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Культура. Загальні питання.

У Дніпропетровську відбулися урочистості з нагоди святкування Дня Перемоги. У місті пройшли різнопланові масові заходи: урочисте покладання квітів до монументу Слави, концерти творчих колективів, на площі Леніна – військовий огляд, мітинги в усіх районах міста та спортивні змагання., а також святковий феєрверк.
Напередодні святкування Дня Перемоги, а також 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни в діорамі Дніпропетровського національного історичного музею ім.         Д. Яворницького відкрилась виставка. На ній зібрані експонати, пов’язані з воєнною тематикою. Працівники музею створили в невеликому залі обстановку окупаційного періоду –  інтер’єр двох кімнат.
У всіх бібліотечних установах області були організовані виставки документів та  масові заходи, присвячені 66-й річниці від Дня великої Перемоги.

21 травня на Дніпропетровщині відзначили День Європи. В обласному центрі на Фестивальному майданчику парку Глоби відбувся святковий концерт, працювали тематичні намети, де можна було отримати інформацію про ЄС. Пройшли конкурс малюнка та квітковий театр.

На Дніпропетровщині відзначили День слов’янської писемності та культури. Голова облдержадміністрації О. Вілкул в рамках цього свята провів «круглий стіл» на тему «Славянский мир перед лицом вызовов современности». В заході взяли участь почесні гості: Т. Хорошун – перший секретар Посольства Республіки Білорусь в Україні, В. Богданов – консул Російської Федерації в Харкові, голова обласної ради Є. Удод та митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней. В театрі ім.. М. Горького пройшли урочисті збори та концерт.
На території області зараз активно працюють різні національно-культурні центри: «Русский центр» при ДОУНБ, Центр польської культури ім. Кароля Войтили, Товариство ім. Шопена, Білоруське товариство «Білоруси Придніпров’я». Дні слов’янської писемності та культури відзначаються в день святих Кирила та Мефодія – першовчителів та просвітителів слов’янських, і стали доброю традицією для Дніпропетровщини та України.

28 травня у м. Кривий Ріг пройшло святкування 236-ї річниці з дня заснування міста. В цей день урочисто відкрили пам’ятник легендарному засновнику міста – козаку Рогу.

Під патронатом губернатора Дніпропетровщини О. Вілкула 30 травня на Театральній площі обласного центру відбувся ювілейний концерт ансамблю «Созвездие Приднепровья» з нагоди Дня захисту дітей та річниці створення колективу. Поєднавши чотири творчих колективи, ансамбль «Созвездие Приднепровья» став потужним творчим колективом, де більше 500 дітей займаються вокалом, бальними, народними та сучасними танцями. Це – брендовий проект нашого регіону, який має підтримку обласної влади.

У Дніпропетровську за підтримки управління культури та мистецтв міської ради проходить VІІІ Міжнародний фестиваль хореографічного мистецтва «Щасливе дитинство у колі друзів». В Палаці культури «Металург» свою майстерність демонстрували юні танцюристи з Мінська, Санкт-Петербурга, Рівного Одеси, Самари, Волгограда, Петрозаводська, а також зразкові колективи нашого міста.

У Палаці «Шинник» в обласному центрі демонструвалася виставка робіт художньо-ужиткового мистецтва та національних художніх промислів «Сімейні скарби Дніпропетровщини», яка пройшла в рамках обласного сімейного фестивалю «Душі криниця». У мистецьких заходах фестивалю взяла участь заступник голови облдержадміністрації М. Пустова. Свою творчість представили творчі сім’ї-переможці з 35-ти міст та районів області.

У центральному парку культури та відпочинку ім.. Т. Г. Шевченка та центральному міському дитячому парку Лазаря Глоби, що у м. Дніпропетровську, 1 травня відкрився весняно-літній сезон. З нагоди відкриття відбулися: дитяче свято «Таланты и поклонники», конкурс малюнка на асфальті, молодіжне шоу «Завжди разом», виступи дитячих хореографічних та вокальних колективів.

Виповнилося 50 років Криворізькому обласному музичному училищу. Його називають музичним серцем Кривбасу. Цей навчальний заклад – один з кращих у системі музичної освіти в Україні. Працівники закладу одержали нагороди за плідну працю, увінчалось свято великим концертом.

