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Культура. Загальні питання.

5 жовтня Комітет ЮНЕСКО на сесії в Баку надав статусу нематеріального культурного спадку Петриківському розпису. Петриківка стала першим представником України, який одержав такий високий статус.
14 грудня у Дніпропетровському академічному театрі опери та балету відбулися урочисті зборі з цієї нагоди. Група співробітників обласної наукової бібліотеки разом з представниками громади Дніпропетровщини були учасниками цих урочистостей.
У сел. Петриківка відкрили пам’ятну кімнату народному майстру, людині, яка заснувала першу і єдину в Україні та світі фабрику петриківського розпису «Дружба» та відроджував традиції народного живопису після війни – Федору Панку. Він був першим, хто ввів портрет у петриківському розпису та почав малювати на дереві. На відкритті музею першим у книзі відгуків залишив свій запис голова Дніпропетровської обласної ради Є. Удод.
У Дніпропетровській центральній міській бібліотеці відбулася церемонія нагородження призерів другого конкурсу «Літературна надія Дніпра». Відзначені 9 переможців у трьох номінаціях. Серед кращих літераторів – прозаїки та поети з різних областей України, які люблять Дніпро та Дніпропетровськ. Кращі твори будуть надруковані в одному збірника, який проілюструють студенти театрально-художнього коледжу.

Театральне  життя.
З 10 по 14 грудня в Дніпропетровському Будинку мистецтв  проходив п’ятий відкритий фестиваль моно- та камерних вистав «ВІВАТ, АКТОР!».  З 2003 року, коли був заснований фестиваль, було показано більше сімдесяти вистав із театрів різних міст України. Прикрасою конкурсної програми були творчі роботи із Хмельницького (театр одного актора «Кут»), Києва (центр ім. Леся Курбаса), Львова (театр «У кошику»). Фестиваль сприяє як відкриттю нових талантів, так і популяризації сучасного театрального мистецтва. Організатори заходу –  управління культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради, міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України та Дніпропетровський Будинок мистецтв

Образотворче мистецтво. Музейна справа.


У Будинку мистецтв м. Дніпропетровська відкрилась виставка «Другий крок». Тут експонуються роботи 34 авторів – учнів театрально-художнього коледжу, студентів ДНУ, Київської національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, Харківської академії дизайну та мистецтв. Представлені всі види живопису та графіки. Виставка діяла до 20 грудня.
25 грудня у приміщенні Будинку мистецтв відбулося відкриття регіональної виставки традиційної народної іграшки. У експозиції представлено багато зразків різдвяних атрибутів: дідухи, «різдвяні павуки», «різдвяні зірки» із різноманітних природних матеріалів: дерева, глини, соломи, рогозу, тканин і ниток. У виставці взяли участь  37 майстрів із 16 міст та сільських районів України.

З 19 грудня 2013 року по 19 січня 2014 року відвідувачам Дніпропетровського художнього музею представлена виставка творів українських та російських малярів ХХ століття «Зима на полотні» із фондів музею. Зокрема, відвідувачі познайомилися з самобутніми полотнами живописців-імпресіоністів Олександра Мурашка та Леоніда Туржанського, переглянули роботи представниць українських творчих династій – Оксани Сльоти й Тамари Турдиєвої. До експозиції увійшли також роботи мистців різних регіонів України. 

17 грудня у музеї «Літературне Придніпров`я» відкрилась виставка творів викладачів Дніпропетровської дитячої художньої школи № 1 «Натюрморт – від класики до модерну». На виставці презентовані живопис, декоративне мистецтво, фотографія.


Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

18 грудня у Дніпропетровському міському Палаці дітей та юнацтва відкрився фестиваль «Творческое будущее», у якому взяли участь вокальні, хореографічні, циркові колективи позашкільних закладів міста. Фестиваль проводиться з метою популяризації художньо-естетичного мистецтва та удосконалення виконавської майстерності.

***

В останній місяць 2013 року Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія запропонувала відвідувачам такі заходи:

3  грудня представники структурних підрозділів бібліотеки зібрались для обговорення якісно нових форм роботи, які планують реалізувати протягом наступного року. У форматі фокус-групи говорили про те, як будуть взаємодіяти на шляху до спільної мети - популяризації читання та бібліотеки як центра неформальної освіти.

