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Культура. Загальні питання.

На Дніпропетровщині пройшло святкування 22-ї річниці незалежності України. У цей день відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, з концертами виступили художні колективи області. У всіх бібліотеках Дніпропетровщини були відкриті виставки документів, присвячені цій даті.

Наша область представила свою експозицію на виставці «Барвиста Україна» у Києві. Тут була родзинка Дніпропетровщини – петриківський розпис. У виставці взяла участь обласна наукова бібліотека імені первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, яка презентувала  видання зі своїх фондів.

29 серпня у приміщенні Дніпропетровської державної консерваторії ім. М. І. Глінки пройшла обласна нарада педагогічних працівників мистецьких навчальних закладів області. Для них обласними бібліотеками були запропоновані виставки документів, а також відбувся концерт ансамблю бандуристів «Чарівниці» Дніпропетровської консерваторії (керівник        С. Овчарова).

Виставка петриківського розпису була  розгорнута в Будинку Парламенту Іонічних островів у м. Корфу Грецької Республіки з 9 по 12 серпня. Вона присвячена святкуванню 1025-річчю хрещення Київської Русі. З цієї нагоди на острів Корфу з офіційною делегацією прибув голова Дніпропетровської обласної ради Є. Удод. Петриківський розпис представив картини і вироби, виконані в традиційному стилі українського розпису на різних матеріалах – дереві, металі, кераміці, склі, папері, в техніці «батик» та ін.

Біля с. Капулівка Нікопольського району вшанували пам’ять кошового отамана Запорозької Січі Івана Сірка. На Співочому полі пройшов обласний фестиваль козацької пісні, музики, танцю та народних ремесел «Звідси воля розлилася». Відбулися виступи творчих колективів.
Також у Дніпропетровську з нагоди Великого або Яблуневого Спасу відбувся VІІ фестиваль «Козацький Спас на Кодаку».. Його мета – збереження культурної, релігійної, національної спадщини та підтримка самобутності національних общин, які мешкають на території України.

З 8 по 11 серпня в екопоселенні  Стопудівка (с. Раково Синельниківського району) на Дніпропетровщині проходив рок-фестиваль «Rising Up music fest. Friends’s Gathering». Публіку полонили ритмічна музика, фантастичний тату-фест та безліч інших цікавих розваг.
24 –25 серпня тут пройшов фестиваль мистецтв «ЕтноСтеп», де об’єдналися різні за формою, але близькі за змістом жанри мистецтва. Сюди запросили місцеві театральні і музичні колективи та представників етнонапрямків з інших областей України.  Був організований ярмарок народних ремесел та різноманітні майстер-класи.


Образотворче мистецтво. 

7 серпня у Дніпропетровському художньому музеї відкрилась виставка творчих робіт майстрині петриківського розпису, члена Національної спілки художників України Марії Яненко. У червні ц. р її твори були представлені на грандіозній виставці «Петриківський розпис – колір традицій» в штаб-квартирі ЮНЕСКО (Париж). Виставка в художньому музеї, на якій репрезентовано близько тисячі творів – своєрідний творчий звіт художниці.
21 серпня в музеї відбулася творча зустріч з майстринею. Вона поділилася секретами своєї творчості та показала, як створює «петриківські» квіти.


Бібліотечна справа.

16 серпня у Дніпропетровську, на Фестивальному причалі пройшла перша безкоштовна публічна бібліотека для всіх. Присутні принесли свої книги, а також в імпровізованій бібліотеці  виступили зі своїми віршами та прозовими творами.

1 серпня керівники закладів культури Дніпропетровська, у т.ч. керівники обласної універсальної наукової бібліотеки імені первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, були запрошені на відеоконференцію з Міністерством культури України «Основні проблеми галузі та шляхи їх вирішення». Крім Дніпропетровської, у конференції взяли участь представники галузі з Одеської, Харківської та Львівської областей. Йшла конструктивна розмова про гострі проблеми сьогодення всіх напрямків галузі культури і мистецтва. Щодо бібліотек, то дніпропетровці загострили увагу заступника міністра культури В.С. Балюрко на стрімкому процесі децентралізації бібліотечних систем в країні. 
В Регіональному тренінговому центрі Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва провела міжрегіональний семінар «Бібліотеки як складова електронного діалогу громади і влади».  У ході семінару бібліотекарі навчились надавати користувачам такі е‑послуги, як пошук роботи через інтернет, замовлення проїзних пасажирських документів на залізничний транспорт та інші. У ході семінару учасники ознайомились з інноваційним досвідом роботи Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки.
20 серпня на базі обласної наукової бібліотеки пройшов семінар для методистів управлінь (відділів) освіти, керівників методичних об'єднань шкільних бібліотекарів "Інноваційна діяльність шкільної бібліотеки у формуванні творчої особистості".

У серпні відділ документів з питань мистецтва ДОУНБ  знайомив усіх бажаючих з творчістю наших користувачів, запрошуючи на виставку авторських робіт «Вдячність –  бібліотеці!».  Це колекція творчих робіт наших користувачів, подарованих відділу мистецтв. Деякі з них створені завдяки допомозі бібліотечних книг, а деякі вперше були показані громаді саме у  стінах бібліотеки. Тут представлені: живопис, графіка, вироби декоративно-прикладного мистецтва. Серед авторів - як професіонали, так і аматори: Я. Басов, С. Бурбело, О. Половна-Васильєва, Ю. Кравцов, Н. Крушельницька, П. Бондар, М. Бикова, С. Молчанов та ін.
8 серпня Центр "Вікно в Америку" ДОУНБ відвідали віце-консул Посольства США в Україні Джет Томасон з дружиною. Вони оглянули центр, створений близько 10 років тому для того, щоб українці мали вільний доступ до інформації про США та до безкоштовних ресурсів з вивчення англійської мови. Гості поцікавилися графіком роботи центру, категоріями відвідувачів, програмами, що відбуваються в центрі, умовами користування ресурсами.
* * *

На міжрегіональному ярмарку м. Дніпродзержинська міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка представила проект «Бібліотека у форматі 3D». Була слайдові презентація та інсталяція «Літо під книжковою парасолькою». Мешканцям представили кулінарні рецепти з літературних творів, які мали великий успіх.
















Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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