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

Кропивничанин Олег Бондарь став фіналістом міжнародної літературної премії «Коронація слова».
Літератор віддає перевагу творам авантюрно-пригодницького та містичного жанру. Диплом фіналіста він
отримав за роман під назвою «Убивчий аромат цитрусових».
28 липня представники міської та обласної влади, громадськості вшанували пам’ять видатного
українського громадського і політичного діяча, прозаїка і драматурга Володимира Винниченка
покладанням квітів до підніжжя пам’ятника письменнику, що на подвір’ї Центральноукраїнського
педагогічного університету.
Театрально-концертне життя

На міжнародному фестивалі в Болгарії, який проходив цьогоріч онлайн, команда обласної
філармонії досягла значних успіхів. Академічний театр музики, пісні й танцю «Зоряни» вкотре
довів, що Кіровоградщина – столиця хореографії. З поміж учасників із 24 країн світу наші земляки
отримали нагороду за кращу хореографію (постановка «Ятранські ігри») та друге почесне місце.
Музейна справа
Обласний художній музей
Виставки:
«Рибалка рибалку бачить здалеку…» – віртуальна виставка до Дня рибалки;
«Дністер взимку» – виставка однієї картини О. Фойницького до ювілею твору;
«Повелитель каменю й металу» – експозиція пам’яті Віктора Френчка;
«Краса на гончарному крузі» – виставка гончарних виробів майстра Олександра Гавриленка;
«Кабінет медалей» – експозиція пам’яті краєзнавця, мецената, колекціонера Віктора Петракова;
«Пандемія» – виставка робіт студентів мистецького факультету ЦДПУ;
«Пам’яті видатного земляка присвячується» – фотовиставка до 5-ої річниці від дня смерті Петра
Оссовського;
Майстер-клас із виготовлення виробів з фетру «Фрукти»;
Майстер-клас із виготовлення аплікації з кольорового паперу «Мальви»;
Майстер-клас із виготовлення аплікації з кольорового паперу «Равлик»;
Майстер-клас з образотворчого мистецтва «Літній пейзаж із соняхами».
27 липня відбулося заняття з музеєзнавства – «Дитячі програми в музеї».
28 липня відбулася урочиста академія «У світлі Володимирового Хрещення» до Дня Хрещення Київської
Русі.

28 липня у відділі музею – картинній галереї Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» відбулася презентація
участі у вебінарі «Розвиток креативних навичок для представників сфери культурних та креативних
індустрій».
29 липня у відділі музею – картинній галереї Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» відбулася лекція на тему:
«Є. О. Лансере (1848-1886) – майстер жанрової скульптури».
Обласний краєзнавчий музей
У Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку «Фундатор музейної справи»,
присвячену 165-річчю від дня народження краєзнавця, історика, музейника, педагога, археолога, етнолога та
фольклориста Володимира Ястребова (1855-1899).
Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна
1 липня презентовано виставку графічних творів члена Національної спілки архітекторів України Ірини
Кухаренко «Графіка Ірини Кухаренко» до Дня архітектури України. Експозицію виставки складають понад
тридцять оригінальних авторських творів із серій: «Мальовничі куточки України», «Історія дерев’яного
зодчества», «Пам’ятки архітектури міста Кропивницького», виконані у 2009-2020 роках в різних графічних
техніках, та начерки з альбому. Мистецький захід проходив з дотриманням протиепідемічних норм –
масковий режим, температурний скринінг відвідувачів та соціальна дистанція.
10 липня в художньо-меморіальному музеї О.Осмьоркіна відбулася презентація тематичної виставки
«Музейна колекція фотоапаратів як історія світлопису людства» до Дня фотографа.
Експозицію виставки складає колекція фотоапаратів з фондового зібрання, яка налічує понад тридцять
знімальних камер вітчизняних виробників і відомих фірм інших країн минулого століття, починаючи з
початку 1910-х і до 1990-х рр.
В музеї О. Осмьоркіна презентували виставку юної кропивницької художниці Ольги Шлапак «Літо.
Канікули. Мрії». Захід пройшов у рамках музейного артпроєкту «Галерея дитячого мистецтва».
Літературно-меморіальний музей І. Карпенка-Карого

