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Бліц-інформ
Філармонійний центр – 
військовослужбовцям
Живий, емоційний відгук викликала яскра-

ва, запальна, повна експресії і оптимізму кон-
цертна програма, яку 21 лютого обласний фі-
лармонійний центр подарував військовослуж-
бовцям строкової служби 8 навчального Чер-
нігівського центру Держспецтрансслужби (в/ч 
Т0500).

На концерті, що зібрав повну залу, прозву-
чали патріотичні та ліричні пісні у виконанні 
Марини Коваленко, Іванни Подольської, Яни 
Корольової, Олександра Лузана та В'ячеслава 
Мацвійка.

Як розповів заступник командира части-
ни з морально-психологічного забезпечення 
підполковник Володимир Манойло, через за-
проваджминулого року карантинні обмежен-
ня військовослужбовці обмежені в можливос-
ті відвідувати концерти за межами місця про-
ходження служби.

То ж нинішній виступ артистів перед солда-
тами на території військової частини був пер-
ший за весь час карантину. Від вдячних вій-
ськовослужбовців та на згадку про шефський 
концерт Володимир Манойло вручив артистам 
почесну грамоту і квіти.

Cічневий локдаун 
не завадив працевлаштувати 
майже 4 сотні безробітних
У порівнянні з січнем минулого року безро-

бітних стало більше, а вакансій менше. «Та не-
зважаючи на складну економічну ситуацію як 
у державі в цілому, так і в області зокрема, об-
ласна служба зайнятості працює в звичному 
режимі та надає послуги роботодавцям і шука-
чам роботи», говорить директорка обласного 
центру зайнятості Лідія Падалка.

Протягом січня лави безробітних в облас-
ті поповнили 2,7 тис. громадян, що на 12,4% 
більше, ніж за відповідний період торік. Всьо-
го ж на обліку в службі зайнятості перебували 
та отримували послуги 15,6 тис. безробітних.

До активних програм сприяння зайнятості 
протягом першого місяця 2021 року залучено 
504 безробітних. Зокрема, 395 осіб працевла-
штовано. Крім того, 52 безробітних залучено 
до тимчасової зайнятості. На громадських ро-
ботах вони прибирали сміття, розчищали сніг 
та допомагали у відділах субсидій та соціаль-
них допомог. Також безробітні працювали під-
собними робітниками на роботах тимчасового 
характеру в сільському та лісовому господар-
ствах, у переробній промисловості та на будів-
ництві.

У січні професійним навчанням було охо-
плено 57 осіб. Так, за направленням служби 
зайнятості безробітні підвищували кваліфіка-
цію безпосередньо на робочих місцях за та-
кими професіями: електрогазозварник, елек-
трик, продавець, бухгалтер, адміністратор.

Протягом січня 2021 року у базі вакан-
сій обласної служби зайнятості налічувалося 
майже 2 тис. пропозицій роботи, а це на 60% 
менше, ніж за цей період торік. Роботодав-
ці шукали, насамперед, продавців, водіїв ав-
тотранспортних засобів, швачок, слюсарів, 
електромонтерів, кухарів, бухгалтерів, лікарів, 
спеціалістів державної служби, підсобних ро-
бітників тощо.

Станом на 1 лютого 2021 року в області на-
лічувалось 14,1 тис. офіційно зареєстрованих 
безробітних, що на 20% більше, ніж на цю дату 
торік. Водночас роботодавці потребували 872 
працівників.

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або ко-

штами на підтримку діяльності Чернігівсько-
го благодійного фонду «Захистимо Україну!», 
який, у свою чергу, допомагає українській ар-
мії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими 
реквізитами: на картку «Приватбанку» на ім'я 
Ясенчука Олександра: 5168 7456 0409 2962. 

Наприкінці лютого в читальній залі обласної 
бібліотеки ім. В. Короленка відкрилася звітна ви-
ставка світлин обласної організації Національної 
спілки фотохудожників України.

На виставці, яку можна переглянути в бібліоте-
ці до кінця березня, представлено 45 світлин 15-ти 
авторів. Різноманіття жанрів вражає: пейзаж, пор-
трет (включно з художнім та психологічним), натюр-
морт, анімалістика, макро, абстракція, стріт-фото, 
тревел-фото, філософські та сюжетні світлини.

