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Культура. Загальні питання.

В  Києві пройшов шостий щорічний бал-маскарад «Карнавалія», головна мета якого – підтримка і розвиток українських та зарубіжних культурних традицій, розповсюдження меценатства та благочинності в Україні. Цього року «Карнавалія» була присвячена підтримці Петриківського розпису, як претендента на включення в репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. У заході взяли участь біля тисячі лідерів бізнесу та політики, дипломати, журналісти. Родзинкою «Карнавалії» стало двометрове панно «Птица Счастья», у створенні якого в рамках майстер-класу від петриківських майстрів взяли участь більше 800 гостей вечора.

На урочистому зібранні грузинської общини Дніпропетровщини голова обласної державної адміністрації Д. Колесников презентував книгу «Грузины Днепропетровщины: история и современность». Це п’ята книга із серії «Национально-культурные общества Днепропетровщины». Перший примірник книги одержав Генеральний консул Грузії у Донецьку З. Квачадзе, який був присутній на заході.

21 лютого у Дніпропетровському міському Палаці дітей та юнацтва відбулося нагородження переможців фестивалю-конкурсу «Собори наших душ», який проводився з метою формування національної творчої еліти, подальшого розвитку творчо обдарованих дітей у сфері літератури, музики, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

Концертне життя.
25 лютого у Дніпропетровському академічному театрі російської драми ім. М. Горького Центр православної культури «Лествица» представила черговий концерт музично-культурологічного проекту «Место встречи – Остров классики». Це третя творча зустріч у концертному сезоні 2012-2013 рр. На творчому вечорі відбулася зустріч із творами Петра Ілліча Чайковського, які виконав Академічний симфонічний оркестр Дніпропетровської обласної філармонії під керуванням головного диригента – заслуженого діяча мистецтв України Наталії Пономарчук. Соліст  – молодий талановитий скрипаль із Португалії Е. Сальвадор. 

27 лютого в музеї «Літературне Придніпров’я» в рамках творчого проекту «Звуки крізь століття» була представлена літературно-музична програма. Тематика – англійська музика Єлизаветинської епохи та поезія Вільяма Шекспіра. У програмі: музика англійських композиторів XVI-XVII ст., сонети В. Шекспіра у перекладі С. Заславського.

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

У лютому в Дніпропетровську пройшло відразу декілька виставок, присвячених темі пейзажу. В художньому музеї працює виставка «Закарпатська рапсодія» – це персональна експозиція пейзажних творів самодіяльного художника Георгія Бобаля. В музеї «Літературне Придніпров’я» відкрито виставку живопису художника Олександра Самійленка «Моє Присамар’я». Представлені пейзажі, які своєрідною художньо-монументальною мовою відображують безмежні степові простори, затишні плавні, величні річкові береги з хатами. Автор використовує різні техніки. У відділі документів з питань мистецтв обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія проходить виставка молодого дніпропетровського художника Сергія Бурбело, яка діятиме до 7 березня.

70-річний ювілей відзначив відомий криворізький художник Микола Рябоконь. З цієї нагоди у міському виставковому залі організована виставка його картин. На більшості з них зображене рідне місто – Кривий Ріг.

***

2 лютого у Дніпропетровському художньому музеї відкрилась виставка творів одного з найвідоміших та найуспішніших художників сучасності з Росії  Нікаса Сафронова «Вибране». Представлено понад 80 живописних робіт різних років: натюрморти, портрети, пейзажі та сюжетні композиції сюрреалістичного характеру. Виставка триватиме до 17 березня. Напередодні відкриття виставки з художником зустрівся голова Дніпропетровської обласної ради Є. Удод.

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

Нещодавно  у Нікополі  підбили підсумки міського конкурсу «Співуча родина», який проводився в рамках обласного фестивалю «Душі криниця». Сімейне мистецтво учасники демонстрували у трьох номінаціях: «Українська пісня», «Улюблена пісня» і «Родинний фотоальбом».

У Широківському районі стартувала районна мистецька акція «Від села до села з піснею», яка стане творчим звітом колективів художньої самодіяльності закладів культури перед громадянами. Творчу естафету розпочали учасники художньої самодіяльності з с. Роза Люксембург, які організували свято проводів зими.


***

«Книжці – друге життя» – акція під такою назвою пройде на Дніпропетровщині. Вона присвячена 1150-річчя від дати  створення української писемності та культури, що відзначатиметься у 2013 р. З цієї нагоди голова обласної ради Є. Удод провів робочу нараду, під час якої були обговорені заходи, що будуть проведені в області до цієї дати.

