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Бліц-інформ
Ніжинські лісівники: 
щоденні клопоти
Декоративні розсадники, освітлення, про-

чистка і прорідження лісу, санітарні рубки, нова 
лісова дорога — цим зайняти колектив ДП «Ні-
жинське лісове господарство».

Зокрема, ведеться будівництво лісової доро-
ги у Новоселицькому лісництві. Загальна протяж-
ність  складе понад 8 кілометрів. В цьому році  лі-
сівники планують завершити будівництва на від-
різку протяжністю 2,7 кілометра.

За здоровий відпочинок
У Ніжині відбувся велопробіг, в якому взяли 

участь мешканці міста, працівники лісового та 
водного господарств краю, Ніжинської та Черні-
гівської райрад, гості з Бахмача та Києва. Старту-
вав пробіг з центральної площі імені Івана Фран-
ка, а завершився в ботанічному заказнику місце-
вого значення «Зайцеві сосни», що розташований 
на території Регіонального ландшафтного парку 
«Ніжинський». Протяжність маршруту склала 29 
кілометрів. У парку  «Ніжинський» діє екологічна 
стежка та зони відпочинку, а нещодавно тут від-
крили «будиночок лісівника». Зону відпочинку об-
лаштовували зусиллями ДП «Ніжинське лісове 
господарство». Місце обрали чисте і спокійне, в 
охоронній зоні – заказнику  «Зайцеві сосни».

На честь свята
У обласній бібліотеці ім. В.  Короленка прове-

ли акцію, присвячену 27-й річниці Незалежності 
України.

Працівники відділу краєзнавства підготува-
ли книжкову виставку  «Індекс людської свобо-
ди: і книги бувають в'язнями». Мета її — ознайо-
мити чернігівців з поняттям «спецфонд у бібліо-
теці», книгами, що протягом тривалого часу були 
«в'язнями» радянських «спецхранов». Це видання, 
автори яких були репресовані в 1930–1950-х рр., 
дисиденти 1970–1980-х рр., емігрантська літера-
тура тощо. Такі видання підлягали вилученню з бі-
бліотек громадського користування і тільки у 90-х 
рр. ХХ ст. змогли повернутись у відкриті фонди.

Також були інші  книжкові виставки, зокрема  
представлені книги про сучасних воїнів, які захи-
щають Україну.

Конкурс «Чернігівщина 
туристична: вибір року»
Він триває до 30 вересня. Номінації конкурсу: 

туристична подія; гостинна садиба; заклад розмі-
щення; фахівець туристичного супроводу; музей-
ний заклад; туристична фотографія.

На конкурс подано 47 заявок від представни-
ків туристичної інфраструктури області. Для озна-
йомлення з номінантами і голосування на сайті 
«Чернігівщина туристична» працює онлайн-плат-
форма https://chernihivregion.travel/konkursy.

Запрошуємо проголосувати та обрати найпо-
тужніших представників туристичної сфери Черні-
гівщини.

Фотоконкурс 
«Архітектура Чернігівщини»
Управління культури і туризму Чернігівської 

міської ради та Міський Палац культури оголоси-
ли  конкурс фотографій «Архітектура Чернігівщи-
ни». 

Для участі необхідно до 14 вересня надіслати 
на електронну адресу fotoche2018@ukr.net з по-
значкою «Фотоконкурс» не більше 5-ти якісних фо-
тографій формату А3.

Оголошення переможців і підсумкова екс-
позиція робіт конкурсу відбудеться 21 вересня в 
Міському Палаці культури. Детальна інформація 
за телефоном: 063-063-33-10.

Фестиваль борщу 
Його провели у селі Городище на Коропщині. 

З реберцями, смаженими грибами, грушками, се-
лерою  борщ готували команди з Чернігівської та 
Сумської областей.

Перемогла команда з міста Кролевець Сум-
ської області. Їх борщ журі визнало найкращим.

Говорить Світлана Власенко, автор ідеї фести-
валю: «Провели для того, щоб  щоб здружити на-
ших людей. Моєї мами вже немає на світі 20 ро-
ків. Вона варила дуже смачний борщ. І от я про неї 
згадала і вирішила це зробити. Це свято заради 
  неї».

Літературно-мистецька панорама

Виставка  
Марини Соченко 
У Націо-

нальному запо-
віднику «Чер-
нігів стародав-
ній» (у Колегі-
умі, на Валу)  
відкритто ви-
ставки картин 
т а л а н о в и т о ї  
київської художниці Марини Соченко 
«Заради майбутнього». Вона була на 
Майдані з першого дня. Під час Рево-
люції Гідності малювала віче, наме-
ти, портрети активістів.  

Нині Марина Соченко створила  
біля 100 портретів українських вій-
ськових на передовій, на війні в Дон-
басі. Вона стала учасницею мобіль-
ної групи внутрішніх комунікацій в 
зоні АТО. Мета  групи — підтримати  
бойовий дух військовослужбовців. 
Ідея зробити групу виникла у  Всеу-
країнському  товаристві «Просвіта», 
лектори якого  постійно виїздять на 
передову. 