Загалом протягом 2020 року ЧОО НСФХУ про-
вела такі заходи: звітну фотовиставку світлин за 
2019 рік членів і кандидатів Спілки в бібліотеці ім. 
В. Г. Короленка, онлайн-фотовиставку з нагоди 75-ї 
річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні; тематичні фотоконкурси до Всесвітнього дня 
фотографії; фотовиставку, присвячену Всесвітньо-
му дню фотографії, в обласному художньому музеї 
ім. Г. Галагана. Фотомитці, які презентували світли-
ни на виставці, брали участь у безлічі фотоконкур-
сів та виставок, співпрацювали з модними журна-
лами, допомагали чужим проєктам і впроваджува-
ли власні художні й соціальні фотопроєкти.

Віктор Кошмал завоював золоту медаль НСФХУ 
у XIII Національному бієнале «Природа 2020» у но-
мінації «Пейзаж, флора і фауна». Гідно презенту-
вали українське фотомистецтво на Міжнародному 
конкурсі в Токіо (Японія) «Tokyo International Foto 
Awards» Вадим і Валерія Докторови, здобувши срі-
бло в категорії «Портрет».

Світлина Андрія Казуна, що брав участь у що-
річному фотоконкурсі «Вікі любить пам’ятки», була 
визнана найкращим фото Чернігівської області та 
увійшла у ТОП-10 кращих світлин України. Ось його 
фото Троїцького собору Чернігова. 

Літературний конкурс 
для дітей та молоді 

«Під знаком Симаргла»
Громадська організація «ДіяСло-

ва» спільно з Управлінням у справах 
сім’ї, молоді та спорту, Управлінням 
культури та туризму міської ради та 
міською комунальною Центральною 
бібліотечною системою оголосили 
цей конкурс, приурочений до 398 річ-
ниці надання Чернігову магдебурзь-
кого права 27 березня 2021 року. 

Мета – привернення уваги до 
Чернігова як одного з найдавніших 
міст України з неповторною історією, 
виявлення нових талановитих авто-
рів.

Основна вимога до творів: дія 
має відбуватися в Чернігові (у мину-
лому, теперішньому чи майбутньому) 
або бути тісно пов’язана з нашим міс-
том. 

На конкурс допускаються робо-
ти за номінаціями: «Проза», «Поезія». 
Обсяг творів не має перевищувати:

для поетичних творів – не біль-
ше 7 творів або загальним обсягом 
поетичних рядків не більше 150; для 
прози – до 40 тис знаків (для опові-
дання) та до 100 тис. знаків (повість); 
Автор може надати і фрагмент твору. 
На конкурс приймаються твори від 
учасників у трьох вікових групах:І - 8 
– 14 років; ІІ – 14 – 18 років; ІІІ – 18 
– 25 років.

Конкурсні роботи приймаютьчся 
до 20 березня включно на електро-
нну адресу lib-cls@ukr.net з поміткою 
«Конкурс». 

Переможці конкурсу нагороджу-
ються дипломами та пам’ятними су-
венірами. Також мають право поза-
конкурсного відбору на навчання у 
літературній школі «Кошлатий Боруш-
ко», що працюватиме при бібліоте-
ці, із подальшою публікацією у збірці 
учасників школи.

На конкурс вже надійшли перші 
роботи. Їх надсилають не лише чер-
нігівські школярі та студенти. Так 
свій есей «Фарби Десни» надісла-
ла 14-річна Софія Федорова з міста 
Хмільник Вінницької області. 

Театр 
ім. Т. Шевченка
25 лютого, в день народжен-

ня видатної української пись-
менниці, на сцені обласного ака-
демічного музично-драматич-
ного театру ім. Т. Шевченка від-
бувся показ вистави «Саронська 
квітка, або Інша сторона гріха», 
поставленої за творами Лесі 
Українки молодим режисером 
Денисом Федяшовим. 

Протягом 95-річної історії те-
атру вистави за творами поете-
си багато разів йшли на нашій 
сцені. Це, зокрема, «Лісова піс-
ня» (1999 і 2018 рр.), «Камінний 
господар» (2006 р.), «Одержима» 
(2015 р.), «Міріам» (2018 р.).

Обласний 
філармонійний 

центр
До ювілею поетки центр 

підготував відеопроєкт 
«Impromptu», або «Когда цве-
тет никотиана». Це єдиний твір 
Лесі Українки, написаний ро-
сійською мовою. Леся писала 
твори французькою і німець-
кою, перекладала з англійської 

й італійської, болгарської і поль-
ської, давньогрецької і латини. 
Але була українською художни-
цею слова! 

