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

документами за червень 2020 року)

Загальні питання

4 червня у Кропивницькому нагородили переможців щорічної обласної журналістської премії.

Лауреатом премії в номінації «Журналістика» визнана Світлана Василівна Орел за цикл авторських
матеріалів і статей.

У номінації «Фотожурналістика» переміг Олександр Юрійович Майоров за фотоматеріали в «Новій
газеті.

У Долинській відкрили пам’ятну меморіальну дошку з барельєфом Ользі Федорівні Долинській з нагоди
175-річчя від дня народження. Пані Долинська-Маловодянська землевласниця, яка мала 1025 десятин
землі. 29 десятин жінка безкоштовно віддала під будівництво Харківсько-Миколаївської та
Катеринівської залізниць і станції, які й поклали початок заснування міста Долинська.

Визначено переможців літературної премії імені Арсенія Тарковського.

Лауреатами стали:

у номінації «Поезія» – Антоніна Царук зі збіркою «Тобі, прозріння пізнє»;

у номінації «Проза» – Василь Бондар з трьома повістями «Це ми, отамани», «Нафтуся» та «Старші курси»;

у номінації «Література для дітей» – Наталія Смирнова з книгою «Лузер».

У Кропивницькому 22 червня відзначили День скорботи та пам’яті жертв Другої світової війни.
Представники влади міста та області, громадськості, військові, кропивничани поклали квіти до
пам’ятника Скорботної Матері, вічного вогню та на Алеї слави меморіального комплексу на Фортечних
валах.

23 червня у Кропивницькому відбувся мітинг-реквієм з нагоди урочистого відкриття пам’ятної дошки
військовополоненим, закатованим під час окупації 1941-1943 років.

Нова меморіальна дошка відкрита на згадку про трагічну долю в’язнів кіровоградського концтабору
часів Другої світової війни, відомого в історії як stalag 305.

Сама назва «stalag», згідно з німецькою концтабірною «класифікацією» означала стаціонарний табір для
рядового та сержантського складу. Автором пам’ятної дошки став відомий у місті та області скульптор
Віктор Френчко – це була його остання творча робота.

Музейна справа

Обласний художній музей

Виставки:

«Барви дитячого світу» – виставка дитячих робіт із фондового зібрання обласного художнього музею до
Міжнародного дня захисту дітей;

«В ритмі дитячих сердець» – віртуальна виставка творів учнів підготовчої групи художньої школи імені О.
Осмьоркіна до Міжнародного дня захисту дітей;



«Живописна феєрія Сергія Дриги»;

«Людина без друзів – що дерево без коріння» – до Міжнародного дня друзів;

Експозиція скульптур, медалей і художніх творів талановитого художника, медальєра, журналіста та
письменника Андрія Німенка до 95-річчя від дня народження митця (1925-2006);

Виставка, присвячена Дню батька в Україні;

«Філософський погляд Миколи Прокопенка»;

«Ніколи знову!» – віртуальна виставка до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

9 червня в обласному художньому музеї в рамках закриття виставки художніх робіт «Кримська сюїта»
відбулася творча зустріч членів Міжнародної професійної спілки художників Костянтина та Світлани
Шаповалових.

Обласний краєзнавчий музей

Виставки:

Виставка до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

Виставка до Дня Конституції України.

Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна

2 червня біля художньо-меморіального музею О. Осмьоркіна відбувся пленер вихованців арт-студії
«Совушка» під керівництвом Тетяни Стороженко;

6 червня, у Міжнародний день журналіста, в музеї О.Осмьоркіна представили експозицію із понад 30
репортерських світлин заслуженого журналіста України, відомого фотомайстра Ігоря Демчука «Карантинна
весна Кропивницького».

Літературно-меморіальний музей І. Карпенка-Карого

Віртуальні виставки:

«Молодь кропивниччини у літературі» – до Дня молоді. На виставці представлені більше 20-ти молодих
письменників краю. Серед них поети, прозаїки, музиканти, журналісти, перекладачі. Вони – активні
учасники різноманітних літературних подій конкурсів, фестивалів, читань, лауреати та дипломанти цих
заходів. Їх об’єднує велика любов до художнього слова, вміння помічати і цінувати його мелодику, відтінки,
гармонію;

«Майстри слова» – віртуальна виставка до Дня журналіста.
В експозиці представлені матеріали про письменників-краян, які обрали своїм фахом журналістику або
пов’язали з цією професією значну частину свого життя;

«Сто усмішок наших земляків» – віртуальна фотовиставка. На світлинах – усміхнені корифеї українського
театру, відомі і зовсім молоді літератори, митці степового краю.

Музеї області

17 червня в Олександрійському міському музейному центрі ім.А. Худякової почала діяти персональна
виставка олександрійської художниці-портретистки Наталії Ткаченко.

