




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у квітні 2008 р.

  
Культура. Загальні питання.

3 квітня  у Дніпропетровському національному університеті святкували 90-річчя від дня народження Олеся Гончара. Відбулася церемонія покладання квітів до погруддя письменника, пізніше – в аудиторії ім. академіка Олеся Гончара головного корпусу університету проведено наукові читання «Зоря Любові неодквітна», у яких взяли участь письменники Дніпропетровщини. Гончарівські читання проходили протягом двох тижнів.
Центр культури української мови ім.. Олеся Гончара Національного гірничого університету 7-8 квітня провів традиційні Гончарівські читання. Відкрилось свято української літератури презентацією книги лауреата Національної премії імені Т. Шевченка 2008 р. Любові Голоти «Епізодична пам’ять».
Серед гостей, що прибули на святкування ювілею письменника та взяли участь у Гончарівських читаннях, була і вдова Олеся Гончара – Валентина.

У музеї «Літературне Придніпров’я» була організована виставка «Олесю Гончару присвячується».

На землю Придніпров’я прийшла традиційна «Французька весна». Її офіційне відкриття відбулося в приміщенні російського драматичного театру імені Горького. Того ж вечора на сцені театру відкрився міжнародний фестиваль «Вільний танець». Вистава «А чи не поговорити нам?..» представила сучасний афро-креольський танець.

1 квітня на будинку № 58 по проспекту Карла Маркса була відкрита меморіальна дошка в честь Гаррі Логвина, народного артиста України, кавалера ордена «За заслуги».         1 квітня 1993 року він заснував камерний оркестр «Времена года», перший приватний оркестр в Україні. Нині ним керує син – Дмитро Логвин.
Автор меморіальної дошки – скульптор, народний художник України Володимир Небоженко.
Театрально-концертне життя.
З 14 по 20 квітня в театрі російської драми ім.. М. Горького м. Дніпропетровська пройшов ХVІ Міжнародний театральний фестиваль «Рампа». У ньому взяли участь театральні колективи України, Росії, Білорусії. Гран-прі – заповітні «Пальчики» – одержали дебютанти фестивалю – народний студентський театр «Ми» із Білорусі за спектакль «Апельсиновые страсти» за п’єсою Леоніда Філатова «Любовь к трем апельсинам».


***

П’ятий раз у Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки  пройшов Всеук- раїнський фестиваль-конкурс  вокального мистецтва імені Б. Гмирі. Гран-прі завоювала К. Лян (Одеса). 

21 квітня у нашому місті стартував всеукраїнський соціальний проект “У пошуках перлин», організований за ініціативою відомого тенора, народного артиста України Володимира Гришка з метою підтримати обдарованих дітей країни. Переможцем дніпропетровського етапу проекту став одинадцятирічний Валентин Галушка, учень ДМШ № 14. 

В Будинку органної та камерної музики пройшов фестиваль «Апрель музыкальный». Свято відкрила органістка Юасуко Такахаши (Японія). В її інтерпретації твори Й.-С. Баха, Ф. Мендельсона, мініатюри німецьких композиторів набували образності і неповторності.

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

В залі нобелівських лауреатів Дніпропетровського університету економіки та права пройшло урочисте вшанування унікального художника-медальєра Євгенія Грошева в честь його 75-річчя. Його мініатюри із металу займають видне місце в найпрестижніших музеях світу та найкрупніших приватних колекціях.

У м. Нікополі на центральній площі пройшов конкурс-фестиваль художнього мистецтва в стилі графіті на тему «Місто моєї мрії». У графіті-фестивалі взяли участь десять учасників. Призи переможцям підготували міські політичні організації.

Петриківська дитяча художня школа віднині носитиме ім’я заслуженого майстра народної творчості УРСР Тетяни Якимівни Пати. Таке рішення прийняли депутати Петриківської селищної Ради. 

***

В історичному музеї ім.. Д. Яворницького відкрилась виставка «Знаменитості в фотопроектах» фотохудожника Катерини Рождественської, яка триватиме до 31 травня.

Музей «Літературне Придніпров’я» сьогодні став центром художньо-музичного життя регіону. Тут останнім часом часто звучить клавесинна музика, проходять вечори молодих літераторів. Недавно пройшов ювілейний вечір, присвячений 200-му випуску літературно-художнього, публіцистичного і науково-популярного щомісячника «Бористен». Ювілей зібрав багато гостей. Приємним сюрпризом був концерт ансамблю «Діброва», який покорив публіку своєю майстерністю.


