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Бліц-інформЛітературно-мистецька панорама

Інститут масової інформації 
має свого представника 
в області 
Ним призначений Павло Пущенко. Отже, в 

разі порушення прав журналістів, можливос-
тей доступу до інформації можна звертатися до 
нього за такими контактами: 063-478-55-62, 
centre.initiative@gmail.com; https://www.facebook.
com/pavlo.pushchenko. Чернігівський освітній 
центр «Ініціатива», м.Чернігів, 14037, а/с 1742.

Довідково. Інститут масової інформації є не-
залежною неприбутковою недержавною громад-
ською організацією, що діє від 1996 року та реалі-
зує проекти, спрямовані на посилення впливу ме-
діа на становлення громадянського суспільства в 
Україні. 

ІMІ підготував і домігся ухвалення законів про 
ЗМІ, виграв чимало справ у суді та створив уні-
кальну інформаційно-аналітичну базу даних щодо 
діяльності та розвитку ЗМІ в Україні.

Контакти: info@imi.org.ua, тел.: (044) 289-36-
13, (050) 44-77-063. Адреса: 03150, м. Київ, вул. 
Велика Васильківська, 47, оф. 17.

Гранти на міські 
перетворення: серед 
переможців — Городня
Підприємницький фонд Western NIS Enterprise 

Fund та школа урбаністики CANactions провели 
конкурс грантів. Було подано 512 заявок. 

Фінансування в розмірі до 5000 євро отримали 
10 проектів із міст України, серед них — «Доступний 
стадіон для всіх без обмежень», м. Городня, Черні-
гівська область. 

Серед інших проектів — «Облаштування піднятих 
пішохідних переходів на вулицях», м. Долина, Івано-
Франківська область; «Тактильна карта історичної 
частини міста для людей із вадами зору», м.Луцьк; 
«Бібліомайданчик», м.Бахмут, Донецька область.

Проекти мають бути реалізовані до 1 липня 
2017 року. 

Комп’ютери школі — 
з Китаю
Школа в селі Дідівці Прилуцького району отри-

мала чотирнадцять комп’ютерів і програмне за-
безпечення до них. Школа опорна: тут навчаєть-
ся майже триста учнів із кількох сіл. За два попе-
редні роки в класах замінені вікна, встановлені 
нові котли у шкільній котельні. Це буде вже другий 
комп’ютерний клас у школі.

Китай постачає Україні комп’ютери для на-
вчальних закладів як грант за міждержавною уго-
дою. Вона стосується всіх областей України. Зо-
крема, школи на Чернігівщині отримають дві тися-
чі комп’ютерів.

Онкодиспансер отримав 
новий лапароскоп 
Такий подарунок отримав під Новий рік облас-

ний онкологічний диспансер від народного депута-
та України Олександра Кодоли, який особисто при-
вітав зі святами колектив. На закупівлю обладнан-
ня залучені депутатські кошти — 190 тис. грн. 

Нове обладнання значно підвищить рівень на-
дання хірургічної допомоги. Адже лапароскопія — 
це сучасний метод хірургії, де під час операції на 
внутрішніх органах здійснюють втручання крізь не-
величкі отвори, тоді як під час традиційного методу 
оперують із відкритим доступом.

СБУ затримала 
поліцейських-хабарників
Двох поліцейських групи швидкого реагування 

Прилуцького відділу поліції Чернігівщини затрима-
ли на хабарі співробітники Служби безпеки Украї-
ни спільно з прокуратурою. 

Здирники вимагали від місцевого мешканця 
вісім тисяч гривень за непритягнення його до адмі-
ністративної відповідальності за керування авто в 
нетверезому стані.

Оперативники спецслужби затримали хабар-
ників у службовому автомобілі під час одержання 
неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 
Кримінального кодексу України. Перевіряється ін-
формація про причетність затриманих до інших 
фактів протиправної діяльності.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

Письменницькій 
організації — 40 років, 

у неї новий голова
Обласна організація Національної 

спілки письменників України відсвяткува-
ла 40-річчя від дня заснування. Урочисте 
зібрання відбулося в обласному художньо-
му музеї ім. Г. Галагана.

Сьогодні до обласного осередку спіл-
ки входять 38 письменників. Серед них — 
лауреати Національної премії України ім. 
Т. Шевченка Дмитро Іванов та Кость 
Москалець. 27 авторів — лауреати об-
ласної літературної премії ім. М. Коцю-
бинського.

До ювілею організація видала антоло-
гію «Ужинок за сорок літ». У ній — біографії 
та твори нинішніх членів осередку, інфор-
мація про літераторів, які працюють в ін-
ших містах та за кордоном, спілчан, які піш-
ли з життя. 

