АРТ-ФЕСТ ‘’ИЗКУСТВОТО – ЗНАНИЕ И ЖИВОТ”
50 ГОДИНИ ОТДЕЛ ‘’ИЗКУСТВО’’
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

ПРОГРАМА
София, 10 – 20 октомври 2012 г.
10 октомври 2012 г.
14.00 -17.00 ч.
Семинар ‘’Изкуството между творчеството, книгите и новите носители на
информация’’ – в зала ‘’Вяра”, 1 етаж
 „Електронен каталог на некнижните издания в Столична библиотека’’ – Мария Бранкова и
Ирина Томова, Столична библиотека
 ‘’Европеѝската дигитална библиотека’’ и ‘’Европеана’’ в европеѝското дигитално културно
наследство’’ – проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, УниБИТ, гр. София
 „Информационните ресурси на Националната академия за театрално и филмово изкуство и
достъпа на потребителите до тях” – Надежда Дякова, НАТФИЗ, гр. София
 ‘’Киното в прехода към дигитална епоха – съвременно българско кино” – Десислава
Бакърджиева, докторант УниБИТ, гр. София
 „Изкуство в библиотеката’’ – Росица Тодорова, РБ „Пенчо Славеѝков’’, гр. Варна
 ‘’Еволюция на идеята библиотека-музеѝ-архив в съвременната информационна среда (Нови
перспективи пред фондовете ‘’Изкуство”) – Калина Минчева, докторант УниБИТ, гр. София
 Дискусия

18.00 ч. Официално откриване на фестивала :
 приветствия и поздравления – Мраморно фоаѝе
 Откриване и представяне на изложба с оригинални графики от фонда на отдел ‘’Изкуство’’ –
Ива Владимирова - художник - галерия ‘’София”, 1 етаж

 Музикален поздрав – изп. Иван Бенчев - Мраморно фоаѝе
 Моцарт – ‘’Малка нощна музика’’ – изп. Нина Неѝчева- Мраморно фоаѝе
 Коктеѝл - Мраморно фоаѝе

11 октомври 2012 г.
10.00 -13.00 ч.
Семинар ‘’Изкуството между творчеството, книгите и новите носители на
информация’’ - в зала ‘’Вяра”, 1 етаж
 ‘’Отдел ‘’Изкуство’’ на Разградската регионална библиотека – с почерк и стил през
годините’’ – Стефка Рангелова, гр. Разград
 Презентация на отдел ‘’Изкуство’’ на Регионална библиотека – Пазарджик – Калина
Димитрова, гр. Пазарджик
 ‘’Международният конкурс за екслибрис – едно иновативно събитие в културния афиш на
Регионална библиотека ‘’Любен Каравелов’’ – Русе’’ – Станимира Бакърджиева, гр. Русе
 Презентация за българския комикс – Антон Стаѝков - художник
 Презентация на книгата ‘’София – сърцето на културния живот на България’’ – Ирена
Атанасова и Мария Бранкова, Столична библиотека
 ‘’Музиката в Библията – израз на вяра и изкуство’’ – гл. ас. д-р Светла Шапкалова, УниБИТ
 Дискусия

12 октомври 2012 г.
18.00 ч. Откриване на фотографска изложба ‘’Екстремно състезание’’ – Камелия Атанасова - партер

15 октомври 2012 г.
18.00 -19.00 ч.

Концерт - Мраморно фоаѝе

 Вивалди – ‘’Пролет’’ из цикъла ‘’Годишните времена’’ - изп. Нина Неѝчева
 Шопен – 2 Валса - изп. Нина Неѝчева
 Ѝ. С. Бах – Прелюдия Nr. 1- изп. Ѝордан Нанков
 Любомир Пипков – ‘’Възвръщане’’ из цикъла ‘’Пролетни приумици’’, Оп. 78 – изп. Татяна
Фичерова
 Фр. Шуберт - Импромптю оп.142 №2 ла бемол мажор - изп. Яна Петрова
 Дебюси - Прелюд из Бергамаска сюита и Прелюд "La serenade interrompue" из Прелюдии I-ва
тетрадка - изп. Констанца Дюлгерова
 Дебюси - Прелюд "Les sons et les parfumes tournent dans l'air du soir" и "La dance de Puck" из
Прелюдии I-ва тетрадка - изп. Георги Леков
 Шабрие - Cortege burlesque за 4-ри ръце - изп. Констанца Дюлгерова и Георги Леков
 My Foolish Heart -изп. Ѝордан Нанков
 Spain – Chick Corea - изп. Ѝордан Нанков

17 октомври 2012 г.
15.00 ч.
Прожекция на френския игрален филм -‘’Невероятната съдба на Амели Пулен’’
(реж. Жан-Пиер Жьоне) - зала ‘’Вяра”, 1 етаж

Програмата може да бъде допълвана и коригирана.