15 травня в с. Рубанівському на Васильківщині за участю Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького та музею «Літературне Придніпров’я» відзначили традиційний весняний День пам’яті Івана Манжури, видатного українського поета, фольклориста, етнографа. У програмі: священна літургія, концерт, весняне гуляння та інші заходи.

У Жовтоолександрівці  П’ятихатського  району, а саме в урочищі Княжі Байраки, відбулося святкування 363-х роковин історичної битви під Жовтими Водами. Гості поклали квіти до пам’ятника, встановленого в честь цієї перемоги, відбувся святковий концерт. Традиційно були представлені роботи, виконані руками місцевих умільців.

Театрально-концертне життя.
З 18 по 26 травня в Дніпродзержинському музично-драматичному театрі ім.                    Л. Українки проходив Міжнародний театральний фестиваль «Классика сегодня». Започаткували фестиваль у 1993 році, у 1995 – він набув статусу всеукраїнського, з 1999 – міжнародного. Переможцям в номінаціях вручили дипломи, цінні подарунки та статуетку – символ фестивалю, створену відомим дніпродзержинським скульптором Гарніком Хачатряном. В програмі, окрім конкурсних спектаклів, пройшли: персональна виставка художника-сценографа І. Шулика, семінар для художників-сценографів, ярмарок місцевих художніх промислів, вогняне шоу.

***

23 травня в театрі ім. М. Горького відбувся концерт оркестру «Времена года» під керуванням Дмитра Логвина разом з гостею з Києва, скрипалькою Мирославою Которович. Першим у концерті прозвучав твір «Приношение Шуберту», автор якого – відомий український композитор Вікторія Полєвая. Дует Мирославі Которович склав піаніст Олег Безбородько. З тих пір, як меценатську підтримку оркестру надає народний депутат України М. Соколов, регулярні блискучі виступи оркестру перед дніпропетровцями стали золотим правилом.

«Молодь розправляє крила», – фестиваль під такою назвою зібрав найталановитіших дітей Дніпропетровщини. На два дні театр опери та балету перетворився на зірковий майданчик, де свої вокальні дані демонстрували вихованці дитячих музичних шкіл міста, кращі  за результатами конкурсного відбору, а також переможці цьогорічного всеукраїнського фестивалю імені Бориса Гмирі, що проходив у Дніпропетровську.

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

У Дніпропетровському художньому музеї відкрилася персональна виставка до 70-річчя дніпропетровського художника-монументаліста, живописця Валерія Гречаного. Ц е – третя персональна виставка митця. На ній репрезентовано роботи з серій «Ігренські мотиви», «Жуки і метелики», «Краєвиди Присамар’я». 

В Музеї «Літературне Придніпров’я» обласного центру з 18 по 31 травня демонструвалась унікальна виставка інтуїтивного живопису Георгія Холода «Цей незбагненний, дуже рідний Всесвіт». На ній представлені нові твори художника, а також класичні, які давно вже полюбилися глядачам.

***

18 травня відзначали Міжнародний день музеїв. З цієї нагоди у Дніпропетровську пройшли урочистості: в музеї ім. Д. Яворницького відбулася зустріч працівників музеїв області. Також  різними нагородами відзначили кращих музейних працівників. 
Останнім часом значно пожвавилась музейна діяльність на Дніпропетровщині: для відвідувачів відкриті двері 19 музеїв різних видів і профілів, загальний музейний фонд становить 530 тис. експонатів, 112 з яких занесені до Державного реєстру. 
22 травня на майданчику біля історичного музею ім. Д. Яворницького відбулося музейне свято просто неба «Чисті джерела». У ньому взяли участь понад 50 учасників. Були представлені такі напрямки, як вишиванка, лялькарство, писанкарство, ковальство та інші. У святі взяли участь фольклорні та хореографічні колективи.

В ніч з 14 на 15 травня в Дніпропетровському художньому музеї пройшла художня подія «Ніч в музеї». В програмі: виставки графіки, живопису та бронзових скульптур, майстер-класи художників В. Самохвалова та В. Коркішка, ексклюзивна програма «Ніч в музеї» та концерт дніпропетровських виконавців.
У день професійного свята музейників (18 травня) Дніпропетровський художній музей отримав надзвичайний подарунок – ікону Богоматері, створену майстром Присамар’я. Тривалий час вона зберігалася у приватній колекції художника і скульптора Миколи Малишка, дніпропетровця, котрий нині мешкає в Києві.

