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

документами за квітень 2020 року)

Загальні питання

Театрально-концертне життя

7 квітня майже два десятки українських зіркових артистів й вокалістів запросили мешканців
Кропивницького й області на великий спільний «Домашній онлайн-концерт», виступи на якому
відбулися комплексом «наживо» через платформу Ютуб.

10 квітня відбувся благодійний онлайн-концерт інді-поп-рок гурту «BeTwins» на підтримку лікарів
з Кропивницького.

Музейна справа

Обласний художній музей

Виставки:

«Птахи в творах художників» – до Міжнародного дня птахів. На виставці представлено роботи з фондового
зібрання обласного художнього музею з зображенням птахів. Це живописні та графічні роботи: Гнатюка
Г.М. «Подвір’я», Горбенка А.О. «Сусідське подвір’я» , Дворського А.М. «Зимова столова», Колесніченка
В.С. «Було свято», Надєждіна М.В. «Роздуми під лопухом», Німенка А.В. «Черешня на городі», Падурської
Н.І. «Пам’яті Катерини Білокур» та «Ранок», Плітіна В.Г. «На селі», Пунгіна А.А. «Хазяїн», Сузюмова А.Є.
«Павлич», Чичкана А.Л. «Корабель і чайка» , дві декоративні скульптури «Півень» Койди А.М.;

«Мистецтво бути здоровим очима художників» – експозиція художніх творів до Всесвітнього дня здоров’я;

«Фарби, народжені на пленері» – виставка Юрія Вінтенка до 65-річчя від дня народження митця;

«Не щодень – Великдень ...» – до свята Великодня;

«Туристичні перлини краю» – до Міжнародного дня пам'яток і визначних місць;

«Букет» – експозиція творів з фондового зібрання музею;

«Шумлять степи безкраї…» – виставка творів на яких зображено красу української природи – широких
степів, безкраїх і родючих ланів та полів;

«Чорнобиль: проігнороване застереження» – до 34-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС;

«Кохання вічна таїна» – експозиція, присвячена дружині художника Володимира Олександровича Федорова
Ніні Георгіївні.

Обласний краєзнавчий музей

3D віртуальна екскурсія обласного краєзнавчого музею, його відділів та філій.

Літературно-меморіальний музей І. Карпенка-Карого

Віртуальна пасхальна виставка філокартиста Юрія Тютюшкіна на якій представлено найцікавіші
Великодні поштівки, які колекціонер збирає багато років поспіль.

Просвітництво. Аматорство



22 квітня у Новомиргороді оголосили дистанційний конкурс краси і таланту «Міс Новомиргородська
весна -2020» та «Міні-міс Новомиргорода 2020». Переможців конкурсу визначили шляхом онлайн-
голосування та за підсумками членів журі. Вони отримали дипломи, подарунки та сертифікати на
безкоштовну участь у Всеукраїнських конкурсах краси.

Галерея «Єлисаветград»

Проєкт кропивницької галереї «Єлисаветград» «Творчість проти вірусу» триває. 
Представлені віртуальні виставки художників Володимира Товкайла , Яни Хмарини, Юрія Цуканова,
Володимира Дудника, Фелікса Полонського, Галини та Анатолія Кравченків.
Окрім віртуальних виставок картин, Микола Цуканов започаткував ще один віртуальний проєкт під
назвою «Музика проти вірусу». У ньому представлена музична і вокальна творчість наших земляків.
Зокрема, це Генадій Френзель та Світлана Ніколаєнко, Віктор Шапченко, Ігор Жуков, Валерій Вітер,
Станіслав Табунченко та багато інших музикантів.