Від самого початку створення і більш як 
30 років організацію очолював нині покій-
ний Станіслав Реп’ях. Потім якийсь час — 
Дмитро Іванов. Останні три роки очолюва-
ла Олена Конечна. Вона подала у відстав-
ку. Новою головою обласної організації на 
зборах обрали чернігівську письменницю 
Ганну Арсенич-Баран. 

Перша книга 
за бюджетною програмою 

— Миколи Адаменка
Наприкінці року вийшла перша книга, 

видана коштом обласного бюджету в рам-
ках Програми підтримки розвитку інфор-
маційної та видавничої сфер Чернігівщи-
ни на 2016 – 2020 роки. За результатами 
конкурсу рукописів місцевих авторів комі-
сія при облдержадміністрації поставила на 
першу позицію у видавничому плані кни-
гу Миколи Адаменка із Сосниці «Плавба». 
Представлення її відбулося в Сосниці в ра-
йонній бібліотеці, якраз до 85-річчя пись-
менника. «Плавба» — сьома поетична збір-
ка Миколи Адаменка. Наклад книги — 250 
примірників. Його буде розподілено серед 
бібліотек, освітніх і культурних закладів 
області. 

Фестиваль «Коза»
13 – 14 січня на Красній площі вчет-

верте в Чернігові відбудеться зимовий 
фольклорний фестиваль «Коза». Виступа-
тимуть фольклорні гурти з Києва, Рівного, 
Львова, Донецька. На малій сцені висту-
плять діти. 

Фестиваль 
німецької культури 

імені Германа Пфайфера
У Чернігові відбувся традиційний місь-

кий фестиваль німецької культури, який 
носить ім’я поета, підприємця та мецената 
Германа Пфайфера з Меммінгена. Він був 
одним із ініціаторів встановлення зв’язків 
між Черніговом та містом-партнером Мем-
мінгеном із Німеччини. Ці контакти існують 
уже 25 років. 

На фестивалі учнівський і студентський 
хори виконали твори німецькою та україн-
ською мовами. Також прозвучав концерт у 
філармонійному центрі.

«Деснянська палітра»
В обласній бібліотеці ім. В. Коро-

ленка відкрито звітну виставку кар-
тин Чернігівського народного аматор-
ського об’єднання художників «Деснян-
ська палітра» на підтвердження звання 
народного. 

Організована 1982 року «Деснянська 
палітра» зібрала понад 300 народних та-
лантів, людей різного віку та професій. 
Учасники об’єднання відвідують майстер-
класи, беручи участь у багатьох виставках, 
у тому числі в обласній бібліотеці, яка всі ці 
роки співпрацює з об’єднанням.

Хору «Десна» — 65
Заслужений аматорський народний 

хор «Десна» міського палацу культури від-
значив 65-річчя. 

Хор заснований 1951 року при фабриці 
первинної обробки вовни. Протягом 25 ро-
ків самодіяльним колективом керував Ле-
онід Пашин. За цей час хор отримав зван-
ня «народний» та «заслужений», об’їздив із 
концертами багато міст колишнього Радян-
ського Союзу.

Нині на святковому концерті звучали 
пісні в обробці всіх, хто очолював «Десну»: 
Пашина, Хатуна, Дригинця, Борща та Олек-
сієнка, нинішнього керівника.

В обласній бібліотеці ім. В. Ко-
роленка завершенням циклу теа-
тральних зустрічей 2016 року ста-
ло представлення творчості акто-
ра Чернігівського Молодіжного 
театру, провідного майстра сцени 
Валентина Макара.

Народився митець 3 квітня 
1966 року в місті Кривий Ріг. Від 
1988 року живе в Чернігові, пра-
цює в Молодіжному театрі.

Ось відповіді актора на запи-
тання на цьому заході.

— Улюблений жанр? 
— Цікавий не сам жанр чи 

епоха, а людина, її емоції та ха-
рактер у творі. А якщо говорити 
про Рендла Макмерфі (вистава 
«Політ над гніздом зозулі») — це та 
людина, яка знаходиться десь гли-

боко в мені. Його стан постійного 
вічного бунту мені дуже імпонує. Є 
вистави, які я згоден грати постій-
но: «Овід», «Вишневий сад», «Пролі-
таючи над гніздом зозулі».

— Театр має відволікати, ве-
селити чи порушувати болючі пи-
тання? 

— Навіть у комедії може бути 
драма. Театр працює з людською ду-
шею. Насамперед це питання до гля-
дача: чому він приходить до театру?

— Захоплення, окрім театру? 
— Природа, риболовля, гриби. 

