Хроніка культурного життя Кіровоградщини
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими
документами за травень 2020 року)
Загальні питання

21 травня, у День вишиванки, містяни долучилися до велопрогулянки у вишиванках.
Театрально-концертне життя

В обласному театрі ляльок зняли паперову онлайн-виставу за мотивами української народної казки
«Рукавичка». Для цього зробили настільний паперовий театр.
Музейна справа
Обласний художній музей
Виставки:
«З любов’ю, ніжністю, теплом» – експозиція робіт до Дня матері учнів підготовчої групи художньої школи
імені О.Осмьоркіна Кропивницького;
«Ціна Перемоги: український вимір» – до Дня пам’яті і примирення та 75-ї річниці Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні;
«Мандри європейськими містами» – до відзначення Дня Європи в Україні;
Виставка художніх творів до 95-річчя від дня народження художника-земляка Петра Оссовського;
«Музей як життя» – до Міжнародного дня музеїв;
«Філософія мистецтва Михайла Надєждіна» – віртуальна виставка до 85-річчя від дня народження
народного художника України;
«Рушники Раїси Айвазовської з фондів обласного художнього музею» – презентація;
«Закоханий в життя і людей» – експозиція робіт члена Національної спілки майстрів народного мистецтва
України Андрія Ліпатова до 60-річчя від дня народження.
Обласний краєзнавчий музей

«Вишиванка – душа українців» – віртуальна виставка світлин до Дня вишиванки з приватної колекції
Владислава Колесніченка яка складається з 18-ти раритетних чорно-білих світлин кінця ХІХ – першої
треті ХХ століття, на яких зображені наші прабабусі та прадідусі в українському національному одязі. До
онлайн-виставки також увійшли кольорові фотографії українського національного одягу та старовинних
вишиванок кінця ХІХ – початку ХХ століття з фондового зібрання обласного краєзнавчого музею;
Обласний краєзнавчий музей підготував віртуальну подорож по експозиції відділу природи музею.
Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна
Віртуальні виставки:
«Вогонь пам’яті» – експозиція присвячена 75-річчю Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
«Віртуальні музейні гостини» – до Міжнародного дня музеїв;

«Модерніст у мистецтві – прагматик у житті» – виставка художніх творів відомого українського митця
народного художника України Михайла Надєждіна, присвячена 85-річчю від дня народження.
29 травня, в день народження талановитого митця члена Національної спілки майстрів народного мистецтва
України Андрія Ліпатова (1960-2010), презентовано наукову концепцію експозиційно-виставочного
мистецького проєкту «Бієнале наївного мистецтва та мистецтва примітивізму «Велюровий кіт» імені Андрія
Ліпатова».
Літературно-меморіальний музей І. Карпенка-Карого

З нагоди 180-річчя від дня народження Марка Лукича Кропивницького літературно-меморіальний
музей І. Карпенка-Карого підготував віртуальну виставку, яка розповідає про гостини актора і
драматурга в міській оселі Тобілевичів.
Творча група молодих креативних телевізійників на замовлення управління культури і туризму
міської ради у співдружності з літературно-меморіальним музеєм І.Карпенка-Карого та
меморіальним музеєм М.Кропивницького створили відеоекскурсію «Український Шекспір» до
ювілею корифея українського професійного театру Марка Лукича Кропивницького.
Музичні школи

Учні та викладачі Комунального закладу «Районна дитяча музична школа» Долинської районної ради
стали переможцями травневих всеукраїнських та міжнародних конкурсів: «Балтійський бриз», «Сила
музики», «Злата фест».
Бібліотечна справа
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Масові заходи:
«Книги які ви наразі читаєте» – книжковий челендж;
«Що Ви знаєте про Європу?» – до Дня Європи онлайн-вікторина;
«Паперова чи електронна книга?» – челендж;
Флешмоб до Дня вишиванки та запис анонсу на телебачення ТТВ;
«Автобіографічна проза Марка Кропивницького: історія видань» – онлайнова розмова присвячена 180-річчю
від дня народження Марка Лукича Кропивницького;
«Перший мільйон» – інтелектуальна онлайн-гра побудована за принципом телевізійної програми – до Дня
вишиванки;
«PR на практиці» – онлайн-тестування. Соціальні медіа як інструмент інтернет-маркетингу;
«День слов'янської писемності й культури» – онлайн-тест до Дня слов’янської писемності й культури;
«Можливо, давно, а може, й недавно, жила-була одна маленька книжечка...» – пишемо цікаву історію разом,
інтерактив на ФБ сторінці;
«Бібліокросворд»;
«Кому належить вислів?» – цитати видатних українців, онлайн-гра;
«Бібліотека онлайн» – рубрика про позитивні напрацювання працівників бібліотеки – щоденні повідомлення
на ФБ як реклама віддаленого доступу до ресурсів сайту бібліотеки;