Фотовиставки

Обласний Центр народної творчості та фотоклуб «Колаж» започаткували новий мистецький проєкт –
онлайн-фотовиставку «Весна-2020». Всім бажаючим з Кіровоградщини запропонували до 31 травня 2020
року надіслати свої фотобачення цьогорічної весни. У відборі робіт взяли участь відомі в області
фотомитці: Ігор Демчук, Віталій Попков, Сергій Лесів, Сергій Гусарченко. Презентують онлайн-
фотовиставку 7 червня на сторінці ОЦНТ у Фейсбуці та на сайті закладу.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи:

«Вивчаємо рідний край з задоволенням» – екскурсія по бібліотечних проєктах в рамках рубрики «Бібліотека
онлайн»;

«Олександрія – мала батьківщина Дмитра Чижевського» – віртуальна виставка робіт учасників одноденного
пленеру присвяченого Дмитру Чижевському та місту його дитинства і юності;

Робота клубу розмовної англійської мови онлайн (щоденно);

У квітні відбулися мистецькі онлайн майстер-класи для ветеранів/ ветеранок АТО/ООС та членів їх родин:
«Арт-блокпост», організовані відділом мистецтв та ГО «Мобільна волонтерська група»;

«Твори культури: бібліотечні інноваційні послуги» – участь у проєкті який реалізується ВГО Українська
бібліотечна асоціація за підтримки Європейського Союзу за програмою House of Europe.

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays UA» в режимі онлайн. Участь
в онлайн фестивалі (з 24.04 - 3.05)

«Карантин з книгою: що нового і незвичного можна робити» – челендж;

«Перевір себе: «Чи вмієш ти розпізнавати правду у новинах?» – онлайн-вікторина з медіа грамотності;

«Книга – бездонна глибина» – онлайн вook quiz;

«Як виглядають класики української літератури» – інтерактивно-розважальна гра;

«Знайди назви творів сучасних українських письменників» – інтерактивно-розважальна гра;

Відеоролики: «Бібліотека онлайн»; «До Всесвітнього дня книги та авторського права» «Бібліотечні
заходи».



Онлайн-огляди книг, статті на блозі та сторінці ФБ Книгосвіт:

«Нові надходження до бібліотеки»;

«Про стан екології на Кіровоградщині»;

«Смачний рік на тарілці» Леся Кравецька;

«Два конкурси – дві книги»;

«День сміху – не відміняється!»;

«Як пригорнути кактус?»;

«Букет улюблених квітів» Світлани Талан;

«Чому ми кохаємо: природа й хімія романтичних почуттів», Гелен Фішер;

«Останній контракт», Андрій Кокотюха;

«Стара холера» Володимира Лиса. Історія життя чотирьох друзів;

«…Явилась милість нам Господня…»;

«Я повернулася. Люблю»;

«Маленька книга хюге. Як жити добре по-данськи», Мік Вікінг;

«Їсти. Потреба, бажання, одержимість», Паоло Россі;

«Лагом», Лола Акінмаде Екрестрьом;

«Проект Щастя», Гретхен Рубін;

«Щастя. Відверте і чітке бачення щастя, і того, чому у нас його немає», Тимо Айраксинен;

«Захоплююча екскурсія в світ математики»;

«Дизайн – мислення. Спроєктуй своє життя»;

«Делінквентний підліток»;

«Лаяти не на те дерево», Ерік Баркер;

«Діяти як жінка, думати як чоловік;

«Відверта розмова без купюр».

Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Масові заходи:

До свята Ведикодня:

«Цікаві ідеї декору паски» – відеоролик;

«Листівка до Великодня» та «Великодня листівка» – відео майстер-класи;

«Прикраси для дому до Великодня»; «Декоративна писанка» – фото майстер-класи;



«Що означають знаки та символи на писанках, кольори та види розписних яєць» – інформ-дайджест;

«Рецепти великодньої паски» – огляд літератури;

«Великодні передзвони» – віртуальна викладка літератури;

До 34-ї річниці аварії на ЧАЕС:

«Таємниці Чорнобиля: міфи чи реальність» – відеоролик;

«Слайд-огляд літератури»;

