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Працівники культури
стажувалися в Польщі

3 – 9 червня чернігівська делегація перебувала в Сілезькому воєводстві Республіки Польща з
навчальним візитом «Розвиток культури, діяльність
і різносторонній розвиток бібліотек на фоні реформи місцевого самоврядування в Польщі». Візит фінансувався в рамках програми, яку реалізує Фонд
«Лідери змін» з коштів Польсько-американського
фонду свободи.
До складу делегації ввійшли представники Департаменту культури і туризму, національностей та
релігій, Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Короленка, органів місцевого самоврядування, бібліотекарів Іванівської, Вертіївської, Кіптівської, Носівської ОТГ, керівники централізованих бібліотечних систем з Новгорода-Сіверського, Куликівки, Ріпок, Бахмача.

Делегація відвідала міські й сільські гміни воєводства.
Основна мета поїздки — перейняти досвід розвитку культури в умовах місцевого самоврядування, яке було відновлене в Польщі 1989 року.
Надзвичайно вразив розвиток сільських бібліотек: нові фонди, комфортні місця для читання, куточки для ігор, комп’ютерні зали. Незвичним форматом здивувала міська бібліотека в Миколуві,
об’єднана з кінотеатром. Приголомшливе враження викликала надсучасна установа в Катовіцах —
Науково-інформаційний центр та Академічна бібліотека. Це спільна бібліотека двох Катовіцьких
університетів. Проект був реалізований у 2008 –
2012 роках завдяки спільному фінансуванню Європейського Союзу, бюджету самоврядування Сілезького воєводства, міста Катовіце, Міністерства
науки і вищої освіти, університетів міста.
Учасники делегації побували і в Музеї сілезьких повстань у Свєнтохловіцах та Центрі документації депортації верхньосілезійців до СРСР у 1945
році в Радзьонкові. Побули на концерті колективу
пісні й танцю «Сілезія» в Кошенчіні.

Фольклорний фестиваль у Пісках
9 червня у с. Піски, що на Бахмаччині, відбувся V Всеукраїнський фестиваль «Відродження українського села, його духовності і культури», який заснував депутат обласної ради, директор ПСП «Пісківське» Валерій Колоша.
Гостинний господар наголосив: «Мета фестивалю — відродження та
збереження українських традицій. Водночас цей захід сприяє популяризації українського села».
На фестивалі гості мали змогу взяти участь у майстер-класах з гончарства, ковальського ремесла, коління дров, орання плугом, скошування
трави, обмолочування пшениці ціпом і навіть їзди верхи. Також були кіннотрюкове та козацьке шоу, свято сала й толока.
Концертну програму представили народна артистка України Алла Кудлай, композитор Ніколо Петраш, поет-пісняр Степан Галябарда, колектив
«BIG BOSS», духовий оркестр МНС України і місцеві фольклорні та хореографічні колективи.

«Радуйся, Невісто
неневісная!» —
нова книга Ганни
Арсенич-Баран

Пісні від сина, рецензія
від чоловіка й десятки привітань від колег та прихильників. Голова Чернігівського
осередку Національної спілки письменників Ганна Арсенич-Баран презентувала
свою нову книгу — «Радуйся,
Невісто неневісная!».
У творі йдеться про земне життя Діви Марії. Проте
тут є й вигадані персонажі,
що допомагають розкрити
задум. Пронизаний твір також історіями про 24 ікони
Діви Марії.
Книга вийшла невеликим
тиражем, тож у книгарнях її
нема, проте можна знайти в
бібліотеках міста.

Нові роботи
ветерана живопису

У виставковій залі обласної організації Спілки художників України відкрилася
персональна виставка Олексія Какала. За рік, що минув після 75-річного ювілею,
Олексій Васильович написав
нові картини. Виставка живопису «Магія часу» працюватиме до 3 липня.

Сквер Хмельницького:
цікаві програми щовихідних

У вихідні 9 і 10 червня в Чернігові
у сквері ім. Б. Хмельницького в рамках культурологічно-просвітницького
проекту «ChAC» проведені виставкапрезентація, лекторії, майстер-класи, розважальні програми для дітей
та багато іншого.
9 червня обговорювали тенденції
в освіті майбутнього з представниками навчальних закладів. Працювали
дитячі локації.