«Impromptu» («Когда цветет 
никотиана») читає Інна Василен-
ко. Автор ідеї – заслужений діяч 

мистецтв України Сергій Тере-
бун, режисер – Дмитро Обєд-
ніков, зйомки Олександра До-
вбенка, консультант Олександр 
Соломаха. –

Відеопроєкт Чернігівсько-
го обласного філармонійного 
центру візьме участь у Всеукра-
їнському медіапроєкті PHIL-ZT 
«Леся Українка – 150» 

Обласна бібліотека 
ім. В. Короленка
Працівники бібліотеки про-

вели літературно-музичний ве-
чір «Хотіла б я піснею стати…» 
Сценарій побудовано на осно-
ві біографічних даних про роди-
ну Лариси Косач та сюжетів із її 
життя. 

Прозвучали уривки віршів 
Лесі Українки, рядки з «Лісової 
пісні». Акторами цього вечора 
були учасники поетичного бібліо-
простору «А+» Анна Дмитрук, яка 
блискуче вжилася в ролі Лесі 
Українки й Мавки, та Сергій Та-
ранець, котрий майстерно впо-
рався з роллю чоловіка поетеси 
Климента Квітки. 

На свято завітала студент-
ська молодь із Національного 
університету «Чернігівський ко-
легіум» ім. Т. Шевченка й Націо-
нального університету «Чернігів-
ська політехніка», а також учні 10 
класу колегіуму №11. 

Міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського

Флешмоб «Моя Леся Укра-
їнка». Вірші поетеси, з відео-
записом на сайти бібліотеки, 
читали секретар міської ради 
Олександр Ломако, начальник 
управління культури та туриз-
му, депутат міськради Олек-
сандр Шевчук, вчителька шко-
ли № 28 Ольга Петренко, учні 
2-Б класу школи № 24, учні 6-В 
класу колегіуму 11.

На сайті бібліотеки було по-
казано фрагмент вистави «Не 
зневажай душі своєї цвіту» за 
мотивами драми-феєрії «Лі-
сова пісня» від чернігівської 
Творчої експериментальної 
майстерні (режисер Рената Га-
фурова). До речі, головну роль 
Мавки зіграла донька дирек-
торки бібліотеки Людмили Зі-
невич – Єва.

Відеопроєкт до ювілею. Бі-
бліотекарі приміряли на себе 
ролі персонажів Лесиних тво-
рів, читали вірші поетеси.

Творчість поетеси – учням. 
Міська філія № 7 

провела цикл уроків для 
учнів школи № 24 «Леся Україн-
ка – зразок мудрості, героїзму, 
безмежної відданості своєму 
народові».

Відзначили ювілей Лесі Українки 

Фотовиставка 
у бібліотеці 

ім. Короленка 

Чернігівська міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський проєкт діє в 
Чернігові вже 6-й рік.  Останні два роки 
курси працюють при центральній місь-
кій бібліотеці ім. М. Коцюбинського, ди-
ректорка якої, кандидат філологічних 
наук Людмила Зіневич є організатором 
і керівником курсів. 

«Нашого цвіту по всьому світу». Так 
називається авторський курс кандида-
та філософських наук Тамари Андрій-
чук, який вона читає на курсах вже не 
перший навчальний рік. Нині тема кур-
су – «Видатні науковці української діа-
спори». Авторка вже прочитала лек-
цію – «100 років Українському вільно-
му університету». Частина 1. «Відень – 
Прага (1921 – 1945)». Частина друга. 
«Мюнхен (1945–2021)». Потім прочита-
ла лекцію «Дмитро Дорошенко (1882 – 
1951).

Розклад занять курсів: середа і чет-
вер 17. 30, субота – 10. 00. Бібліоте-
ка ім. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 
22). Тел. для довідок та запису на курси: 
675-043, 775-156.

Клуб книгомандрівників. Уже чет-
вертий місяць діє цей новий проєкт бі-
бліотеки. Директорка закладу й веду-
ча проєкту Людмила Зіневич запрошує 
на інтерв̀ ю, бесіду цікавих, відомих лю-
дей міста, які розповідають про свої чи-
тацькі вподобання, загалом про літера-
туру. Зустрічі транслюються в Інтернеті, 
на сайті Svjboda.FM. 

Черговими гостями клубу були: при-
зерка чемпіонатів Європи і світу з бі-
атлону, заслужений майстер спорту, 
нині перший заступник голови облас-
ної ради Ніна Лемеш, молодий режи-
сер театру ім. Т. Шевченка Денис Федя-
шов, який розповів про щойно постав-
лену ним виставу «Саронська квітка, 
або Інші історія гріха» за творами Лесі 
Українки. 

«Клуб інтелектуального кіно». На 
черговому засідання Клубу, що діє в 
рамках Безкоштовних курсів україн-
ської мови, відбувся показ і обговорен-
ня фільму «Лісова пісня. Мавка» за дра-
мою Лесі Українки, який зняв відомий 
режисер Юрій Іллєнко. 
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