2018 жылғы 14 – 20 маусым аралығындағы
Мәдениет саласының мәселелері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарындағы
жарияланымдардың мониторингі
Мониторинг публикаций в средствах массовой информации по вопросам
сферы культуры с 14 – 20 мая 2018 года
Мақаланың атауы
Наименование
статьи

БАҚ атауы
Материалдың қысқаша мазмұны
және
Краткое содержание материала
жарияланған
күні
Название
СМИ и дата
публикации
Жолың болсын, жас
Сарыарқа
Павлодарлықтар
Ақмола
өрен!
самалы
облысындағы
Бурабай
демалыс
14.06
аймағында өтетін «Burabay Summer
Fest» халықаралық балалар мен
жасөспірімдер
телевизиялық
фестиваліне
қатысушыларды
салтанатпен шығарып салды
Павлодарда
–
Сарыарқа
Аймақта 11 – 14 шілде күндері
алғашқы
самалы
«ЕРТІС-CINEMA» I халықаралық
кинофестиваль
16.06
қысқаметражды кино және деректі
фильмдер кинофестивалі өтеді. Оған
әлемнәң 20 мемлекетінен 207 жұмыс
келіп түскен.
Домбыра
Party
Сарыарқа
Павлодар
қаласындағы
«Ertis
басталды
самалы
Promenade»
сахнасы
өнерсүйер
19.06
қауымның жүрегіне жақын мекенге
айналды. Жуырда онда дәстүрлі
«Домбыра Party» өтті.
Өмірім - өнеге
Сарыарқа
Аймауытов атындағы облыстық
самалы
қазақ музыка-драма театрында
19.06
белгілі қаламгер, ардагер журналист
Ғалия Балтабайдың 70 жасқа толу
мерейтойына орай салтанатты шара
өтті
Мегажоба
мәреге
Сарыарқа
«Мен қазақпын мегажобасы мәреге
жетті
самалы
жетті. Байқаудың іріктеу кезеңі сенбі
19.06
күні облыс орталығындағы
Этноауылда өтті.
Звезда
В селе Бирлик открылся первый в
Коворкинг оъединяет Прииртышья Баянаульском районе коворкинг12.06
центр.
Звездный десант
Звезда
Прииртышья
14.06
Кинофестиваль
Павлодарда

-

Регион. kz
15. 06

Автор
Автор

Алпысбай
Хонж

Қарлығаш
Хашымқызы

Мүсәйіп Қ.

Қарлығаш
Хашымқызы

Мереке
Амантай
Кристина
Кохно

Аймақта 11 – 14 шілде күндері Жарқынбек
«ЕРТІС-CINEMA» I халықаралық Амантай
қысқаметражды кино және деректі
фильмдер кинофестивалі өтеді. Оған

Павлодарцы
на
Burabay Summer Fest

Регион. kz
15. 06

Звезды на сцене «Ertis
Promenade»

Регион. kz
15. 06

Новый музей
артефактов

Регион. kz
15. 06

для

әлемнәң 20 мемлекетінен 207 жұмыс
келіп түскен.
В Акмолинскую область на первый Асем Ахметова
международный детско-юнешский
телевизионный фестиваль Burabay
Summer
Fest
из
Павлодара
отправились 34 школьника
Звезда
казахстанской
эстарды Асем Ахметова
павлодарка Роза Мукатаева на сцене
«Ertis
Promenade»
презентовала
четрые новые песни
В Железинке здание бывшего Дома Асем Ахметова
творчества, пустовавшее более 20
лет, превратится в Цетр культурного
наследия