Родзинкою вечора став фестиваль танцю «Chernihiv salsa fest» під
музику у виконанні оркестру.
Наступного дня говорили про очікувані зміни в новій українській школі, звучала драйвова музика, відбулися розваги та майстер-клас від дитячої бібліотеки.
Цього літа кожної суботи та неділі у сквері ім. Б. Хмельницького
відбуватимуться цікаві, корисні й
різноманітні розваги для дітей і
дорослих.

Кримінальна хроніка
На Чернігівщині СБУ
вилучила зброю
та боєприпаси

Співробітники Служби безпеки
України виявили в Чернігівській області зброю та боєприпаси.
Правоохоронці встановили, що
житель міста Мена зберігав у власному помешканні військові засоби ураження. За попередньою інформацією, зловмисник привозив
зброю з району проведення операції Об’єднаних сил, куди періодично
виїздив.
Під час санкціонованих обшуків у помешканні фігуранта справи
співробітники СБУ вилучили гранатомет РПГ-18, майже двісті патронів різного калібру, гранату Ф-1,
імітаційну шашку, світло-шумовий
патрон та магазин від автомата АК47. Вилучені засоби ураження направленні на експертизу.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263
Кримінального кодексу України
триває досудове слідство.
Операцію з викриття зловмисника проводили спільно з поліцією
під процесуальним керівництвом
прокуратури.
Прес-група управління
СБ України в Чернігівській області

12 тонн львівського
сміття — в наше село

У Борзнянському районі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення землі водієм фури, який
вивантажив 12 тонн сміття зі Львова на
території села.
Увечері 15 червня до поліції надійшла
інформація від небайдужих громадян, що
в селі Степ Борзнянського району вантажівка висипала значну масу сміття.
Черговий негайно направив на місце події групу реагування патрульної поліції, яка зупинила на виїзді із села вже
порожню автомашину.
Спійманий «на гарячому» водій вантажівки пояснив правоохоронцям, що у
Львові завантажив сміття та автомобілем «Вольво» з напівпричепом перевіз до
села Степ, де й викинув.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України (забруднення
або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних
правил, якщо це створило небезпеку для
життя, здоров’я людей чи довкілля) — карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.

Знову ці дикунські
електровудки

14 червня під час чергового рейду на річці
Десні Чернігівський рибоохоронний патруль
спільно з працівниками поліції поблизу села
Кладьківки Куликівського району затримали двох чоловіків з електровудкою. Правопорушниками виявилися жителі міста Ніжина,
які електрострумом забили 57 кг риби, понад
300 рибин, серед яких — карась сріблястий,
щука, судак, окунь, лин, чехоня. Браконьєри
завдали шкоди екосистемі річки та збитків
рибному господарству України на 35717 грн.
Головне управління Національної поліції
в Чернігівській області відкрило кримінальне провадження. У порушників, крім риби й
забороненого знаряддя лову, вилучено гумовий човен та автомобіль «Нива».
Того самого дня Чернігівський рибоохоронний патруль на озері поблизу села Слабина Чернігівського району затримав місцевого жителя, який за допомогою чотирьох сіток виловив 12 кг риби, завдавши збитків на
суму 4050 грн.
На Десні біля смт Сосниці затримано місцевого мешканця, який за допомогою двох
ятерів виловив 18 сомів, що обійдуться правопорушнику в 2142 грн.
Чернігівський рибоохоронний патруль
просить громадян долучитися до охорони
водних ресурсів краю, про всі випадки незаконного вилову повідомляти на телефони гарячої лінії патруля: 099-112-13-44 та (0462)
93-75-57 (цілодобово).
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Бліц-інформ
Правда про Куропати

У Чернігові відбулося відкриття документально-мистецької виставки «Правда про Куропати. Факти, документи, свідчення».
Сотні тисяч мирних людей були розстріляні в лісовому урочищі Куропати в 30-ті роки XX століття, що неподалік від Мінська (Білорусь). Про цей злочин радянського
режиму громадськість дізналася лише 1988 року.
Правду про цей комуністичний злочин у Білорусі можна дізнатися після ознайомлення з виставкою,
створеною завдяки діяльності громадської ініціативи
«Експерти в оборону Куропат» та інших білоруських громадських організацій.
У відкритті виставки взяли участь представники
українських і білоруських громадських організацій.
Організатори — Український інститут національної
пам’яті, Чернігівська облдержадміністрація, обласний молодіжний центр, українська громадська організація «Чернігівський осередок мережі «Вільні люди» та білоруська
громадська організація «Експерти в обороні Куропат».
Місце проведення — обласний молодіжний центр
(колишній кінотеатр, вул. Магістратська, 3).