Музейники знам’янського районного краєзнавчого музею підготували віртуальний урок народознавства
«Зелений тиждень літо починає».



Галерея «Єлисаветград»

«Ми не нудьгуємо – ми мрію малюємо» – дитяча онлайн-виставка.

В галереї експонувалась виставка творів Оксани Федорової.

В рамках проєкту «Творчість проти вірусу» в галереї представлені полотна Ігоря Латинського, Леоніда
Давиденка, Світлани Синівської, Тетяни Діденко, Ірини Чайки, Юлії Петренко, Віталія Бараненка,
Максима Кисельова, Анатолія Шаповалова, Анастасії Жудової-Шарми, Марзани Раєвської, Ірини
Кухаренко, Антона Ковача.

Просвітництво. Аматорство.

19 червня в обласному Центрі народної творчості відбулася виставка традиційних сорочок із різних
куточків Кіровоградщини й України.

На виставці представлено 23 сорочки із колекції майстрині та колекціонерки Анни Баранової (м. Харків)
та 8 сорочок, зібраних під час експедицій Кіровоградщиною членами проєкту «Баба Єлька».

В обласному Центрі народної творчості відбулася виставка фотомитця з Олександрії Віталія Попкова. На
виставці представлено 70 робіт, серед яких і ті, що принесли фотомайстру перемогу на кількох
міжнародних фотовиставках.

Музичні школи

Протягом карантину зразковий хор молодших класів «Веселка» кропивницької музичної школи № 2 ім.
Мейтуса взяв участь у шести міжнародних і всеукраїнських конкурсах. У п’яти з них кропивничани
здобули перемогу, в одному посіли третє місце.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи:

«Коли сонце в серці» – виставка декоративно-ужиткового мистецтва;

«SMM для бібліотек (досвід роботи в соціальних мережах)». Вебінар (платформа ZOOM);

День творчого спілкування з працівниками сільських бібліотекарів Компаніївської ЦБС;

«Рушникові доріжки» – виставка рушників;

Відкриття фотозони «Книга» в холі 1-го поверху;

«Bauhaus 100. Заснування, діяльність, творча спадщина» – лекція архітекторки Тетяни Пенязь;

«Бібліотека онлайн» рубрика про позитивні напрацювання працівників бібліотеки (щоденні повідомлення на
ФБ як реклама віддаленого доступу до ресурсів сайту бібліотеки);

Робота клубу розмовної англійської мови;

Робота клубу французької розмовної мови;

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.



Відеоролики:

«Виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Коли сонце в серці»;

«Гарних вихідних»;

«Бібліотека розпочала роботу в карантинному режимі»;

«Книжковий гороскоп»;

«Дорослі письменники – батькам та дітям».

Онлайн-інтерактиви:

«Улюблені книги Вашого дитинства» – челендж;

Розіграш в інстаграм;

«Оплата комунальних послуг онлайн» – тестування;

«Народознавче лото» – тестування;

Вгадай вислів видатних українців: «Світ ловив мене, та не спіймав» – вікторина;

«Як ви обираєте книги?» – книжковий челендж;

«Хто автор книги» – тестування;

«Чудова сімка» – тестування;

Вгадай вислів видатних українців: «…жінка – як музика, її можна любити, навіть не дуже розуміючи»,
«Виховуючи свою дитину – ти виховуєш себе»; «Двоє дивляться униз. Один бачить калюжу, інший – зорі.
Що кому» – вікторина;

Гра «Відгадай автора вислову» кому належать слова: «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна
тільки Батьківщину»;

«Публічні читання Конституції України» (читання ст.91–107 КУ) – участь в онлайн марафоні;

«Наркотики: ілюзії та реальність» – вікторина;

«Як добре ви знаєте Конституцію України?» – онлайн-вікторина.

Віртуальні книжкові виставки на сайті бібліотеки та youtube каналі:

«Перлини природи: заповідники і національні парки»;

«Нобелівський лауреат» – до 145-ї річниці від дня народження Томаса Манна;

«Українська феміністка» – до 165-ї річниці від дня народження Наталії Кобринської;

«Видатні особистості в науці»;

«Управління персоналом: мистецтво чи наука»;

«Здоров’я на вашому столі»;

«Чарівний маленький монстр» – до 85-річчя від дня народження Ф. Саган;



«Кайф – квиток в один бік»;

«Виставка декоративно-ужиткового мистецтва «Коли сонце в серці»;

«Конституція України – історія та сучасність»;

«Смак щастя»;

«Єлисаветградська родина Таммів: сторінки сімейного альбому»;

«Якщо мене зіб’ють, я абсолютно ні про що не жалкую» – до 120-ї річниця від дня народження відомого
французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері.