Для користувачів Дніпропетровської універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія у лютому були проведені такі заходи:

1 лютого відбулася  екскурсія для студентів Національного гірничого університету (відповідальний викладач - О. Крилова) до відділів бібліотеки (відділ мистецтв, краєзнавства, іноземними мовами, періодики, патентно-технічний, інформаційний центр "Вікно в Америку", Канадсько-Український Бібліотечний Центр), що розташовані у приміщенні по проспекту К. Маркса, 18. Під час екскурсії молоді люди дізналися про інформаційні ресурси нашої бібліотеки, сучасні можливості та бібліотечні послуги.
2 лютого у відділі абонементу ДОУНБ в аматорському клубі «Захопленість» пройшов музичний вечір "Освідчуюсь в любові до музики". Свої літературні та музичні твори виконували Олексій Степанович Хархода, Надія Іванівна Комісар, Ніна Володимирівна Володіна, Ніна Беляєва. Дніпропетровська поетеса Дора Калинова прекрасно виконувала пісні на власні вірші.
16 лютого відділ абонементу організував вечір народної мудрості з циклу «Традиції сімейного читання у відділі абонемента». «Сім’я. Традиції. Рід» - тема діалогу поколінь у розрізі клубу «Захопленість».
4 лютого у відділі мистецтв відкрито виставку творчих робіт молодого дніпропетровського художника Сергія Бурбело "Визібране".  Більшість робіт експонується вперше. Поряд зі звичними пейзажами, що змальовують красу різних куточків України, можна побачити кілька, можливо наївних, але від того зрозумілих кожному,  соціальних проектів, які турбують автора.
8 лютого у відділі мистецтв відбулася інформаційна година для працівників клубних закладів області, під час якої присутні познайомились з інформаційними ресурсами відділу, сучасними можливостями та бібліотечними послугами. Співробітниками відділу підготовлений огляд методичних видань з організації дозвілля населення та перегляд літератури "На допомогу керівникам колективів художньої самодіяльності", а також  екскурсію виставкою "Визібране".
22 лютого у відділі мистецтв відбулася інформаційна година для викладачів та керівників хореографічних колективів шкіл культури та мистецтв області.  Співробітниками відділу підготовлений  перегляд літератури "На допомогу викладачам хореографії та керівників самодіяльних танцювальних колективів».
26 лютого у цьому відділі пройшло чергове засідання кіноклубу ім. Д. Сахненка, присвячене 55-річчю Національної спілки кінематографістів України. У заході взяла участь голова Дніпропетровського обласного осередку Національної спілки кінематографістів Слобода В. В.
28 лютого у відділі документів з питань мистецтва відбулося чергове засідання міського клубу книголюбів «Літературна вітальня». На творчу зустріч з народною артисткою України та СРСР Нонною Суржиною прийшли студенти та викладачі Дніпропетровської державної консерваторії ім. М. Глінки, учні шкіл №№ 28 та 75. Викладач консерваторії Н. В. Проценко презентувала свою книгу «Нонна Суржина» (із серії «Видатні музиканти Дніпропетровщини»). Відбувся концерт студентів класу Н. А. Суржиної. Відвідувачам представили виставку документів про видатну співачку.
5 лютого у  відділі читальних залів відкрилась  ілюстративно-документальна виставка «Барвисте сузір’я українських письменників», присвячена ювілярам лютого Любові Забашті, Віктору Безорудьку, Івану Немировичу (проект «Імена: відомі та повернені із забуття»). На виставці представлені твори ювілярів та література про їх життя і діяльність.
16 лютого у відділі читальних залів пройшло чергове засідання клубу «Екософія людини». Тема засідання – «Квантовый переход и здоровье человека»  (доповідач –  Сидоренко С.О.). Присутнім  був представлений огляд літератури з теми «Человек и квантовый мир».
24 лютого в «Русском центре» ДОУНБ відбувся концерт дніпропетровського композитора і виконавця Олега Мелещука. У його новій програмі «Плыви, моя лодка, плыви» звучали пісні С. Єсеніна, Л. Третяк, М. Мілаша, Л. Ленської, С. Дрожакова та ін.
6 лютого у відділі документів іноземними мовами відбулася зустріч учнів 11-х класів СЗШ № 53 з поглибленим вивченням німецької мови з лектором DAAD Антьє Крюгер, яка викладає німецьку мову в ДНУ. Вона ознайомила школярів з системою вищої освіти в Німеччині та розповіла про можливості отримати там освіту.  
7 лютого фахівцями відділу наукової інформації і бібліографії було проведено оглядову екскурсію «Бібліотечне асорті» для учнів Дніпропетровського монтажного технікуму. Екскурсанти дізналися про можливості Центрів: «Правової інформації», «Художньої літератури», «Русский мир».
13 лютого у Центрі Правової інформації при ВНІіБ в межах реалізації соціокультурного проекту «Разом до правової держави» відбулася правова студія «Територія закону» для учнів юридичного ліцею. Підлітки дізналися про можливості Центру та отримали корисну інформацію стосовно прав людини в України
 20 лютого у Центрі Правової інформації при ВНІіБ до Всесвітнього Дня соціальної справедливості відбувся День правової інформації для учнів коледжу залізничної інфраструктури транспорту. Присутні отримали правову консультацію «Закони, які нас захищають»
12 лютого в патентно-технічному відділі відбувся круглий стіл з теми  «Розробка науково - обґрунтованих механізмів стимулювання енергозбереження України». До заходу була організована  виставка з фондів відділу.
21 лютого В патентно-технічному відділі відбувся майстер-клас з теми «Как выгодно купить, продать или построить энергозберегающую недвижимость».
Проводив цей тренінг Віталій Кузеванов, енергоменеджер компанії «Portal».
15 лютого керівник інформаційно-ресурсного центру "Вікно в Америку"  була запрошена на зустріч методоб'єднання викладачів англійської мови навчальних закладів І-ІI рівня акредитації.  Вона виступила з презентацією фондів ДОУНБ, нових електронних послуг бібліотеки, сучасного обладнання та безкоштовних он-лайн ресурсів для вивчення англійської мови.
20 лютого керівник інформаційно-ресурсного центру "Вікно в Америку" взяла участь в Тижні іноземних мов у спеціалізованій школі № 22, де провела уроки для учнів різних вікових груп. Вона презентувала учням та їх вчителям фонди та ресурси обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія.
21 лютого керівник інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» взяла участь у заході "День інформації" та презентувала групі вчителів англійської мови з Інституту підвищення кваліфікації працівників освіти ресурси центру.
15 лютого співробітники ДОУНБ взяли участь у загальних зборах слухачів курсів підвищення кваліфікації Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з інформацією про сучасні послуги та ресурси ДОУНБ. Багаточисельна аудиторія дізналась про можливості отримання інформації за допомогою бібліотечного сайту, її  цікаві та корисні рубрики. Широкий спектр періодичних видань в електронному доступі  було розкрито співробітником відділу періодики Бібліотеки.
18 лютого співробітники Бібліотеки були запрошені  на оперативну нараду педагогічного колективу обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Для учасників зібрання була підготовлена інформація про сучасні ресурси та послуги ДОУНБ та можливості їх використання через сайт www.libr.dp.ua.