«Все було ніби вчора: не старіє Чечора… Музейними околицями» – виставка відомого
фоторепортера, телеоператора й фотохудожника Олександра Коломинова.
28 липня у літературно-меморіальному музеї І. Карпенка-Карого відбулася презентація виставки
«Бо я – українець», присвяченої 140-річчю від дня народження Володимира Винниченка.
В експозиції – чимало дарунків колишніх очільників обласної організації Національної спілки
письменників України Володимира Кобзаря та Володимира Панченка. Серед них – прижиттєві
видання творів Володимира Винниченка. Фото та театральні програмки, пов’язані з постановкою
його творів на сцені місцевого театру імені Марка Кропивницького, передав до музею
театрознавець Володимир Шурапов.
Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого продовжує цикл заходів на садибі корифея,
присвячених двом ювілеям: 175-річчю від дня народження І. Карпенка-Карого та 25-річчю
відкриття музею. 30 липня з ювілейним роком музейників привітали давні друзі і партнери – члени
ТО «Сузір’я Долинщини» та народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Калина», що
діє при Культурно-дозвіллєвому центрі Долинської районної ради.
Гурт «Калина» презентував у Карпенковій садибі чудову українську патріотичну програму.
Галерея «Єлисаветград»

7 липня у кропивницькій галереї «Єлисаветград» відбулася презентація книги, «Колекціонер Бабанський.
Історія одного життя», присвячена видатній особистості нашого краю.
В галереї експонувалась виставка творів Оксани Федорової.

Просвітництво. Аматорство.

13 липня в обласному центрі народної творчості (внутрішній дворик) відкрилася виставка «100 рушників
«Баби Єльки». Під час виставки експонувались вісім рушників із однієї хати в селі Розумівка, пісний
рушник із села Вищі Верещаки, кролевецький рушник із Бовтишки, унікальний тканий рушник із
Кропивницького. Також рушники із сюжетами, написами, авторськими підписами та загадковими
«шифрами».
30 липня у виставковій залі обласного центру народної творчості відбулося відкриття виставки весільних
фото з колекції Володимира Нагорного «Просили мати, просили батько…».
В експозиції 80 світлин весіль, які відбувалися у період з 1910 року по 70-ті роки минулого сторіччя у м.
Єлисаветграді, Олександрівському, Знам’янському, Світловодському, Новоархангельському районах
Кіровоградщини та у Черкаській області. Переважно це групові фото та фото молодят.
Особливої емоціональності додають світлини сільських гулянь (ряджені, пригощання тощо). Також
цікавими є зображення різноманітного вбрання, головних уборів, весільних аксесуарів та атрибутів.
Цікаво представлені самі фото: вони розміщені в рамках – оригінал та відновлена збільшена копія, яка
відображає кольори, відповідні минулому часу.
На виставці можна побачити предмети побуту українців початку ХХ сторіччя, а також весільні рушники
1905-го та 1913-го років.
Для того, щоб відвідувачі змогли краще поринути у святкову атмосферу, їх запросили на обряд весілля,
який відтворив народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Калина» КЗ «Культурнодозвіллєвий центр Долинської районної ради» під керівництвом Володимира Яремчука.
Фотосправа

У міській раді Кропивницького назвали лауреата премії фотохудожників імені Василя Ковпака у 2020
році.
Перемогу здобув Олександр Шулешко – фотокор вісника міської ради Кропивницького «Вечірня газета».
Бібліотечна справа
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Масові заходи:
Робота над наповненням проєкту «50 самоцвітів»;
«День без поліетилену – це просто!» – майстер–клас з розпису екоторб за трафаретами, або власними
оригінальними малюнками;
«Усе добре, усе чарівне відбувається у період між червнем і серпнем» – відеоролик на ФБ;
«Традиції святкування Івана Купала» – тестування на ФБ;
«Ворожіння на каві» – челендж;
«Комуналка онлайн» – онлайн-вікторина;
«Медіаграмотність» – онлайн-вікторина;
«Триста поезій» – онлайн-гадання на книзі за збіркою Ліни Костенко;
Bookfacefridy на інстаграм;
«100 казочок із чарівного лісу» та «Охоронниця слова. Казки і казкові історії» (автор Тетяна Майданович) –
онлайн огляд книг;

