Літературне Придніпров’я» 28 березня представив унікальний мистецький проект «Звуки крізь століття». Тут пройшов концерт Олександра Панаскіна (клавесин) «Старовинна музика Франції XVII – XVIII сторіч».
В цьому музеї також проходить виставка «Мартовские напевы», на якій діти виступають в ролі художників, а об’єктами для творчості – коти.
.
У Дніпродзержинському музеї історії міста 9 березня  (до Шевченківських свят) відкрилася виставка «Портрет Великого Кобзаря». На виставці представлено близько 200 експонатів з фондів музею із зображенням Тараса Шевченка на поштових листівках, марках, картинах, скульптурах, творах декоративно-ужиткового мистецтва. Відкриття виставки супроводжувалось концертом хору ім.. П. Войтюка «Благовіст» із великою програмою «І мене в сім’ї великій…».

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.


17 березня в Палаці студентів відбувся обласний фестиваль туристської пісні.

В Палаці стартував щорічний фестиваль-конкурс самодіяльних колективів вищих навчальних закладів міста «Студентська весна». На виставках образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва студентів, викладачів та співробітників Дніпропетровського національного університету можна було помилуватися живописними та скульптурними роботами.

У березні аматорські колективи  художньої самодіяльності Царичанського району взяли участь у ІІ турі обласного фестивалю «Моя родина – моя Україна». Лауреат цього конкурсу С. Покотилов був запрошений на гала-концерт фестивалю. 

***

29 – 30 березня в обласній науковій бібліотеці відбувся обласний учбово-практичний семінар для завідуючих відділами комплектування і опрацювання літератури ЦБС області - „Бібліотечні фонди: сучасні реалії і шляхи подальшого формування і використання”. На семінарі були розглянуті питання сучасного стану, проблеми та перспективи розвитку бібліотечних фондів області. Провідні фахівці ДОУНБ, що опікуються питаннями фондів, запропонували присутнім низку важливих консультацій та методичні рекомендації з моделювання та управління бібліотечними фондами,  оптимальних варіантів використання сучасних джерел комплектування та ін.

15 березня у відділі краєзнавчої літератури ДОУНБ відбулось засідання краєзнавчого клубу «Ріднокрай» на тему: „Край дороги не рубай тополю…”: Дерева-довгожителі Придніпров’я”. Виступив ботанік, еколог, кандидат біологічних наук, доцент ДНУ Вадим Манюк. Виступи супроводжувалися показом слайдів.
Співробітники відділу протягом місяця взяли участь у багатьох загальноміських заходах: Наукових читаннях, присвячених 90-річчю початку національно-демократичної революції 1917 -1920 р.р. Вони підготували та провели бібліографічний огляд літератури. З їх участю пройшла також 6-а Регіональна краєзнавча конференція «Меценати та їх роль в розвитку науки, освіти і культури Придніпров’я». 

Засідання клубу «Еколог» відбулося у відділі патентно-технічної літератури 29 березня і було присвячене Всесвітньому дню водних ресурсів. У засіданні взяли участь науковці, фахівці в галузі екології, економіки, промисловці. У відділі представлена тематична виставка документів.

 «Мистецтво ковилових степів» - так називається  книжково-ілюстративна виставка, присвячена року Казахстану в Україні, що відкрита у відділі мистецтв ДОУНБ. Виставка діє з 5 по 31 березня.
22  березня у відділі також пройшло засідання міського клубу книголюбів «Літературна вітальня», де презентували збірку творів дніпропетровського поета Михайла Селезньова у 3-х томах. Була представлена виставка літератури «Пошуки та знахідки». 	

„Прекрасних жінок імена” -  документально-ілюстративна виставка – відкрита 5 березня у відділі читальних залів.  Документи  із фондів відділів мистецтв,  літератури  іноземними мовами,  краєзнавчого відділу, відділів періодики, читальних залів, книгосховища розповідають про найвидатніших жінок минулого та сьогодення, які своїм розумом, красою і талантом впливали  на хід історичних подій,  на прогрес жіночої емансипації.
14 березня  у цьому відділі пройшов поетичний вечір „Слово віще, слово невмируще” , присвячений  життю і творчості Т.Г.Шевченка. Автор програми і виконавець – заслужений  працівник  культури України Володимир Крот . 