Культосвітня робота. Бібліотечна справа.


Культурно-спортивний комплекс «Шинник» визнали переможцем Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий культурно-освітній заклад. Конкурс проводився серед закладів, які входять до федерації профспілок України 26 регіонів країни. Наш «Шинник» створений 37 років назад. До нього входять дитячо-юнацький центр ім. В’ячеслава Тютіна, Палац культури, Дім спорту.

Палац культури «Металург», що у м. Дніпропетровську, став головною танцювальною площадкою. Тут пройшов другий міжнародний дитячо-юнацький хореографічний фестиваль-конкурс «Мистерия Dance». У ньому взяли участь більше 40 творчих колективів із областей східного регіону: від Кривого Рога до Донецька. 


У Криворізькому Палаці культури «Овація» відбувся заключний гала-концерт VІ міського фестивалю народної творчості «Весна Рудани». На сцені «Овації» були показані кращі номери з 7 попередніх районних турів мистецького марафону. У цілому в фестивалі взяли участь 130 колективів та понад 2 тисячі учасників.

«Із зернята – в зоренята», – під таким гаслом пройшов Другий конкурс юних виконавців «Зоряний промінь-2008», присвячений 85-й річниці створення павлоградського району. У районній школі естетичного виховання демонстрували виступи кращі учні-музиканти Павлоградщини.

При Апостолівському районному будинку культури «Сучасник» відкрився Центр зеленого туризму і народних ремесел. Його відкриття стало святом краси і людського таланту.

У залі Піщанського будинку культури, що у Новомосковському районі, пройшов річний звітний концерт, присвячений 85-річчю району. Представники кількох десятків кращих колективів художньої самодіяльності району подарували присутнім чудові номери художньої самодіяльності.
***

В обласній держадміністрації в рамках акції «Мистецька бібліотека» пройшла передача літератури для бібліотек області. Її здійснили народний депутат Іван Драч  та директор Національного художнього музею Анатолій Мельник, які прибули до Дніпропетровська з нагоди святкування 90-річчя від дня народження Олеся Гончара.

17 квітня клуби «Ріднокрай» та «Літературна вітальня», що діють в ДОУНБ,  провели спільне засідання за темою «Олесь Гончар і Придніпров’я». Виступила старший науковий співробітник ДІМ, відділу «Літературне Придніпров’я» С. Мартинова.
24 квітня у відділі краєзнавства ДОУНБ пройшло засідання новоствореної Дніпропетровської обласної організації «Дніпропетровське генеалогічне товариство».
Цього ж дня у патентно-технічному відділі відбулося засідання громадського об’єднання «Академія досліджень та винахідництва», на якому науковці, фахівці у сфері інтелектуальної власності, студенти обговорили тему «Товарні знаки та промисловий дизайн». Оформлена тематична виставка документів.
У відділі мистецтв обласної наукової бібліотеки відкрилась виставка-портрет «Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки – 110 років». (Офіційне святкування відбудеться восени).
14 квітня у відділі відкрилась виставка творчих робіт художника-любителя Кузьменка Олега Сергійовича. Вона буде діяти до 20 травня.
23 квітня виїзне засідання «Літературної вітальні», що діє при відділі мистецтв, було присвячене життю та творчості Ромена Гарі.
26 квітня читацький клуб «Захопленість», що діє при відділі абонементу ДОУНБ, присвятив своє засідання 28-й річниці від дня техногенної катастрофи в Чорнобилі. «А біль не сивіє», – таку назву мало засідання.
Цього ж дня у Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі пройшло засідання асоціації релігієзнавців, на якому розглянули тему «Релігійний досвід і толерантність».

Дніпродзержинську центральну міську бібліотеку ім. Т. Шевченка включено до проекту міжнародного благодійного фонду Білла і Мелінди Гейтс «Глобальні бібліотеки». Так вирішили його представники, ознайомившись з діяльністю бібліотеки за проектом «Інтернет у публічних бібліотеках». До участі у проекті запропоновано включити 9 бібліотек області.
Відома поетеса Ганна Світлична – наша землячка з Павлограда. Уподовж свого життя видала 17 літературних збірок. Відзначаючи 20 квітня її день народження, центром усіх заходів, присвячених поетесі, стала Центральна міська бібліотека, що носить ім’я Ганни Світличної. На будинку, де останніми роками мешкала поетеса, встановлено меморіальну дошку та відкрито кімнату-музей. Підбито також підсумки літературного конкурсу серед поетичної молоді.







Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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