Онлайн–вікторина до 30-річчя від дня ухвалення Декларації про державний суверенітет України;
«Дім Шимановських на Гоголівському» – зустріч з працівниками музею імені К. Шимановського;
«Антологія афоризмів» – онлайн-гадання на книзі;
«Дивовижні книжкові інсталяції» – віртуальна виставка;
Розігриш на інстаграм;
«Які 10 книжок ви обрали б на безлюдний острів?» – челендж;
«Робінзонада» – тестування за книгою «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо;
Голосні читання мистецтвознавця Куренко Олени;
Онлайн-гадання на збірці сонетів Вільяма Шекспіра;
«Запитайте у лікаря» – зустріч з лікарем-терапевтом Шишкановою Ніною Михайлівною;
«Бібліотека запрошує» – відеоролик на ФБ та віртуальна виставка на сайті;
«Протидія торгівлі людьми» – онлайн-тестування;
«Будинок кількох архітекторів» – презентація книги Володимира Поліщука, Сергія Невесьолова та
Валентина Сємічова в рамках Краєзнавчих студій;
«Протидія торгівлі людьми» – акція;
«Інновації в діяльності бібліотек» – онлайн-конференція.
Книжкові виставки:
Книжкова виставка до Дня Канади «Сучасна Канада»;
«День архітектури України»;
«Великі псевдоніми»;
«Подорожуємо рідним краєм» – віртуальна виставка;
«Алергія: хвороба чутливих людей»;
Віртуальна виставка музеями шоколаду;
«Смак щастя» – віртуальна виставка;
«Екостежками рідної землі» – віртуальна виставка;
«На зустріч мрії» – віртуальна виставка;
«Від книги до творчості»;
«Рушникові доріжки» – віртуальна виставка;
«Паломницький туризм на Кіровоградщині» – віртуальна виставка;
«Маловідомі морські пляжі для відпочинку» – віртуальна виставка;

«Незвичайні бібліотеки світу» – віртуальна виставка;
«Кулінарні етюди Європи» – віртуальна та книжкова виставка;
«День Хрещення Київської Русі»;
«Літературна премія ім. Ю. Яновського» – віртуальна та книжкова виставка;
«Культура тіла людини» – віртуальна та книжкова виставка;
Книжкові виставки нових надходжень;
«Книжковий арсенал – 2020»;
«Краєзнавчий вісник»;
«Слова, слова, слова…».
Календар мистецтв:
110 років від дня народження Сергія Олексійовича Григор’єва (1910–1988), українського живописця,
графіка;
125 років від дня народження Карла Генріха Марії Орфа (1895–1982), німецького композитора, драматурга,
музикознавця, педагога, театрального діяча.
Літературний календар:
«Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості» – до 140-річчя від дня народження Володимира
Кириловича Винниченка. Віртуальна та книжкова виставка;
Книжкова виставка до 155-річчя від дня народження А. Шептицького;
Книжкова виставка до 140- річчя від дня народження В. Винниченка;
«Літературні ювіляри серпня» – віртуальна виставка до 100-річчя від дня народження С. Бевзенка та 80річчя М. Жулинського;
«З іменем Володимира Ястрєбова» – віртуальна книжкова виставка до 165-річчя від дня народження В. М.
Ястрєбова.
Медичний календар:
«Всесвітній день боротьби з гепатитом».
Навчальні заняття, тренінги, семінари:
Творча майстерня Наталії Федорової;
Клуб «Муза» Ольги Краснопольської.
Творчі виставки:
«Морські мотиви» – виставка робіт майстринь обласної громадської організації «Єлисаветградський узвіз»
«Морські мотиви».
Протягом місяця відбулися засідання клубів:
Засідання клубу розмовної англійської мови Speaking Club;