Десятки років чернігівці
їздили по мінах часів війни

Під асфальтом на перехресті вулиць Шевченка й
Молодчого лежали мінометні заряди. Їх виявили під час
проведення аварійних робіт з ремонту каналізаційного
колектора.
Говорить Михайло Ільєв, начальник групи піротехнічних робіт: «Під час додаткового обстеження було виявлено 33 одиниці мінометних мін калібром 82 та 50
мм. Після чого дані боєприпаси були вивезені за місто
та знищені у спеціально відведеному місці».
Наступного дня піротехніки продовжили обстеження. Біля фундаменту колишньої церкви виявили ще 28
боєприпасів.
Говорить професор Сергій Леп’явко, історик: «Тут був
круг. Дорога з усіх боків обходила цю церкву. Ця церква
спокійно пережила Другу світову війну, тільки було спалено дах. Але потім, коли робили реконструкцію, вирішили, що вона не має важливого значення, плюс атеїстична
влада, тому цю церкву знесли. Швидше за все, якщо тут
був мінометний розрахунок, то це розрахунок, який стояв тут не в 1941, а в 1943 році, бо 1943 року радянські
війська наступали теж з цього напрямку, але вже зі Сходу. І німці на якийсь час закріпилися на Стрижні. Якраз
тут відстань така, що з мінометів обстрілювати Стрижень
зручно, відстань дозволяє робити прицільний вогонь».

«Таємниці підземель
Чернігівщини»

Щойно вийшло друком науково-популярне видання, присвячене чернечим підземеллям Чернігівщини,
які оповиті низкою легенд і таємниць. Автор — науковий співробітник Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Володимир Руденок, завідувач відділу наукових досліджень печер та
пам’яток археології.
У брошурі розповідається не лише про відомі широкому загалу підземні споруди Троїцько-Іллінського монастиря — Антонієві печери. Це один з найбільших печерних архітектурних комплексів України. Володимир
Руденок описує і підземні споруди Єлецького монастиря
Чернігова, а також Сіверянські та Онуфріївські печери,
підземелля чернігівського Дитинця, печери Любеча й
Седнева, Пустинно-Рихлівського монастиря Коропського району та інші маловідомі печери, розміщені в селищах Срібне й Сосниця, в Куликівському, Прилуцькому, Ічнянському й Бахмацькому районах.
Видання можна придбати в музеях заповідника
«Чернігів стародавній».

Фестиваль «Життя
в стилі ЕКО»

Прибрали лісопарк Ялівщину від сміття, навчилися
ліпити горщики й кувати залізо. Так відзначили Всесвітній день захисту навколишнього середовища в Чернігові. Там відбувся другий фестиваль «Життя в стилі ЕКО».
Фестиваль поєднав понад 300 учасників. Більшість
— учні міста, але були й команди з районів. Наприклад,
екологічний гурток Киселівської школи Чернігівського
району збирав у Ялівщині сміття разом з учителями.
У програмі фестивалю були конкурси, квести, ігрові майданчики, пісні й танці, частування кулішем і чаєм.
Команда школи № 10 м. Чернігова цього року посіла
друге місце в Україні на конкурсі екологічних агітбригад
і цим досвідом ділилася на фестивалі.
Представники громадської організації «Алея майстрів Чернігова» провели майстер-класи з традиційних
ремесел.
На фестивалі вже існує своя традиція — садити символічне дерево миру. Цього року це японська сакура. Деревце поповнило колекцію екзотичних рослин розташованої
в Ялівщині агробіостанції обласного педагогічного ліцею.