Марина Соченко народилась 
1963 року в Києві. У 1989 р. закін-
чила Національну академію обра-
зотворчого мистецтва і архітектури, 
де зараз працює   викладачем  жи-
вопису. Учасниця десятків виставок, 
в тому числі понад півтора десятки 
персональних, зокрема, у США. 

Пам'яті фотохудожника 
Миколи Турчина

Рік тому,  
на 70-му році, 
пішов з жит-
тя талановитий 
чернігівський 
фотохудожник 
Микола Тур-
чин. Наприкінці 
серпня   у залі  
обласної бібліотеки імені В. Коро-
ленка відкрилася виставка пам'яті  
голови  обласної організації На-
ціональної спілки фотохудожників 
України. 

Представлені різні роботи Мико-
ли Турчина — пейзажі, портрети. Ба-
гато робіт  побували  на виставках у 
різних країнах світу. Також у  твор-
чому доробку Миколи Павловича  —  
фотоілюстрації до книг, фотоальбо-
ми про історичні пам'ятники нашого 
краю.

Визначено лауреатів головної лі-
тературно-мистецької відзнаки об-
ласті — премії імені Михайла Коцю-
бинського. Рішенням конкурсної ко-
місії обласної держадміністрації та 
обласної ради лауреатами премії за 
2018 рік визнані:

у номінації «Поезія» — Євген По-
стульга, поет, художник (Прилуки), ви-
сунутий обласною організацією Наці-
ональної спілки письменників України 
(НСПУ) за книгу «Минає все»;

у номінації «Проза» — Ростислав 
Мусієнко, письменник, журналіст (Чер-
нігів), висунутий обласною організаці-
єю НСПУ за книгу «Завихрений час»;

у номінації «Народознавство» — 
Володимир Кузьменко, літературозна-
вець, професор Національної академії 
СБУ (Київ), висунутий обласною органі-

зацією НСПУ та Літературною спілкою 
«Чернігів» за книгу «Історія української 
літератури ХХ — початку ХХІ століття у 
трьох томах»;

у номінації «Декоративне та обра-
зотворче мистецтво» — Надія Марти-
ненко, художниця (Чернігів), висунута 
обласною організацією Національної 
спілки художників України за цикл робіт 
«Етнічні сакраменталії»;

у номінації «Театрально-музичне 
мистецтво» — Олексій Биш, заслуже-
ний артист України, актор Чернігівсько-
го обласного молодіжного театру, вису-
нутий  колективом  обласного дитячо-
го (лялькового) театру за роль Гамлета 
у виставі «Гамлет-машина» Г. Мюллера.

Нагородження лауреатів традицій-
но заплановане на 17 вересня, у день 
народження М. Коцюбинського.

На фестивалі 
«Мистецькі жнива»

Капела бандуристів ім. Остапа Вересая та балет-
на група Академічного народного хору  обласного фі-
лармонійного центру у Києві взяли участь у Всеукра-
їнському проекті «Мистецькі жнива-2018.  

Мета його   —  популяризація традицій і культур-
ного надбання України, її економічного, туристичного 
та мистецького потенціалу. 

Представлений  чернігівцями репертуар майже 
увесь був  побудований на фольклорі і мелодиці Чер-
нігівщини. В програмі концерту були  поема-кантата 
Григорія Верьовки «Тополя» за однойменним твором 
Тараса Шевченка, твори на тексти  славетних зем-
ляків  — Михайла Коцюбинського, Леоніда Глібова, 
Олександра Довженка, Павла Тичини. 

В рамках «Мистецьких жнив-2018»  розпочав робо-
ту і «Музей української народної пісні», де  представлені 
музичні експонати з усіх регіонів України. Долучається 
до цього  і Капела бандуристів ім. Остапа Вересая.

«Сіверські клейноди» 
на фестивалі у Польщі

Відбувся VII фестиваль фольклору «Вістула-2018» у поль-
ському місті Плоцьк. Участь у ньому взяв і Академічний ан-
самбль пісні і танцю «Сіверські клейноди» обласного філармо-
нійного центру.

На відкритті фестивалю, яке проходило перед місцевою ра-
тушою. президент міста Плоцька Анджей Новіковський подя-
кував національним колективам з Бразилії, України, Угорщини 
та Польщі за участь у найстарішому польському фольклорному 
фестивалі. 

Фестиваль 
у Батурині 

Руслана присвятила 
чистій енергії

Фестиваль «Батурин. Рене-
санс Незалежності», який 23 
серпня пройшов біля палацу 
гетьмана Кирила Розумовського 
в заповіднику «Гетьманська сто-
лиця», його натхненник і органі-
затор, народна артистка Украї-
ни  Руслана Лижичко  присвятила 
чистій енергії.

«Я стала 22-м послом чистої 
енергії у світі від України, закли-
каю людей переходити на віднов-
лювані джерела енергії», — за-
значила співачка.

