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Міжнародний дитячий, молодіжний фестиваль аудіовізуальних мистецтв „Кришталеві джерела” вперше відбувся до „Дня кіно” з 20 до 27 серпня
1991 року в м. Кролевці Сумської області, під час путчу 1991 року. Саме тому кожна річниця фестивалю співпадає з Днем Незалежності України.
На сьогодні співзасновниками фестивалю є Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту,
Міністерство культури України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Національна спілка кінематографістів України,
Національна спілка фотохудожників України, Асоціація діячів кіноосвіти і медіапедагогіки України.
„Кришталеві джерела” - це яскрава мистецька подія, що протягом ось уже двадцяті трьох років збирає юних митців та представників професійних
студій для обміну досвідом, творчого спілкування, ознайомлення з кращими зразками сучасного мистецтва. У програмі фестивалю - зустрічі з
визначними діячами української культури, майстер-класи, перегляд фільмів-переможців міжнародних та вітчизняних фестивалів. Українські та
зарубіжні учасники завжди радіють нагоді долучитися до життя місцевої громади, до її культурно-історичної спадщини. Спілкуючись зі своїми
ровесниками - учнями загальноосвітніх шкіл, гімназій, представниками художніх колективів, фестивальна молодь має змогу не тільки оцінити
самобутність місцевої культури, а й знайти нових друзів. Понад п’ять тисяч українських дітей та юнацтва пройшли його етапами і здобули
надзвичайно цінні початкові знання в таких творчих галузях, як кіно-, теле-, радіо-, фотомистецтво.
Певно, в Україні немає жодної телевізійної чи радіокомпанії, в якій би не працювали нині вихованці „Кришталевих джерел”. Подорожі визначними
місцями України з року в рік приваблюють нових і постійних учасників фестивалю, стають поштовхом для народження творчих робіт. Фотографії,
передачі, фільми, створені на культурно-оздоровчих заходах, демонструються на завершальних конкурсах фестивалю, публікуються у щорічних
випусках газети „Кришталеві джерела”. За створення кращих робіт представників дитячих, молодіжних студій, професійних колективів відзначають
званнями „Лауреат”, „Дипломант” і нагороджують дипломами фестивалю. Фестиваль „Кришталеві джерела”. " збирає під своє вітрило талановиту
молодь, яка незабаром поповнить творчі колективи кіностудій і телерадіокомпаній. Він є своєрідним трампліном для багатьох юних творчих
особистостей при виборі професії та життєвого шляху.
АВТОРИ ЗАСНУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ 1989-2015рр.:
Авторами ідеї заснування і проведення фестивалю у 1989 році були Фоменко Ілля Михайлович (м. Суми), Дурнов Володимир Андрійович (м.
Знам’янка Кіровоградської області ), Федера Микола Іванович (м. Дніпропетровськ);
Організатором підписання Постанови про організацію і проведення фестивалю у 1991 році була Полікарпова Галина Костянтинівна (м. Київ),
президент Асоціації діячів кіноосвіти УРСР;
Постійним організатором щорічного (1991-2016рр.) проведення фестивалю є Фоменко Ілля Михайлович (м. Суми), голова правління Асоціації діячів
кіноосвіти і медіапедагогіки України;
Організатом проведення (1993-2001рр.) був Калита Володимир Семенович (м. Київ), директор Українського державного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Міністерства освіти України, віце- президент Асоціації діячів кіноосвіти України;
Президентом фестивалю з 1995 року є Мусіенко Оксана Станіславівна (м. Київ), президент Асоціації діячів кіноосвіти України (1994-2013рр.),
почесний президент Асоціації діячів кіноосвіти і медіапедагогіки України (2013-2015рр.);
Головним режисером програми фестивалю (1996-2015рр.) є Зеленська Олена Віталієвна (м. Київ), відповідальний секретар правління Асоціації
діячів кіноосвіти і медіапедагогіки України;
Організатором наповнення програми фестивалю (2003-2015рр.) є Куценко Олена Вільєнівна (АР Крим), віце-президент Асоціації діячів кіноосвіти і
медіапедагогіки України;
Автором введення в програму фестивалю телевізійної програми у 1997 році був Гриценко Микола Семенович (м. Суми), на той час представник
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
Автором введення в програму фестивалю фото програми у 1999 році був Стародуб Володимир Костянтинович (м. Суми), на той час голова Сумської
обласної організації Спілки фотохудожників України;
Автором введення в програму фестивалю радіо програми у 2002 році був Шишков Євген Володимирович, (м. Київ) на той час начальник
контрольно-аналітичного управління Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
З ІСТОРІЇ ФЕСТИВАЛЮ:
22 травня 1991 року підписано спільну Постанову - колегій: Міністерства народної освіти УРСР, Міністерства культури УРСР, секретаріатів:
Спілки кінематографістів України, ЦК ЛКСМ України, Правління Товариства друзів кіно УРСР, Держтелерадіо УРСР, якою започатковано
„Український відкритий фестиваль дитячого та юнацького кіно”.