Онлайн-огляди книги та статті на блозі, сайті бібліотеки (Книжковий блог офіційного вебсайту
ОУНБ ім. Д. Чижевського,сторінка «Книгосвіт» Фейсбук):

«Немає часу читати – слухай книги!» – стаття;

«5 червня відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища» – стаття;

«Правила, які варто порушити», Річард Темплар» – огляд книги;

«Як бути вимогливим читачем» – стаття;

«Слухаємо, згадуємо, відпочиваємо разом з дітьми» – стаття;

«Для тих, хто скучив за театром – вистави можна подивитись і в Youtube» – стаття;

«Бонжур щастя», Джеймі Кет Каллан – огляд книги;

«Незвичайні захоплення відомих поетів та письменників» – стаття;

«Перша бiблiотека стародавнього Києва» – стаття;

«Наш дивакуватий мозок», Дін Бернет – огляд книги;

«Даючи кров – рятуєте життя!» – до Всесвітнього дня донора крові – стаття;

«Цифрової грамотності може навчитися кожен, і бібліотеки в цьому допоможуть» – стаття;

«Цікава бібліографія у запитаннях і відповідях, або Бібліографічне намисто handmade» – стаття;

«Афористика українською на книжковій полиці» – стаття;

Намистинка друга. «До закохання єден крок…», або До чого тут любов? – стаття;

«Різниця між практичними та теоретичними книгами» – стаття;

Про перший серіал проєкту « «Дія». Цифрова освіта» для новачків» – стаття;

«Намистинка третя. Чи можна купити черевики в магазині «Молоко»?» – стаття;

«Намистинка четверта. Піди туди, не знаю куди…» – стаття;

«Намистинка п’ята. – Маленький секрет великого пошуку (як шукати книги?)» – стаття;

«22 червня відзначається День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні» – стаття;

«Дівчинка, яка рятувала книжки», Клаус Гагеруп – огляд книги;



Намистинка шоста. «Наш адрес не дом и не улица…», або Чи у книг бувають паспорта і адреси? – стаття;

«Тільки книги знають відповіді на всі питання» – стаття;

«Сьома намистинка. Чи вмієте ви читати? Ви впевнені в цьому?» – стаття;

«Маленька книга люке: Секрети найщасливіших людей світу.» – огляд книги;

«Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» – стаття;

«Восьма секретна намистинка. Книга є, але де саме?..» – стаття.

Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Масові заходи:

«Чат-боти – не майбутнє, а реальність глобального діджитал-середовища» – практикум для бібліотекарів
Соколівської ОТГ по створенню чат-бота;

«Дія» – в дії» – майстер-клас;

«Штучний інтелект – технології, що формують майбутнє» – засідання обласної скайп-школи.

Книжкові виставки, тематичні полиці, виставки робіт:

«Конституція України. Державність. Права»;

«Мандруємо книжковим Всесвітом»;

«Безпека в житті – життя в безпеці»;

«Мистецтво, що надихає»;

«Архітектурні перлини України» – до Дня архітектури України;

«Черпай натхнення у мистецтві»;

«Всезнаючі помічники» – виставка-енциклопедія;

«Відділ сприяння технічній творчості молоді пропонує»;

«Бути першим – просто».

Засідання клубів за інтересами

Клуб «Ліра»:

«В гостях у «Ліри» – поет Микола Барабуля» – зустріч з поетом, громадським активістом, художнім
керівником Будинку культури «Авіатор» Кіровоградської Льотної Академії НАУ М. Барабулею.

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

«28 червня – День Конституції України» – презентація;

«Геній літератури і театру Марко Кропивницький» – вікторина;

«Дізнавайся про Європу більше: Альпи» – презентація;



«Готуємось до ЗНО. Історія України. Пам’ятки архітектури, друга половина XVIII ст.» – відеоролик;

«Читай книгу! Дивися фільм!» – презентація книг:

С. Жадана «Ворошиловград»;

О. Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили»;

«День Святої Трійці: священна історія та традиції» – презентація;

«Упевненими не народжуються – ними стають» – презентація книги Ш. Пепена «Філософія впевненості в
собі»;

«Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття: історичні нариси» – презентація книги;

«День захисту дітей» – презентація.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

«Що таке Коституція?» – онлайн-гра;

«Топ-10 цікавих книжок» – відеопрезентація;

«Тести з безпеки» – онлайн-урок з безпеки;

Буктрейлер на книгу лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Григорія Гусейнова «Одіссея
Шкіпера і Чугайстра»;

Віртуальна презентація книги «Галактичний путівник по Коронавірусу для сміливих та цікавських дітей»;

Відеоролик в рамках проєкту «Онлайн-розваги в дитячій кімнаті»: «Казкові будиночки з картону»,
«Чарівний театр тіней»;

Відеоролики в рамках проєкту «Безпека для малюків»;

Обласний етап Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули»;

«Щаслива дитина – щасливе майбутнє» – відеоролик до 1 червня.


