Журі назвало лауреатів обласної премії імені І.П. Котляревського
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28 серпня відбулося засідання журі обласної премії імені І.П. Котляревського, заснованої
обласною радою для відзначення громадян, які своєю професійною,
культурно-освітньою та громадською діяльністю сприяють розвитку української
літературної мови, театрального мистецтва, української класичної та сучасної музики.

Журі, яке очолює перший заступник голови обласної ради Володимир Онищенко
ознайомилося з матеріалами, поданими на здобуття цієї премії, розглянуло творчу
діяльність претендентів та визначило переможців. У цьому році на розгляд журі
надійшло 41 подання, з яких 36 – на окремих митців, 5 – на творчі колективи.

За рішенням журі лауреатами обласної премії імені І.П. Котляревського у 2013 році стали:

у номінації «Театральна діяльність» - Юрій Попов, народний артист України, провідний
артист Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру
імені М.В.Гоголя та
Микола Щокін,
ляльковод Полтавського академічного обласного театру ляльок;

у номінації «Слово» - Олена Діденко, художній керівник Кременчуцького міського
палацу культури; автор, режисер, сценарист і ведуча культурно-мистецьких заходів;

у номінації «Музично-пісенна творчість» - Анатолій Корольов, викладач Лучанської
дитячої школи естетичного виховання Лохвицького району;

у номінації «Поетичний твір» - Юлія Манойленко (Новоселецька), член Національної
спілки письменників України, літоб’єднання імені О.Донченка, науковий співробітник
Лубенського краєзнавчого музею та
Ярослава Городницька
, заступник директора з навчально-виховної роботи Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ
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ступенів Диканського району;

у номінації «Сучасна проза» - Костянтин Бобрищев, член Міжнародної Асоціації
письменників і публіцистів;

у номінації «Медіапроект» - авторський колектив документального телевізійного фільму
«Усе в тобі» Полтавської ОДТРК "Лтава", присвяченого творчій діяльності Григорія
Сковороди, у складі: Людмили Нестулі – автора сценарію і режисера; Наталії
Святцевої
–
оператора-постановника;
Миколи Янка
– оператора;
Вадима Ануфрієва
– інженера відеомонтажу;

у номінації «Подія року» - авторський колектив працівників Полтавського краєзнавчого
музею за створення виставки «На шляху до ноосфери», присвяченої 150-річчю
Володимира Вернадського у складі: Світлани Кигим, заслуженого працівника культури
України, завідувача науково-дослідного експозиційного відділу природи,
Валерія Побокова
, художника, завідувача відділу реставрації;
Тамари Кондратенко
, головного зберігача фондів.

Журі порушило клопотання перед головою обласної ради про нагородження Почесною
грамотою обласної ради номінантів премії: Тараса Худіна, Григорія Плиски, Валерія
Татаринова, Олени Сімініченко та Ганни Грибан
.
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