Культпрацівники відзначили своє професійне свято
У вівторок, 10 листопада, у великому залі районного Будинку культури відбулося
урочисте святкування Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів
народного мистецтва.
З привітальними словами до присутніх звернулися перший заступник голови
Свалявської РДА Василь Русин та начальник відділу культури і туризму Наталія Шелеп,
котрі побажали присутнім подальших успіхів, творчого натхнення та оптимізму, після
чого відбулося нагородження грамотами і подяками тих працівників сфери культури, які
своєю щоденною працею допомагають зберігати та примножувати духовні цінності, що,
безперечно, є справою благородною, вкрай потрібною для суспільства.
Відтак, директору РБК Василю Плоскіні вручили грамоту управління культури ОДА за
перше місце в обласному огляді-конкурсі методичних кабінетів районних і міських
Будинків культури. Грамотою РДА нагороджена завклубом с. Родникової Гути Ганна
Гартавел – за багаторічну сумлінну працю на ниві культури, активну роботу щодо
організації культурно-дозвіллєвого обслуговування населення, з нагоди професійного
свята та 55-річчя від дня народження.
Таких же нагород удостоєно викладачів Свалявської дитячої школи мистецтв – Ганну
Уйгелі, Тетяну Голонич, Тетяну Буту, а також керівника оркестру народних інструментів
викладачів міської ДШМ Світлану Фізер.
Окрім цього, подяками та грамотами нагороджені керівник народного хору ветеранів
війни та праці Каміла Макара, завклубом с. Оленьова Наталія Грабар, керівник
фольклорного колективу „Свалявські музики” Павло Личко та голова об’єднання
художників „Арт-Свалява” Віталій Дорош.

Після завершення церемонії нагородження на сцену запросили дванадцять вихованців
Свалявської ДШМ, котрі нещодавно брали участь у сьомій Всеукраїнській музичній
олімпіаді „Голос країни” у Києві, де наші юні таланти представляли не тільки
Свалявщину, але й Закарпаття, відтак, вибороли перше місце в загальнокомандному

заліку серед учбових закладів України, а також спеціальний приз – сертифікат на суму 10
тисяч гривень. У номінації „Класичне фортепіано” (вік 9-11 років) Юлія Мандзюк
(викладач Ганна Гнатівна Уйгелі) стала лауреатом І ступеня, у номінації „Народні
інструменти” (вік 7-8 років) Василина Кравчук (викладач Ірина Миколаївна Сакаль) –
лауреат І ступеня; у номінації „Народні інструменти” (вік 9-11 років) Іван Надь (гітара,
викладач Тетяна Семенівна Голонич) – лауреат І ступеня; у номінації „Класичне
фортепіано” (вік 7-8 років) Ірина Гуйван (викладач Наталія Володимирівна Русин) –
лауреат ІІ ступеня; у номінації „Класичне фортепіано” (вік 7-8 років) Олександра Бомбей
(викладач Дарія Романівна Повшик) є дипломантом конкурсу. Юний Іван Попович
(домра) став лауреат ІІ ступеня (викладач Ірина Миколаївна Сакаль), Марія Бистрянин
(домра, викладач Тетяна Семенівна Голонич) – лауреат ІІІ ступеня, Михайло Гончарук
(гітара, викладач Людмила Юріївна Чубірка) – дипломант конкурсу, Наталія Никифорук
(домра, викладач Тетяна Семенівна Голонич) – дипломант конкурсу. Наш край достойно
представили юні віртуози Степан Никифорук (викладач Тетяна Семенівна Голонич),
Юлія Зубик (викладач Ірина Миколаївна Сакаль) та Наталія Белла (викладач Світлана
Іванівна Фізер).
Фінальною ноткою урочистості став виступ оркестру народних інструментів викладачів
Свалявської ДШМ, котрий виконав декілька неперевершених та захоплюючих
композицій.
Сергій ФІЗЕР.