               19 лютого на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в межах проекту "Бібліотека: знання під рукою" відбувся тренінг з використання електронних послуг ДОУНБ для слухачів курсів підвищення кваліфікації, де взяли участь працівники обласної наукової бібліотеки. 


10 лютого відділ мистецтв Дніпропетровської центральної міської бібліотеки спільно з Регіональною Спілкою письменників Придніпров’я запросили всіх любителів віршів та музики на творчий вечір нашого земляка Володимира Лук’яненка.
У Дніпропетровській центральній міській бібліотеці відбулася презентація поетичного збірника Наталії Пірогової «Сонячне сплетіння». Поетка тричі ставала переможцем конкурсу «Молода муза», здобула перемогу у конкурсі «Літературна надія Дніпра», брала участь у багатьох поетичних фестивалях. Вона співавтор чотирьох колективних збірників та аудіокниги «Письменники Дніпропетровщини – шкільним бібліотекам». На свято завітав джазовий гурт «Jazzn't lost».

Місто Марганець і його бібліотечна система стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Бібліоміст-2012». Завдяки цьому міська бібліотека одержить 15 сучасних комп’ютерів.

В Жовтоводській центральній міській бібліотеці пройшло перше засідання відродженої після багаторічної перерви літературної студії «Імідж». Її членами стали талановиті мешканці різного віку та професій. Керівником обрано жовтоводського письменника Сергія Комара. У перспективі літератори планують видавати альманах «Желтоводские рассветы».

Кіномистецтво.

У кінотеатрі «Правда-Кіно» (м. Дніпропетровськ) 13 лютого презентували другий за останні роки український прокатний фільм «Обычное дело» (першим був «ТойХтоПройшовКрізьВогонь»), знятий режисером-документалістом Валентином Васяновичем. Фільм представив актор Тарас Денисенко, який зіграв головну роль.
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