У Дніпропетровську, у виставковій залі меморіального Будинку-музею Д. І. Яворницького відкрилась виставка особистих речей Лесі Українки «В серці маю те, що не вмирає». Захід приурочено до 140-річчя від дня народження видатної української письменниці. Експонати до нашого міста привезли із знаменитого музею – садиби Лесі Українки, який знаходиться у с. Колодяжному Волинської області.

У Музеї музичних інструментів Палацу студентів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара відбулося урочисте відкриття експозиції флейти Пана (ІІІ тис.до н.е.). Експонат знайшли під час розкопок кургану поблизу сел.. Ковпаківка Магдалинівського району у 1981 р. Назва флейти Пана (оригінальна назва – сірінга) походить від імені давньогрецького бога Пана, атрибутом якого був цей інструмент.

В музеї історії міста Дніпродзержинська відкрилася виставка «Народна ікона Чернігівщини». В експозиції представлено велику колекцію стародавніх ікон з фондів Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», а також побутові рушники цього краю.

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

22 травня в Палаці студентів ДНУ відбувся відкритий міський фестиваль циркового мистецтва. У ньому взяли участь 14 аматорських колективів Дніпропетровська та області, а це близько 160 юних артистів. В заключному концерті взяли участь професійні майстри циркового мистецтва, випускники та студенти училища культури.

15 травня у м. Павлограді пройшов відбірковий тур популярного телевізійного шоу «Україна має талант». Своєрідний кастинг відбувся у Палаці культури машинобудівників, у якому взяли участь понад 30 учасників.

14 та 15 травня у м. Нікополі, на сцені культурно-дозвільного центру пройшов І-й відкритий фестиваль мистецтв «Vivat». Виступили 44 колективи та учасники від 5 до 25 років в номінаціях «Естрадний вокал» та «Сучасна хореографія» з Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Кривого Рога, Зеленодольська, Апостолово, Марганця.

Середня група хореографічного колективу «Натхнення», що діє при Царичанському районному Будинку культури, вдало виступила на обласному фестивалі «Водограй-2011». Танцюристи отримали звання лауреатів фестивалю і були відзначені як один із кращих колективів області, одержавши диплом, медаль «Лауреат фестивалю» та цінний подарунок. 

У Покровському районному будинку культури відбувся заключний концерт районного фестивалю народної творчості «Квітне земля України талантом народу свого!», присвячений 20-й річниці незалежності України. У нинішньому огляді самодіяльних талантів взяли участь 227 колективів художньої самодіяльності, до яких увійшли близько двох тисяч учасників від усіх сільських і селищних громад району. На фестивалі були представлені всі основні сценічні жанри. Переможці були нагороджені цінними подарунками та грамотами.

П’ятдесят років виповнилося жіночому хоровому колективу при Новомосковському районному Будинку культури, що у районному центрі Перещепиному. Хор носить звання «народний», серед його учасників багато ветеранів праці, а також молодь. Сьогодні керівником хору є досвідчений хормейстер О. В. Крайняк. Незабаром відбудеться ювілейний звітний концерт для чергового підтвердження звання «народного».


* * *

25 та 26 травня в обласній науковій бібліотеці імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія пройшла обласна міжвідомча травнева школа керівника-менеджера для директорів бібліотек області на тему: «Соціальне партнерство як фактор підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування місцевої громади». Були розглянуті питання проектної діяльності бібліотек, методичне обґрунтування грантової заявки на конкурс, своїм досвідом роботи по запровадженню бібліотечних інновацій поділилися керівники бібліотечних систем області.
13 травня фахівці відділу наукової інформації та бібліографії ДОУНБ провели для слухачів проекту «Бібліоміст» інформаційну годину. Були презентовані всі напрямки діяльності відділу: інформування органів влади, обслуговування абонентів інформації, підготовка та публікація інформаційно-бібліографічних видань, віртуальна довідкова служба, робота Центрів правової та європейської інформації.
В День матері (8 травня) у Центрі європейської інформації обласної універсальної наукової бібліотеки, в рамках дискусійного кіноклубу «Волонтерська активність» пройшло засідання, присвячене проблемам взаємовідносин між чоловіком та жінкою і відповідальності за майбутнє життя.