Діяльність літературного клубу «Ліра»

Проведено онлайн-зустріч з учасниками літературного клубу «Ліра» у форматі відеоконференції;

Підготовлено відеопоезію Максима Брички, члена клубу «Ліра»;

Підготовлено підбірку аудіопоезій з книги Василя Левицького «У краї на зліт часів»;

Інформація про Сергія Дяченка до 75-річчя, реклама книг, що є у відділі абонементу;

«Цікаві факти для фанатів літератури» – інформація про Міжнародний день книги та авторського права;

«Романи, які варто прочитати під час карантину» – інформація;

«Григорій Сковорода: крилаті вислови й цитати українського генія» – інформація;

Започатковано цикл слайд-презентацій

«Цікаве про мешканців океану»;

«Цікаво про птахів»;

«Цікаві факти про лісових мешканців»;

«Цікаві факти про тварин».

Створено буктрейлери: по книзі К. Квінн «Мережа Аліси»; по книзі О. Гадецького «Закони долі,
або Три кроки до успіху та щастя»;

До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:

«Вшануємо_вклоняємось» – челендж до 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, знято
відеоролики з декламацією поезій;

«Вклонімося доземно українському солдату» – оформлено книжкову виставку-пам’ять (у вікні бібліотеки);

Відеоролики: «Літературний клуб «Ліра» запрошує»; «Книги не на карантині. Не нудьгуй. Начитай»;

«1 квітня – День їстівної книги»;

Відео майстер-класи:

«Малюємо разом»; «Весняне дерево»;

Слайд-презентації:

«Чому корисно читати книги?»;



«18 квітня – День навколишнього середовища» – до Дня довкілля;

«Найбільші музеї світу»;

«5 порад, як провести час в період карантину» – слайд-реклама;

«Говоримо лише віршованими цитатами відомих і не дуже поетів» – онлайн-гра;

«23 квітня - Всесвітній день книги та авторського права» – слайд-вітання;

Здійснювалась реклама книг: Л.Югана Оґе «Щасливий-щасливий», «Мадонна», Е.Беслі «Біографія
групи «Ехо», «100 великих женщин», О.Середюка «Український рік»(історія, традиції, звичаї,
обряди), Кузьма Скрябін «Повне зібрання творів»; до Дня Землі; альбому поштової листівки поч.
XX ст. «На память о родном крае»; буклету про урочище «Каскади»; О.Жосана «Вулиці
Єлисаветграда – Зінов’євська – Кірово – Кіровограда в першій половині XX століття»; Н.Хамітов,
С.Крилова «Філософський словник»», Ф.Брегбедера «Бесіди нащадка епохи», романів Д.Вільямса
«Стоунер», В.Лиса «Острів Сильвестра», Н.Довгопол «Прокляте небо», Я.Дегтяренко «Зраджений
гетьман»; Перельмана, Кордемського, Штрогаца (2020-2021 навчальний рік в Україні оголошено
роком математики); серії «Відкрий світ», «Великодні страви», Х.Чем та Д.Вайтсон «Гадки маємо»,
Б.Генрі «Дрони» за проєктом Умберто Еко «Історія європейської цивілізації» та ін.

Реклама нових надходжень за квітень 2020

На «UA: Українське радіо Кропивницький» прозвучали радіопередачі, присвячені видатним особистостям
нашого краю: Володимиру Ястребову, Олександру Пашутіну, Анні Дмитрян.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

Масові онлайн-заходи:

«Передбачення від письменника» – від Т.Г.Шевченка;

Буктлейлер до збірки «Кротик. Велика книга»;

Літературна веб-вітальня «Знайомтесь: сучасні дитячі письменники краю»;

«Передбачення від письменника» – від Лесі Українки;

Буктлейлер до книги Н.Чуб «Дивовижні відкриття ведмедика Санні у лісі!»;

Відеоролик «Чому потрібно читати всім».