Зараз те, що було смішним чи не-
важливим, стало серйозним, а те, 
що було серйозним, — смішним. 
Треба виїжджати з міста, забувати 
вдома телефон, дивитися на себе, 
вести діалог із природою, відпочи-
вати душею та наводити лад у сво-
їх життєвих «системних дисках».

— Що можете порадити про-
читати? 

— Євангеліє. Там дуже багато 
відповідей стосовно внутрішнього 
світу людини та життя.

Гості змогли впевнитися, що 
актор має гарний голос: прозву-
чав музичний уривок із вистави 
«На жабках». Також побачили ури-
вок із вистави «Поминальна мо-
литва».

Співробітники Національного заповідника «Гетьманська столи-
ця» спільно з дитячим центром Свято-Покровської парафії та Бату-
ринським будинком культури провели 27 грудня просвітницький захід 
«Андріївські вечорниці».

Ведучі Марина Герасько й Алла Горова допомогли поринути в ат-
мосферу початку минулого століття. А учасники театралізованого дій-
ства в колоритних національних костюмах Батуринщини відтворили 
традиційні вечорниці. 

А які ж вечорниці без паніматки? В її образ чудово перевтілилася 
завідувач відділу археології Наталія Саєнко: вечорнична мати показу-
вала і проводила разом із дівчатами різноманітні обряди ворожіння. 

Учасники ансамблю «Козацька душа» Вікторія Огієвська, Марина 
Крутоголова, Наталія Бєлік і Євдокія Мась виконали народні пісні «Чом 
ти не прийшов», «Ой на горі та й женці жнуть», «Зеленеє жито, зелене». 

Баба Палажка, роль якої майстерно виконала Євдокія Мась, роз-
повіла, як ворожили в давнину. 

Того вечора не обійшлося і без традиційного кусання калити й ку-
медних хлопчачих жартів. Кожен із вихованців дитячого центру зумів 
проявити свій талант: Влад Кербут, Павло Чепурухін, Назар Тинкалюк, 
Кирило Колбік, Максим Гела, Вова Христовий, Денис Хитаєнко, Антон 
Лисенко, Оля Ломко, Дарина Мосьпан, Вікторія Петрук, Ілона Маткаш, 
Настя Хитаєнко, Соня Цап. 

І ще були традиційні батуринські смаколики. Кожен із присутніх 
за виконані рядки пісень отримав смачні вареники й пишні балабухи.

Насамкінець хлопці з дитячого центру Свято-Покровської парафії 
заколядували і привітали всіх зі святами.

Вісті з музею М. Коцюбинського

Виставка 
ніжинських майстрів

5 січня о 14.00 Чернігівський літературно-
меморіальний музей-заповідник М. Коцюбин-
ського запрошує на відкриття виставки мистець-
ких робіт студентів та викладачів Ніжинського 
училища культури і мистецтв ім. Марії Занько-
вецької зі спеціалізації «Декоративно-приклад-
не мистецтво». 

Представлена різноманітна експозиція: жи-
вопис, художня вишивка, гобелени, батик, вити-
нанки, вітражний розпис, різьблення по дереву.

Виставка триватиме протягом місяця.

На Щедрий вечір 
до Коцюбинського

Казкові новорічно-різдвяні свята всіх по-
вертають у дитинство. Святковий настрій панує в 
кожному домі. Так було і сто років тому.

А як святкували Різдво в Коцюбинських? Ба-
жаєте дізнатися? Тоді приходьте на заключну зу-
стріч мистецького проекту музею «Михайло Ко-
цюбинський — знайомий незнайомець», яка від-
будеться в четвер, 12 січня, в затишній вітальні 
дому Коцюбинських. Початок — о 17.00.

Кількість місць обмежена. Попередній запис 
обов’язковий! Вартість квитка — 30 грн.

Дізнатися більше та замовити квитки можна 
за тел.: 4-10-03, (097) 465-70-91; (063) 065-61-49.

Адреса музею: м. Чернігів, вул. Коцюбин-
ського, 3.

Афіша січня
Театр ім. Т. Шевченка

6 — «Веселий маскарад». 12.00.
11 і 19 — «Наше містечко». 19.00.
12 — концерт оркестру театру. 
14 — «Безумний день, або Весілля Фігаро». 18.00.
15 — «Чарівна лампа Аладдіна». 12.00. 
15 — «Комедія про… сенс існування». 18.00. 
17 — «Французька вечеря». 19.00.
18 — «За двома зайцями». 19.00.
Тел. каси театру: 77-44-80 (11.00 — 19.00, 

крім понеділка).

Валентин Макар 
і його творчість 

Батуринські вечорниці: 
співи, танці, небилиці! 

User
Прямоугольник