Презентація книги кандидата історичних наук, краєзнавця І. Кочергіна «Земське самоврядування (персонологічний вимір)» відбулася 12 травня у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії. У книзі представлені біографії та громадська діяльність голів Катеринославської губернської земської управи: М. Родзянка, М. Герсеванова, І. Абази та інших.
19 травня у краєзнавчому відділі відбулося чергове засідання клубу «Ріднокрай» за темою «Видатний син Січеславщини Микола Капустянський». З доповіддю виступила старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею Т. Цимлякова.

17 травня у відділі патентно-технічних документів пройшло засідання «Академії досліджень та винахідництва» на тему: «Оцінка комерційного потенціалу науково-технічних розробок». У засіданні взяли участь науковці, фахівці у сфері інтелектуальної власності, викладачі та студенти вузів.
26 травня у цьому відділі відбувся день інформації.

З 20 по 31 травня у відділі документів з питань мистецтв до Дня слов’янської писемності і культури демонструвалась виставка документів «Світ краси та гармонії», яка знайомила користувачів з історією та традиціями духовної музики братніх народів. Тут також були представлені раритетні платівки з записами музичних композицій.
18 травня кіноклуб ім. Данила Сахненка, що діє при відділі з питань мистецтв, запросив на чергове засідання. Увазі присутніх був представлений перегляд кінофільму «Видимость существования» (режисер, сценарист, оператор та монтажер – Вадим Йович), а також виставка документів «Періодичні видання з кіномистецтва» з фонду відділу.

19 травня відділом документів іноземними мовами був підготовлений літературний вечір, присвячений творчості відомого французького письменника російського походження Романа Гарі. Захід відбувся в приміщенні музею Дніпропетровського університету економіки та права.

«Я до тебе тулюся з любов’ю, ти мій дім, ти мій сонячний рай», – так назвали зустріч любителів книги у відділі абонементу, присвячену Дню народження ДОУНБ. Цей захід  пройшов у розрізі засідання клубу «Захопленість».

24 травня в «Русском центре», що діє при ДОУНБ, пройшло засідання клубу книголюбів «Літературна вітальня», присвячене святу – Дню слов’янської писемності та культури. Присутнім запропонували: літературно-музичний вечір «Первоучителі слов’янські Кирило і Мефодій, брати Солунські», цікаві інформаційні повідомлення, поетичні фрагменти у виконанні юних поетів, перегляд відеофільму «Кирилл и Мефодий». 

13 травня у відділі читальних залів спільно з громадською організацією «День культури світу» в рамках проекту «Юность и наследие» відбувся концерт фортепіанної музики «Слово о музыке». У ньому взяли участь викладач Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки , лауреат міжнародних конкурсів Гліб Адлуцький та його учень – студент         4 курсу музичного училища Сергій Сич.

18 травня до Всесвітнього Дня культурної різноманітності в ім’я миру в центрі «Вікно в Америку» відбулося відкриття виставки плакатів "All Americans – Images of Heritage and Citizenship". Її доповнює виставка творчих робіт членів англомовного клубу: картин, вишиванок та виробів-прикрас.


28 травня в Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі пройшло засідання Асоціації релігієзнавців Дніпропетровської області на тему «Митрополит Іларіон як історик Української православної церкви».

Кіномистецтво.

У Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» відкрилася виставка Дніпропетровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру «Веснянка» під назвою «Традиції українського наївного мистецтва в малюнках дітей Дніпропетровщини». У Києві вихованці кіноцентру також презентували каталог власних творчих робіт та фільмів, присвячених історії України та українському фольклору. 

На Кримському відкритому фестивалі дитячого екранного мистецтва «Магический экран – 21 век», у якому взяли участь 9 дитячих колективів, Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» виборов найбільшу кількість призових місць. На фестивалі було представлено 32 фільми, над створенням яких працювали 60 учнів.







Підготувала                                           Т. Я. Зайцева.























