             Звіт про виконання  Програми збереження, відродження
                      і розвитку народних  художніх промислів у
м. Кремінна на  2011 - 2014 роки за 2011 рік.

З  метою  створення сприятливих умов щодо збереження,  відродження  і  розвитку  народних  художніх промислів, виконкомом Кремінської  міської ради та відділом культури і туризму райдержадміністрації. 
постійно проводиться робота в даному напрямку. Найбільш  поширеним  видом  декоративно - прикладного  мистецтва в нашому регіоні є  вишивка.   Яскравими представниками цього  виду  у м. Кремінна є: Вовк Надія Максимівна /народна майстриня Луганщини/,  Рогач Людмила Семенівна /народна майстриня Луганщини/, у с. Житлівка - Пєтухова Людмила Іванівна /народна майстриня Луганщини/, у с. Стара Краснянка - Гарькава Лариса Олексіївна /народна майстриня Луганщини/,  в с. Червона Діброва - Кедич Зоя Антонівна  та багато  інших. Ведеться робота  по  виявленню    майстрів  та  залученню зацікавлених,  постійно проводяться майстер – класи. Майстри  гідно  представляють нашу  Кремінщину  на  виставках  різного  рівня.
Художньою обробкою металу займається Літвін Геннадій Петрович (м. Кремінна).  Майстер виготовляє високохудожні вироби з металу. Його роботи неодноразово  експонувалися у районному краєзнавчому музеї, Літвін Г.П. є постійним учасником виставок різних  рівнів. 
У  Кремінському  краєзнавчому  музеї  проходять  виставки  робіт  майстра  з  різьблення  по  дереву  Олександра  Башуна  (м. Кремінна),  останнім  часом  виявлено  майстра  з   різьблення  по  дереву  Шаповалова Володимира (м. Кремінна).  Роботи  цих  майстрів  зацікавили  відвідувачів  виставки  «Творча  майстерня»    
Великої уваги заслуговують роботи фотохудожників Євгена Солдатенкова та Сергія Іванова, румунське мереживо Ольги Чорнобай займало призові місця на виставках різних рівнів. Керамічні вироби майстерні Андрія Сичака користуються попитом серед населення. Для  повноцінної  роботи  майстрів  декоративно - прикладного  мистецтва  - на  базі  К У «Кремінський районний будинок культури» працює  творче  об’єднання  “Скарбниця  талантів ”,  яке  об’єднало  майстрів  декоративно – прикладного  мистецтва  нашого міста та всього району. Майстри  декоративно – прикладного  мистецтва постійно беруть активну участь у міських, районних та обласних заходах. Роботи майстрів неодноразово експонувалися на виставках у м. Київі.   
У  бібліотеках  та  клубах  Кремінської територіальної громади регулярно  проводяться  тематичні  книжкові  виставки,  виставки  місцевих  майстрів  декоративно – прикладного  мистецтва,  проводяться  заходи  щодо  відродження  видів  народних  художніх  промислів.  Так у с. Червона Діброва - Кедич Зоя Антонівна  навчає  молодь  вишивати  у  національних  традиціях,  Рогач Людмила Семенівна (м. Кремінна) займається з молоддю вишивкою  бісером, Авчинникова  Олена Володимирівна (м. Кремінна) викладає  орігамі  та  інші. 
    При дитячій бібліотеці та районному краєзнавчому музеї діють постійні експозиційні розділи, присвячені традиціям народного мистецтва та народним промислам, які представлені в нашому районі. Створено  районний реєстр майстрів народного мистецтва та народних художніх промислів. Найкращі представники нашої територіальної громади  гідно представляють свої твори на різних виставках та  культурно - мистецьких заходах.  

      Заступник міського голови                                                      Потапов В. І.



