




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

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

у липні 2010 р.

Культура. Загальні питання.

6 та 7 липня на Монастирському острові Дніпропетровська відбулося традиційне етносвято «Івана Купала» за участю міського голови І. Куліченка. У програмі: театралізовані дійства, виступи художніх колективів та спортивні змагання.

Образотворче мистецтво. 

У виставковій  залі Національної спілки художників відкрилась виставка робіт випускників Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Представлений живопис, графіка, декоративні панно, витинанка, а також живопис на склі.

Бібліотечна справа.

«Бібліоміст» – так називається програма комп’ютеризації бібліотек України, яка реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентством  США з міжнародного розвитку, Міністерством культури і туризму України, українською бібліотечною асоціацією. Програма розрахована на 4 роки. У нашій області проект реалізується обласною універсальною науковою бібліотекою імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія та громадською організацією «Дніпропетровська бібліотечна асоціація» за підтримки обласної ради та обласної державної адміністрації. Нещодавно (1 липня) в ДОУНБ відкрито тренінговий центр з метою забезпечення навчання в справі освоєння та використання сучасних інформаційних технологій бібліотекарями області.

У відділі краєзнавства ДОУНБ 8 липня пройшла презентація книги «Діяльність ОУН на сході України. Збірник матеріалів». Відбулася зустріч з авторами – істориками Дніпропетровська і Запоріжжя.
21 липня у відділі документів з питань мистецтв ДОУНБ пройшло засідання міського літературного клубу «Літературна вітальня», на якому була обговорена тема «Чарівний світ М. Чюрльоніса».

Презентація нової книги Галини Анненкової «Літопис козацького району», присвяченої історії Нових Кайдак (Нового Кодака) – складової частини Ленінського району, – відбулася в міській бібліотеці Дніпропетровська. Це вже сьома книга автора. Своїми думками з приводу виданих книг Галини Анненкової поділилися відомі люди Дніпропетровська. Авторку за її доробок висунуто на здобуття обласної літературної премії ім. Валер’яна Підмогильного.

У Дніпродзержинській центральній бібліотеці ім. Шевченка пройшла презентація книги дніпропетровських авторів Дмитра Олешка та Олени Кондратюк «Місце зустрічі – Інтернет». Учасниками презентації стали активісти бібліотечного лекторію «Психологія здоров’я», студентська молодь, користувачі бібліотечного Інтернет-центру.



