1995 рік - підписано нову постанову про фестиваль Колегій: Міністерства України у справах молоді та спорту, Міністерства освіти України,
Міністерства культури України, Правлінь: Спілки кінематографістів України, Асоціації діячів кіноосвіти України, якою фестиваль отримав назву:
„Український відкритий фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного кіно „Кришталеві джерела”, яка діє на сьогодні.
1997 рік - до складу організаторів долучилася Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Створено два професійні журі, що
оцінюють подані на фестиваль кіно і телефільми та телепрограми. Фестиваль змінив назву на „Український відкритий фестиваль дитячого,
молодіжного кіно та телебачення „Кришталеві джерела”.
1999 рік - до складу організаторів долучилася Спілка фотохудожників України. Працюють три професійні журі, що в рамках кіно-, теле-, фото
вернісажів фестивалю, оцінюють подані на фестиваль кіно і телефільми, телепрограми, фотороботи.
1993-2001 роках – фестиваль проводився у м. Суми.
2002 рік - конкурсні кіно-, теле-, радіо-, фотороботи оцінює чотири професійні журі. XІ Фестиваль проведено 14-17 жовтня в „Будинку кіно” у
Києві.
2003 рік - XІІ фестиваль відбувся у двох регіонах: 25-30 червня - під час святкування 2500-річчя м. Євпаторії АР Крим (кіно, теле, радіовернісажі);
22-25 серпня - у м. Шостці, Сумської області (фотовернісаж).
2004 рік - XІІІ фестиваль відбувся у двох регіонах: 30 липня - 05 серпня - с. Штормове, Сакського району, АР Крим (кіно, теле, радіовернісажі); 0813 серпня - у м. Шостці, Сумської області (фотовернісаж).
2005 року - кіно та фотовернісажі XІV фестивалю проведено 13-19 серпня у м. Сумах, а теле та радіовернісажі відбулися 07-12 грудня в с. Поляна,
Свалявського р-ну, Закарпатської області.
2006 рік - XV фестиваль відбувався в м. Сумах 9-14 серпня, а нагородження у ЦВ „Сатера” м. Алушта, 3-10 вересня.
2007 рік - XVI фестиваль відбувався в с. Штормове, Сакського району, АР Крим з 2-9 вересня. Спізасновниками почалося обговорення рішення
щодо необхідності зміни формату та назви фестивалю на Міжнародний дитячий, молодіжний фестиваль аудіовізуальних мистецтв „Кришталеві
джерела”.
2008 рік - XVII фестиваль відбувався в м. Сумах 9-13 серпня, а нагородження в с. Штормове, Сакського району, АР Крим з 2-9 вересня.
2009 рік - Державними співзасновниками фестивалю, підписано наказ від 01.04.2009р. №5/200/290/1079/15 „Про організацію та проведення
Міжнародного дитячого, молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв „Кришталеві джерела”, яким офіційно змінено назву фестивалю на
„Міжнародний” та затверджено нову редакцію „Положення про фестиваль”. Ці документи погоджено Національними творчими спілками:
кінематографістів, фотохудожників та Асоціацією діячів кіноосвіти і медіапедагогіки. XVIII фестиваль відбувався в с. Штормове, Сакського району,
АР Крим з 2-9 вересня.
2010 рік - XIX фестиваль відбувався в с. Штормове, Сакського району, АР Крим з 2-9 вересня.
2011 рік - XX фестиваль відбувався в м. Суми з 15-22 серпня.
2012 рік - XXI фестиваль відбувався в м. Вінниця з 09-16 серпня.
2013 рік - XXII фестиваль відбувався в м. Вінниця з 09-14 серпня.
2014 рік - XХІІІ фестиваль проведено з 27.10-19.11(переглядова частина). 20 листопада в „Будинку кіно” у Києві (очне проведення).
2015 рік - XХІV фестиваль заплановано проведенння з 25.07-21.08 (переглядова частина). Заплановано проведенння 22-24 серпня у м. Конотоп
Сумської обл. (очне проведення), а відбулося в м. Київ. 12 вересня в „Будинку кіно” у Києві в День Українського Кіно.