2 грудня у конференц-залі ДОУНБ відбувся перший кіноперегляд у рамках Десятого мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Метою кіноперегляду було привернення уваги молоді до проблем порушення прав людини. Серед завдань, які ставили перед собою організатори, була мотивація молоді до вивчення прав людини за допомогою різноманітних інформаційних джерел. До участі в кіноперегляді та обговоренні проблемних короткометражних авторських кінострічок долучились представники професійно-технічних навчальних закладів, об’єднані в європейські клуби. 
3 грудня учасники проекту «Бібліотерапія» зустрілися в читальній залі бібліотеки. Вони прослухали лекцію біотерапевта Т.М. Шайтанової на тему «Резонанс». Цього ж дня тут відбувся творчий вечір композитора і співака Олега Мелещука. Шанувальників свого таланту Олег познайомив з новою програмою «Незнайомка».
9 грудня  відділі читальних залів представлена ілюстративно-документальна виставка «Барвисте сузір’я українських письменників», присвячена ювілярам грудня Борису Грінченку («Вартовий рідного слова»), Миколі Хвильовому («Повернений із забуття») та Марку Вовчку («Перлина української літератури»). (Проект «Імена: відомі та повернені із забуття» до ювілеїв  українських  письменників). 
Цього ж дня у відділі документів з питань  мистецтв відбулася інформаційна година для викладачів дитячих музичних шкіл області з класу фортепіано, під час якої присутні познайомились з інформаційними ресурсами відділу, сучасними можливостями та бібліотечними послугами. Співробітниками відділу підготовлені огляд учбових та методичних видань з викладання музичних дисциплін, перегляд нотних збірників літератури та періодики
19 грудня у клубі "Літературна вітальня" при відділі мистецтва відбулася творча зустріч, присвячена 90-річчю відомого дніпропетровського письменника Михайла Сергійовича Селезньова. 
Цього дня у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії ДОУНБ пройшло засідання клубу «Ріднокрай» за темою: «Просвітянин, громадський діяч, політик Панас Феденко». Про діяльність відомого у свій час, а нині майже забутого земляка розповів відомий дніпропетровський письменник-краєзнавець Микола Чабан, який багато років досліджує сторінки історії краю.

1 грудня відділ абонемента ДОУНБ здійснив бібліовізит до школи №69. Мета заходу - презентувати ДОУНБ як книжкову скарбницю краю, розповісти її історичний шлях, ознайомити учнів з сайтом бібліотеки, її послугами, запросити на заходи, що організуються у відділі абонемента з нагоди святкування 180-ї річниці бібліотеки у 2014 р., а також провести профорієнтаційну бесіду з учнями 9-11 класів

3 грудня у відділі наукової інформації і бібліографії в межах участі у реалізації соціокультурного проекту «Бібліотека: знання під рукою» для учнів Політехнічного коледжу пройшов правовий тренінг, присвячений пошуку правових джерел у традиційних юридичних джерелах та користуванню електронною інформаційно-пошуковою системою «Законодавство».
5 грудня тут було проведено інформаційну годину для учнів першого курсу Транспортно-економічного коледжу. Особливу увагу було приділено послугам ДОУНБ, роботі з електронними каталогами, а також віртуальній довідковій службі ДОУНБ «Відповідає бібліограф».
4 грудня у Центрі правової інформації при ВНІіБ в межах реалізації соціокультурного проекту «Безпека дітей в Інтернеті» відбувся інтерактивний урок для школярів НВК№ 12.
10 грудня з нагоди Всесвітнього Дня прав людини у цьому відділі пройшла правова година для учнів Політехнічного коледжу. Присутнім було запропоновано ознайомитися із Загальною декларацією прав людини.
12 грудня у Центрі правової інформації у межах реалізації соціокультурного проекту «Разом до правової держави» відбувся круглий стіл «Гендерне питання в Україні» для педагогів-слухачів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Цього дня в Центрі європейської інформації при відділі документів іноземними мовами відкрито виставку творчих робіт, присвячену Міжнародному дню захисту прав людини. 
6 грудня в інформаційно-ресурсному центрі "Вікно в Америку" розгорнута виставка плакатів, присвячена дню інвалідів. Вона інформує дніпропетровців про важливість підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями.
12 грудня  американці святкують День Американської Англійської Мови. Саме в цей день керівник  інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» познайомила гостей бібліотеки, 10-класників СШ № 141 з поглибленим вивченням іноземних мов, з Дніпропетровською обласною науковою бібліотекою, центром, його безкоштовними ресурсами для вивчення англійської мови, клубом спілкування молоді.

* * *
У Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей розпочав свою роботу сучасний інтернет-центр. У 2013 році бібліотека стала переможцем IV раунду конкурсу проектів «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету» за програмою «Бібліоміст». В рамках цього проекту в бібліотеці встановлено 10 комп’ютерів. Це робочі місця для користувачів із безкоштовним інтернет-доступом, а також зона Wi-Fi. Всі бажаючі можуть скористатися комп’ютерами для пошуку інформації самостійно або з допомогою бібліотекаря-консультанта. Пріоритетними цільовими групами користувачів є діти різного віку та сім’ї з дітьми.
24 грудня у  Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей відбулося обласне свято «Виват, читатель», яке об’єднало більше 200 юних любителів книги з усієї Дніпропетровщини. Це свято проходило за підтримки губернатора Дмитра Колесникова і стало нагородою для активних читачів, переможців обласних і Всеукраїнських конкурсів та творчо обдарованих дітей Дніпропетровської області.

В  Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді ім. М. Свєтлова 18 грудня  відбулося відкриття інтернет-центру. На захід були запрошені школярі та студенти Дніпропетровського коледжу технологій та дизайну, монтажного технікуму, інших навчальних закладів. З відкриттям інтернет-центру молодих користувачів бібліотеки привітали представники структурних підрозділів Дніпропетровської облдержадміністрації. 







Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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