
Хроніка культурного життя Кіровоградщини
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими

документами за березень 2020 року)

Загальні питання

9 березня у Кропивницькому відбулося покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку та марафон-
читання поезії поета у форматі вільного мікрофона.

Визначені переможці обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-
прикладного мистецтва імені Якова Паученка.
У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» перемогу отримали монументальні панно в техніці
мозаїки: «Старий Заповіт», «Хрещення Київської Русі», триптих «Іоанн Хреститель», «Покрова Пресвята
Богородиця» та «Свята Праведна Єлисавета» 2017-2018 років виконання на території Соборного храму
Благовіщення Пресвятої Богородиці в місті Кропивницькому.
Автор: Кривко Олександр Володимирович – художник, викладач комунального закладу «Художня школа
імені О. Осмьоркіна міста Кропивницького», голова Архітектурно-будівельного відділу Кіровоградської
єпархії УПЦ, клірик храму Святителя Миколая Чудотворця.
У номінації «Геральдика та вексилологія» переможця не визначено, оскільки конкурсанти набрали
однакову кількість голосів.

Театрально-концертне життя

Обласна філармонія

Концерти, що відбулися у березні: ВІА «Лейся песня», «Зачаровані Любов’ю» – концерт,
присвячений 8 Березня в якому взяли участь Поль Манондіз, Анастасія Шах та творчі колективи і
солісти обласної філармонії, Prime Orchestra – Музика любові, Національна заслужена капела
бандуристів імені Г. Майбороди.

Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Кропивницького

Протягом місяця відбулися заходи:

1 березня – музична казка «Всі миші люблять сир» за мотивами казки Дюли Урбана (Оксана Сенатович);

3 березня – народний анекдот «Позичений чоловік» (Євген Гуцало);

5 березня – комедія для дорослих «Ти моє все» від Театру-студії імпровізації «Чорний квадрат»;

7 і 8 березня – велика шоу-програма «Усі ми прагнемо любові»;

13 березня – концерт симфонічного оркестру Lords of the Sound «Кінохіти: краще за 5 років».

Музейна справа

Обласний художній музей

Виставки:

Виставка робіт учнів художньої школи імені О. Осмьоркіна міста Кропивницького «Ой Тараса думи віщі –
для душі розмова» до 60-річчя створення школи та 206-ї річниці від дня народження поета, художника,
філософа Т.Г. Шевченка;



Виставка-аукціон робіт вихованців студії дитячої творчості «Індіго» на допомогу ГО Кіровоградська
організація захисту тварин «Бім»;

Виставка творів «Мистецький світ Віктора Каверіна» (м. Київ) до ювілею художника.

Презентації

4 березня відбулася презентація заочної участі у ХІІІ обласних літературно-краєзнавчих Куценківських
читаннях «Осяяні талантами», присвячених 180-річчю від дня народження М.Л. Кропивницького та 175-
річчю від дня народження І.К. Тобілевича, які відбулися 15 лютого у літературно-меморіальному музеї І.К.
Карпенка-Карого.

13 березня – презентація участі у фестивалі «NEOсвітній Арсенал», який проходив з 27 лютого по 1 березня
у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» (м. Київ).

У березні відбулися майстер-класи із виготовлення вітальної листівки, виробів з паперу «Чарівний
черевичок», «Вітальний пакунок».

Обласний краєзнавчий музей

1 березня в історико-архітектурному заповіднику родини Раєвських – філії обласного краєзнавчого музею
– відбувся захід з циклу «Звичаї і обряди українського народу» до свята Масляна.

1 березня у заповіднику-музеї І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія відбувся захід з циклу
«Звичаї та обряди українського народу – Масляна».

5 березня в обласному краєзнавчому музеї, за участі кропивницьких літераторів, митців, бібліографів та
краєзнавців, відбувся захід «Поезія Шевченка в серці й на устах», присвячений 206-й річниці від дня
народження українського поета, художника, громадського діяча та мислителя Тараса Григоровича
Шевченка (1814-1861).

5 березня в обласному краєзнавчому музеї проведено захід з презентацією виставки «Жінки
Єлисаветградщини», приурочений до Дня прав жінок і миру.

У відділі обласного краєзнавчого музею – меморіальному музеї М.Л.Кропивницького створили виставку
«Перлинки репертуару кропивничан». На виставці рекламна продукція театру – афіші і програми вистав
останнього десятиліття, світлини з вистав, буклети Всеукраїнського театрального свята «Вересневі
самоцвіти» тощо.

У заповіднику-музеї І.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія підготували матеріали для виставки
«Життя театру» і присвятили її до свята театру, а також історії одного з провідних театрів України –
Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка, якому у 2020 р. виповнилось 100 років.

Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна

3 березня відбулося відкриття персональної виставки творів килимарства заслуженого майстра
народної творчості України Олександри Пренко «Весна – кохання – життя».