«З доріг життя» - таку назву мав вечір вшанування пам’яті майстра художнього слова  М.В.Гоголя, що пройшов у відділі абонемента ДОУНБ і був приурочений до150-річчя з дня смерті видатного українського письменника. Оформлена книжкова виставка «Втрачене сонце України», на якій демонструються літературні твори письменника, матеріали про його життя і творчість. 

У секторі рідкісних і цінних документів обласної наукової бібліотеки пройшло засідання читацького книгознавчого клубу «Українська духовна спадщина». Засідання мало назву «Таємниці книжкових знаків» і розкривало одну з найцікавіших особливостей книги: екслібриси, штампи, помітки тощо.

В Канадсько-українському бібліотечному центрі ДОУНБ 29 березня на засіданні обласної асоціації релігієзнавців була обговорена тема «Пріоритет внутрішнього світу особи: потяг до проблем духовного».
«Жіноцтво козацької України», – так зветься виставка, що відкрилась 6 березня в КУБЦ.

З 23 по 30 березня проходив Тиждень дитячої та юнацької книги в обласній               бібліотеці для молоді. В його рамках пройшли такі заходи: 
27.03 – свято до Всесвітнього дня поезії «І слово стало плоттю». Гостем свята була письменниця Л. Некрасовська – член Спілки письменників Придніпров’я.
29.03 – для учнів Дніпропетровського педагогічного училища співробітники бібліотеки провели бібліосвято «Суперчитач – 2007».
30.03 – у Дніпропетровському монтажному технікумі відбулася зустріч з поетом-земляком В. Тищенком «З джерел дніпропетровської землі».
Бібліотека в березні провела також день інформації в ПТО поліграфії та інформаційних технологій «Дніпропетровщина – неповторна перлина», де учасники зустрілися з дніпропетровськими письменницями О. Кравченко та Н. Тубальцевою. А для учнів СШ №148  пройшов урок здоров’я, присвячений Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом.

 Обласна бібліотека для дітей також присвятила свої заходи Тижню дитячої та юнацької книги. «Святом української книги» він розпочався, а завершився тиждень традиційним обласним святом юного читача «Віват, читач!». Для дітей у бібліотеці також презентували книгу дитячої письменниці І. Прокопенко «Казки та пригоди».

Літературний вечір з нагоди сторіччя від дня народження Дмитра Кедріна відбувся в Центральній міській бібліотеці Дніпропетровська. Гостями вечора були голова Дніпропетровського відділення Національної Спілки письменників України Леся Степовичка, поет-перекладач Олександр Ратнер, старший науковий співробітник музею «Літературне Придніпров’я» Ірина Мазуренко.  

У Вільногірській міській бібліотеці у рамках Шевченківських днів відкрилась книжкова виставка «Слава Шевченка не вмре, не поляже» до 193-річчя від дня народження Т. Г.Шевченка. В дитячій бібліотеці міста репрезентували Літературно-музично-мистецьку композицію до цієї дати «У майбуття із наймолодшими іде пророк зорі».

«Розгортаю життя, як сувій полотна…», – під такою назвою почала діяти виставка робіт умільців творчого об’єднання «Червона калина», яке два роки існує в Павлоградському районі. Її урочисте відкриття , присвячене 75-річчю Дніпропетровської області, відбулося в Павлоградській центральній районній бібліотеці.

У Широківській центральній районній бібліотеці розпочався Тиждень дитячої та юнацької книги «Відкрийте всесвіт книг». Темою цьогорічного тижня обрано книжки, які цього року відзначають «круглі» дати. У рамках тижня в дитячій бібліотеці пройшли «Книжчині іменини», літературний єралаш-розповідь «Улюблені книги наших бабусь» та ін.
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