Символічною Руслана вва-
жає і свою зустріч у Батурині з 
нащадком гетьмана Кирила Ро-
зумовського Грегором Розу-
мовським, який мешкає в ав-
стрійській столиці Відні. Тому 
що Австрія — країна з найбільш 
прогресивними технологіями ви-
користання відновлюваних дже-
рел енергії. У Гетьманську столи-
цю пан Грегор приїхав спеціаль-
но на святкування з українцями 
Дня Незалежності держави своїх 
видатних предків.

Руслана представила жур-
налістам спеціального гостя — 
«батька» зеленої енергії з Німеч-
чини, автора першого у світі за-
кону про відновлювані еко-енер-
гії Йозефа Фелля. На зустріч до 
палацу і прибув віце-прем’єр 
України В’ячеслав Кириленко.

На великий концерт у Бату-
рині зійшлися не тільки місцеві 
жителі, а приїхали багато  людей 
з різних куточків України. На пло-
щі біля палацу виступили Тоня 
Матвієнко, Сашко Положинський  
з гуртом «Тартак», музиканти-вір-
туози Василь Попадюк та Олесь 
Журавчак, гурт «Kozak Sistem», 
Катя Chilly, шоу-балет «Життя»,  
симфонічний  оркестр «Київська 
камерата».

Наприкінці виступила Русла-
на. Виконувала старі відомі піс-
ні та їх ремікси, а після 23-ї годи-
ни представила свій новий аль-
бом, присвячений відновлюваній 
енергії Землі.

У районній бібліотеці пройшло пред-
ставлення цієї нової книги Петра Антонен-
ка, що завоювала перше місце в обласно-
му конкурсі «Книга року-2017» в жанрі про-
зи. Директор бібліотеки Валентина Тарасен-
ко представила журналістську і літературну 
творчість гостя. Принагідно — редактор на-
шої газети висловлює щиру вдячність Вален-
тині Володимирівні за чудову організацію зу-
стрічі. 

Свій виступ гість почав з того, що саме у 
Прилуках він проводив одні з перших пред-
ставлень і двох своїх попередніх книг «Баби-

не літо» і «Свіча», і нашої газети «Світ-інфо», То 
ж  йому приємно знову зустрітися зі своїми 
давніми друзями, читачами, А в залі зібрали-
ся читачі бібліотеки, зокрема,  місцева інте-
лігенція, літератори. 

Автор зазначив, що  багатий матеріал 
для його прози давала журналістська робо-
та. Відтак, коротко розповів про кілька деся-
тиліть роботи журналістом — у Куликівській 
райгазеті «Поліська правда», обласній — «Сі-
верщина», всеукраїнській  — «Слово Просві-
ти». І, звичайно ж, про роботу останніх років 
над нашою газетою. 

Відповів  він і на численні запитання при-
сутніх, і не лише на літературні, а й на сього-
денні суспільні теми.

А головну частину зустрічі зайняло чи-
тання автором   своїх творів —  прози і по-
езії з цієї і попередніх книг. «Колись була 
добра традиція читань вголос — у колі 
сім`ї, друзів. Добре було б її відродити, 
підтримувати», зазначив гість, а також за-
кликав  бути активними читачами бібліо-
тек. 

Насамкінець бажаючі змогли придбати 
книгу «Стріла» з автографом автора.  

Меморіальна 
дошка  

Анатолію 
Пашкевичу 
Саме у Чернігові з 1989 

по 2002 роки працював ві-
домий хоровий диригент і 
композитор. В цьому році 
йому мало б виповнитися 
80 років. Та, на жаль, він ві-
дійшов від нас  у 2005-му.

Найвідоміші пісні митця 
— «Степом, степом», «Бать-
кове серце», «Мамина ви-
шня». 

В переддень річниці Не-
залежності за ініціативи 
народного артиста України, 
лауреата Шевченківської 
премії   Василя Нечепи від-
булося урочисте відкриття 
меморіальної дошки ком-
позитору, встановленої на 
обласній філармонії. 

Інтернаціональний танок на площі Плоцька 
за участю чернігівців

Поліське 
коло-2018

У  Чернігові на День Неза-
лежності вже 13-ий раз прой-
шов фестиваль національних 
культур  «Поліське коло».

Головна сцена на Красній 
площі приймала учасників  з міс-
та і районів області. На площі 
представники національниї то-
вариств  показували свою на-
родну творчість, кухню, обря-
ди. спілкувалися  рідною мовою. 
Єврейська та вірменська общи-
ни, німецький культурний центр, 
конгрес азербайджанців, гро-
мадська організація ромів —  19 
культур взяли участь у фестивалі. 

Громадська організація 
«Кримська громада», окрім тра-
диційних страв національної 
меншини, пропонувала черні-
гівцям взяти участь в акції  «Да-
вайте зробимо Крим жовто-бла-
китним».

Лауреати премії імені Михайла Коцюбинського

Представлення книги «Стріла» редактора нашої газети у Прилуках
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