Літературно-меморіальний музей І. Карпенка-Карого

Творча зустріч з відомим поетом та мандрівником Олександром Ляшком відбулася в літературно-
меморіальному музеї Івана Карпенка-Карого. Літераторам обласного центру та районів
Кіровоградщини гість представив три поетичні збірки. Поділився спогадами про багатьох відомих
діячів культури. Зокрема, шевченківського лауреата, колишнього олександрійця Бориса Нечерду, з
яким дружив.

Фестивалі



Третього березня відкрилася завіса 61-го обласного огляду- конкурсу аматорських театральних
колективів «Театральна весна Кіровоградщини». У ньому беруть участь аматори з 31 театрального
колективу клубних закладів області.

Музичні школи

Першого березня в концертній залі музичної школи № 2 ім. Ю. Мейтуса відбулася презентація авторської
збірки для бандури «Сповідь чарівних струн» викладача класу бандури музичної школи №  1 ім. Г.
Нейгауза Оксани Горобченко в межах проведення XXV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу виконавців
на народних музичних інструментах «Провесінь».

П’ятого березня, напередодні дня народження Тараса Шевченка, у музичній школі № 1 ім. Г. Нейгауза
відбувся вечір української музики «Усе моє, все зветься Україна» за участі учнів, викладачів і творчих
колективів школи. У концерті звучали українські народні пісні, тематичні твори і твори українських
композиторів, які супроводжували яскраві слайди із зображення мальовничих міст України,
національним одягом, музичними інструментами, а також з неперевершеною поезією Ліни Костенко.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи:

«Березневе свято котів» – благодійна акція (спільний проєкт відділу мистецтв та відділу документів з
економічних, технічних та природничих наук, громадських організацій по захисту тварин «Бім» та
«Щасливий пес»);

Акція «8 годин безкоштовного Інтернету»;

Зустріч з вокалістом, учасником національного відбору всеукраїнського талант-шоу «Х-фактор» Полем
Манондізом (м.Київ);

«Портрет дівчини у вогні» – АртхаусКлуб, режисер: Селін Сьямма, Франція, 2019;

В рамках циклу заходів «Кіровоградщина – Європа: історичні паралелі»: «Людвигслюст=Боковенька:
садово-паркове мистецтво» (спільно з Федерацією роботодавців у сфері туризму Кіровоградської області);

«кРОМАНьонці» – гумористично-ліричний Tea-Time за участі Романа Буковського, Романа Яковенко,
Романа Любарського;

Творча майстерня вчителів-лінгвістів (разом із Центром методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти Кіровоградської міської ради (ЦМСПС);

«Тарас Шевченко: маловідомі сторінки життя» – тематична зустріч до дня народження Т.Г.Шевченка;

В рамках творчого проєкту для учасників бойових дій на сході України «Мистецькі студії для учасників/
учасниць АТО/ООС «Арт блокпост». Майстер-клас від Ольги Краснопольської «Живопис. Перші кроки»;

Книжкові виставки:

«50 відтінків жінки» – виставка листівок з приватної колекції Віталія Постолатія;

«У поезії жіноче обличчя»;

«Секрети краси та здоров’я»;

«З любов'ю, ніжністю, теплом» – відкритий перегляд;



«П’янке тепло Тарасового слова» – відкритий перегляд;

«Великі майстри пера» – презентація книжкової виставки-ілюстрації;

«НАТО – формула безпеки»;

«Поезія – слово! Поезія – пісня, Поезія – вільна душа» – відкритий перегляд;

«Туберкульоз виліковний»;

«Туберкульоз виліковний»;

«Шлях до гендерної рівності»;

«Успішні жінки в чоловічому світі» – огляд літератури;

«Книжковий арсенал – 2020»;

«Краєзнавчий вісник»;

«Слова, слова, слова…»;

Календар мистецтв:

160 років від дня народження Порфирія Даниловича Демуцького (1860–1927), українського композитора,
хорового диригента, фольклориста, педагога;

110 років від дня народження Акіри Куросави (1910–1998), японського кінорежисера, сценариста,
продюсера;

Літературний календар:

Книжкова виставки до 60- річчя від дня народження Ю. Андруховича;
Книжкова виставки до 90- річчя від дня народження Л. Костенко;
Книжкова виставки до 125- річчя від дня народження М. Рильського;

Медичний календар:

«Всесвітній день слуху»;
«Всесвітній день боротьби з глаукомою»;
«День фтизіатра»;
«День нефролога».

Навчальні заняття (тренінги, семінари):

«Інтернет-ресурси для створення вікторин, опитувань і тестів з екологічної тематики» – вебінар;

«Візит у бібліотеку майбутнього».

Творчі виставки:

«Весна як жінка. Жінка як весна» – відкриття виставки клубу «Ниточка»;

«Барви рідного краю» – презентація двох виставок українських художників Михайла Довганя та Аліни
Славгородської (м. Тульчин Вінницької області).

Протягом місяця відбулися засідання клубів: засідання творчих літературних об’єднань «Парус»,
«Степ»; засідання Народної школи; клубу «Інформ-експрес»; тематичні засідання клубу розмовної
англійської мови; клубу розмовної французької мови; клубу розмовної англійської мови (перегляд



кінофільмів); засідання громадського об’єднання «Єлисаветградський узвіз»; клубу народних ремесел
«Ниточка»; клубу «Муза»; шахового клубу для школярів.

Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Масові заходи:

«Вареник чи млинець» – народознавче дослідження;

«Листівка до 8 березня» – майстер-клас;

«Промінчики сонця» – фотовиставка Олександра Майорова до Міжнародного дня людей із синдромом
Дауна з циклу заходів «Повір у себе»;

«Солодка флористика» – майстер-клас з циклу заходів «Повір у себе»;

«Пізнаймо мистецтво» – вікторина;

«Тарас Шевченко й одвічна жіноча таїна» – вернісаж жіночих портретів;

«Хотіла б я піснею стати…» (Леся Українка) – літературно-музична година;

«Тарас Шевченко – поет, пророк, людина» – літературна година;

«Життєві сюжети української молоді» – зустріч з письменницею Наталією Смирновою із циклу «Дегустація
літературних новинок»

«Неси добро у світ природи» – екологічна гра;

«Стежками творчої долі Кобзаря» – бесіда-вікторина.

Проведено засідання клубів за інтересами:

Розмовний клуб «Speak up»: «Скоромовки», «Коронавірус. Як уберегтися»;

Клуб «Ліра»: «Стежками ліричної прози» – зустріч з письменницею Е. Бєльською; «Школи Інформаційного
комфорту»:

«Обласна бібліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка – відкритий світ інформації» (історія, структура, фонди,
права та обов’язки користувачів, бібліотечні послуги – бібліотечний урок;

«Не дозволяй собою маніпулювати» – тренінг з медіа грамотності.

Оформлено книжкові виставки, тематичні полиці, виставки робіт:

«Жінки-винахідниці, які змінили хід історії»;

Творець пісні, що стала символом нації» – до 205-річчя від дня народження М. Вербицького;

«Україні є ким пишатися» (3 березня – Всесвітній день письменника);

«Кольори твого натхнення»;

«Кобзар» – найволелюбніша книга усіх часів» – до 206 річниці від дня народження Т. Шевченка;

«Література смарагдового острову: читаймо разом ірландських митців»;

«Читачі рекомендують»;



«Л. Костенко: творчість як доля» – до 90-річчя від дня народження;

«Поетичний світ М. Рильського» – до 125-річчя від дня народження;

«Збережи дивосвіт природи»;

«Досягнення та перспективи реформ децентралізації»;

«Разом з книгою країнами світу» (виставка книги серії «Відкрий світ»);

«Українське слово йде до тебе» (книги, видані за державною та обласною програмами книговидання та
книгорозповсюдження).

У зв’язку з карантином бібліотека працювала з користувачами в режимі он-лайн,
використовуючи веб-сайт, facebook, youtube, instagram:

Відеоролик щодо створення книжкової закладинки у техніці орігамі;

«Історія України: образотворче мистецтво XIX ст.» (із циклу «Готуємось до ЗНО разом) – відеоролик;

Відеопоезієя «Кілометри» Марини Єрмолаєвої – учасниці літературного клубу «Ліра».«5 міфів про людей із
синдромом Дауна» – до Міжнародного дня людей із синдромом Дауна – відеоролик;

«Душа летить у посвіті епох» – до 90-річчя від дня народження Л. Костенко – відеоролик про наукові
доробки кіровоградських літературознавців, які досліджували життєвий і творчий шлях поетеси.

«Нові надходження за березень» – анотований список літератури.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

До 206-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка:

Літературне свято «Єднаймо душі словом Кобзаря!»;

Огляд книжкової виставки «Кобзареве слово-вічне»;

Книжкова виставка «Єднаймося Тарасовим Словом!»;

Ліричні вшанування Кобзаря «Шевченкове слово в віках не старіє…»;

День бібліографії: «Кобзареве слово – джерело натхнення».

«Бібліохаб «11 +»

Комільфо-вечір «Міні чи Максі: яку обереш ти?»;

Кінопоказ «Люблю тебе, мамо» – Дитяче кіно від «Чілдрен Кінофест».

Проєкт «Безпека для малюків:

Ігрова програма «Школа спецагентів з безпеки дорожнього руху»;

Віртуальний урок «Дорожня азбука малюкам»;

Творча майстерня флікерів.

До Дня українського добровольця:

Усний журнал «Доброволець – взірець патріотизму».



Захід з циклу «Лабораторія цікавих наук «Експериментаріум»:

«Кишенькове кіно».

День інформації:

«Мандруємо з книгою: від сувою до планшету».

Експрес опитування:

«Чому я не можу жити без книжок?».

Букчеллендж для активних батьків

в соціальній мережі F «#кропивницькийчитаєдітям».

Заняття для користувачів з циклу 
«Школяр і комп’ютер: технології без шкоди»:

Створення привітальної листівки он-лайн;

Індивідуальні заняття-консультації з дітьми, чиї батьки є учасниками АТО з циклу «Знавці комп’ютерних
наук»;

Індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо переміщеними особами на тему: «Комп’ютер доступний
кожному».