Засідання клубу розмовної англійської мови Zoom meeting;
Засідання клубу розмовної французької мови.
Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка
Масові заходи:
Book mark «Совенята» – майстер-клас із виготовлення книжкових закладок;
«Солодкий подарунок» – майстер-клас із виготовлення декоративних букетів;
«Нове життя старої газети» – майстер-клас з оригамі у таборі для молоді з інвалідністю «Хвилю тримай!»;
«Символи України» – майстер-клас із циклу заходів «Повір у себе».
«Паперовий капелюх» – майстер клас із циклу заходів «Повір у себе»;
Happi – майстерня»:Майстер клас із виготовлення декоративних букетів «Солодкий
подарунок»;
Майстер клас виготовлення прикрас з атласної стрічки «Рожева троянда»;
«Найцікавіші замки Європи» – віртуальна подорож;
«Українське мистецтво, що підкорило світ» – мистецька година;
«Казка в житті дитини» – розважально-пізнавальна година;
«Мандруємо Україною» – віртуальна подорож;
«Моя Україна» – вікторина;
«Собака – найкращий друг людини» – слайд-бесіда.
Книжкові виставки, тематичні полиці, виставки робіт:
«Книга, яка надихає» – фотовиставка до Дня молоді;
«В. Винниченко: портрет на тлі епохи» – до 140-річчя від дня народження;
«Глибина Божого Слова» – до Всесвітнього року Біблії;
«Місцеві вибори – 2020: виклики та реальність»;
«Книжковий компот»;
«Не руйнуй гармонії земної» – до Міжнародного року здоров’я рослин;
«Біблія в живописі» – до Всесвітнього року Біблії.
У зв’язку з карантином бібліотека працювала з користувачами в режимі онлайн, використовуючи
веб-сайт, facebook, youtube, instagram:
Презентація книг (всього більше 40):
С. Гаврилова «Всі крапки над «І»СТОРІЄЮ. Сторітелінг для сценаристів, письменників та блогерів»;
Адама Бордмена «Ілюстрована історія кіно»;

М. Брички «Мередіани»;
Е. Шен «Жінки з легенд і міфів: 50 богинь, які надихають» та інших.
«Читай книгу! Дивись фільм!»:
Слайд-презентація «День Святої Трійці: Священна історія та традиції».
Слайд-презентація «Дізнавайся про Європу більше: Альпи».
Обласна бібліотека для дітей ім. Т. Шевченка
Онлайн заходи:
Віртуальна презентація нових надходжень;
Відеоролик «Що таке літо?»;
Відеоролик з презентацією нових книг;
Відеоролик «Їду у бібліотеку»;
Відеоролик «Як подолати список літератури на літо»;
Анонс умов ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання»;
Анонс книги Олега Сенцова «Купите книгу – она смешная»;
Презентація книг про собак до Всесвітнього дня собак;
Анонс Міжнародного дитячого конкурсу-єднання «На одній хвилі».
Цикл презентацій літератури «Шкільна програма не нудна»:
Кристина Нестлінґер «Конрад або дитина з бляшанки»;
Туве Янссон «Країна Мумі-Тролів».
Цикл майстер-класів «Онлайн розваги в дитячій кімнаті»:
«Світловий планшет»;
«Створюємо дитячу прикрасу підвіску»;
«Картон, що оживає»;
Цикл плакатів «Безпека для малюків»:
«Безпека на воді»;
«Обережно, ягоди!»;
«Летючі і кусючі»;
«Сонце у віконце»;
«Під час грози».
Цикл презентацій літератури «Те, що маємо»:

«Хлопчик-жук» Майя Леонард»;
Генрік Сенкевич «У пустелі та джунглях»;
Діана Вінн Джонс «Будинок безлічі шляхів»;
Онлайн-викладка літератури до Міжнародного дня торта;
Онлайн порада пригодницьких книг для підлітків;
Огляд книги «Монстрик та його кольори»;
Презентація буктрейлера до 140-річчя від дня народження В. Винниченка «Світ дитинства у творах
Володимира Винниченка»;
Викладка літератури «Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості»;
Виставки літератури «На старт! Увага! Літо!», «Літо з книгою у рюкзаку»;
Виставки літератури «Справжнє диво казки», «Перша книжечка матусі».