«Вивчаємо рідний край із задоволенням» – екскурсія по бібліотечних проєктах в рамках рубрики «Бібліотека
онлайн», повідомлення на ФБ та стаття на сайт;
Відеоролики:
«Цифрова бібліотека»;
«А чим Ви займаєтесь на карантині»;
«Бібліотека скучила за своїми читачами»;
Робота клубу розмовної англійської мови онлайн (щоденно);
Мистецькі онлайн майстер-класи для ветеранів/ ветеранок АТО/ООС та членів їх родин «Арт-блокпост»,
організовані відділом мистецтв та ГО «Мобільна волонтерська група»;
Участь у проєкті «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги». Проєкт реалізується ВГО Українська
бібліотечна асоціація за підтримки Європейського Союзу за програмою House of Europe та триватиме з
березня по грудень 2020 р;
Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays UA» в режимі онлайн (з 24.04 3.05). Участь в онлайн фестивалі;
«Книжкові екранізації» – онлайн-гра;
«Тютюн і здоров’я людей» – інтелектуальна вікторина;
Віртуальні книжкові виставки:
«У злагоді з природою»;
«Книги-ювіляри 2020»;
«Літературна Європа»;
«Позбавлені Батьківщини»;
«Від книги до творчості»;
«Чим небезпечні гепатити?»;
«Апостол сцени» – до 180-річчя з дня народження Марка Кропивницького;
«Хвороба цивілізації» – до Всесвітнього дня боротьби проти астми та алергії;
Статті, онлайн огляди книг на блозі та сторінці ФБ Книгосвіт:
«Ніхто не забутий – ніщо не забуто» – до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
«Автограф війни» – інформація про проєкт;
«Голоси з війни» – інформація про проєкт;.
Джессіка Бекол «Право на помилку»;
«Залишок дня» Кадзуо Ішіґуро;
Таємниці «Щоденника книгаря»»;

Кращі екранізації книг – про любов і не тільки;
«Токійська наречена» Амелі Нотомб;
«Книга «Взуття-буття. Історія Nike, розказана її засновником»;
«Книга юного підприємця. 9 детальних планів своєї справи для підлітків»;
«Вишиванки i рушники – символи любовi й незрадливості, обереги українського народу»;
«Секрети успішного просування в соціальних мережах»;
«Хюгге друкованого слова чи сучасні електронні книги?»;
Ліса Бреннан-Джобс «Малеча»;
«Французький шарм»;
«Чорний чарівник сучасної британської прози»;
«Дебютний роман Кіри Малко «Нижче»;
«Вiд матерi – слава, i пiсня, i хлiб»;
«Алергічні захворювання – актуальна проблема медицини»;
«3D-ручка: забавка чи інструмент?».
Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка
Масові заходи:
До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:
«Українці у Другій світовій війні» – слайд-інформація до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні;
«Велика війна 1941-1945 Кіровоградський вимір» – реклама віртуальної виставки;
«Кропивницький (Кіровоград) у роки Другої світової війни» – слайд-презентація;
«1939-1945. Ніколи знову» – слайд-огляд літератури до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні;
«Нам не забути дні війни – навіки в пам'яті вони» – реклама літератури з книжкової викладки;
Створено цикл слайд-презентацій:
«Кращі книги для молодих батьків»;
«Ростити дитину… Як?»;
«Вчимося бути батьками»;
«Як допомогти дитині впоратися зі своєю злістю»;
«18 травня – День пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу»
«10 травня – День матері»;

«Ідеї дачного декору»;
«Я у світі книжок» – гра вікторина;
«Країнами Європи» – гра вікторина;
«Троянда для мами» – відео майстер-клас до Дня матері;
Відеоролики:
«Віртуальні помічники» (Історія створення та сьогодення інтелектуальних машин);
«16 травня – День науки України»

місцевого краєзнавця Ф. Шепеля також М.Роуч «Вояки», М.Матіос
«Букова земля», С. Найт «Магічне мистецтво ігнорування», «Звичаї нашого народу: страви
української кухні», Бебешко Л. «Українська вишиванка», «Політологія: сучасні терміни і поняття,
Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації», В.Арєнєва
«Сапієнси» та рекламу бібліографічного покажчика «Туристичний калейдоскоп Кіровоградщини»,
виданого КОБЮ ім. Є. Маланюка,
Підготовлено рекламу книг:

До Дня вишиванки: Інформація

про День вишиванки (Історія свята);
«Цікавинки про День вишиванки» – інформація;
«Під знаком вишиванки. Що символізує колір вишиванки» – інформація;
Слайд-вітання з Днем вишиванки;
Відеоролик до Всесвітнього дня вишиванки.
«Готуємось до ЗНО разом» (Вип. 3, «Історія України: Пам’ятки архітектури XVII-XVIII ст.») –
відео-презентація.
«Запрошуємо на прем’єру» – проведено онлайн майстер-клас з створення анімаційних театральних
вистав засобами програмування Scratch
ОДБ ім.Т.Г. Шевченка
Масові віртуальні заходи:
Відеоролик до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
«Передбачення від письменника» – від Івана Франка;
Презентація до 76-ї річниці депортації кримських татар;
Відеоролик до Міжнародного дня захисту дітей;
Онлайн майстер-класи з виготовлення кольорових парасольок;
Серія розвивальних завдань, пов’язаних з книгами;
Огляди нових надходжень літератури.

