Хроніка культурного життя Кіровоградщини
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими
документами за листопад 2020 року)
Загальні питання
20 листопaдa в обласному центрі відзначили День Гідності тa Свободи.
Урочистості з нaгоди святa розпочaлися з поклaдaння квітів до пaм’ятної дошки Віктору
Чміленку тa пaм’ятного знaку Героям Небесної Сотні нa площі Героїв Мaйдaну.
У заходах взяли участь представники міської тa облaсної влaди, громадські активісти,
небайдужі містяни.
Після покладання квітів відбулося відкриття пaм’ятної дошки Володимиру Винниченку,
встaновленої нa фaсaді будинку колишньої Єлисaветгрaдської чоловічої гімнaзії.
У Кропивницькому відкрилася виставка «Без насильства світ стане кольовровим». На ній
представлені малюнки школярів. Мета акції – привернення уваги суспільства до проблем
подолання насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівля людьми та
захисту прав жінок.
На Кіровоградщині вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні, влаштованих
радянською владою В обласному центрі відбулася жалобна церемонія біля пам’ятного знаку
«Жертвам голодоморів». Небайдужі кропивничани, представники громадськості і влади запалили
свічки і поклали до Хреста колоски пшениці в пам’ять про мільйони загиблих українців у часи
трьох голодоморів.
Панахиду за загиблими відслужив Єпископ Кропивницький і Голованівський ПЦУ
Владика Марк. Вшанування жертв голодоморів відбулося і в інших населених пунктах області. У
пам'ять про мільйони загублених життів на підвіконнях люди запалили свічки.
У Державному архіві Кіровоградської області проводяться заходи з нагоди відзначення 95річчя від дня заснування установи. Зокрема презентовано віртуальну виставку архівних
документів та матеріалів під назвою «Архівний спадок минулого» та добірку видань, здійснених
Держархівом.
Театрально-концертне життя
Обласна філармонія
Вистави, концерти:







6 листопада – «Відддані дружини» – вистава;
10 листопада – гумор з «Дизель-шоу»;
23 листопада – концерт гурту «Ляпіс-98»;
24 листопада – балетне шоу кармен-сюїта «Шехеразада»;
26 листопада – концерт гурту «Лісапетний батальйон»;
27 листопада – трибют гурту «Арія».

Музейна справа
Обласний музей мистецтв
Художні виставки, експозиції, заходи:



«Хранителі духовної спадщини» – віртуальна експозиція до Всеукраїнського дня
працівників культури та майстрів народного мистецтва;
 Віртуальна експозиція творів художника-земляка А.М.Дворського (1948-2010) до 10-ої
річниці пам’яті.
 «Майдан 2013-2014 – ми пам’ятаємо» – віртуальна виставка до Дня Гідності та Сободи;
 «Національна героїчна спадщина України» – онлайн-презентація мандрівної виставки
членів творчого об’єднання «Національна палітра» (Харків);
 «Червоний смерч Вкраїною пронісся…» – віртуальна експозиція до Дня пам’яті жертв
голодоморів;
 «Специфика впливу кольору на глядача»;
 «Від нот до слова» – творчий вечір з культури сучасного Китаю;
 «Національний фольклор та обрядовість українців». «Колискові»;
Майстер-класи
 Музей мистецтв 23, 25 листопада провів три майстер-класи: з виготовлення закладок з
фетру, розпису та архітектурного пейзажу.
Обласний краєзнавчий музей
21 листопада в обласному краєзнавчому музеї розгорнуто тематичну фотовиставку
«Революція Гідності: історичні миті» з нагоди Дня Гідності та Свободи. На виставці представлені
фотографії, які в хронологічному порядку розповідають про перебіг революційних подій на
Майдані Незалежності в Києві та передусім на центральній площі і вулицях тодішнього
Кіровограда.
Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна
Художньо-меморіальний музей Олександра Осмьоркіна з нагоди відзначення
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва презентував виставку
творів Першого Бієнале наївного мистецтва та мистецтва примітивізму «Велюровий кіт» імені
Андрія Ліпатова.
Експозицію віртуальної виставки учасників Першого Бієнале складають 227 творів 55
митців з різних міст нашої держави – Києва, Одеси, Чернівців, Тернополя, Миколаєва, Полтави,
Могилів-Подільського, Кременчука, Ірпіня, Миргорода, Світловодська, Знам’янки і звичайно
Кропивницького, а також селищ Олександрівки, Казарні, Трепівки та Скалева Кіровоградської
області.
16 листопада на веб-сайті музею у віртуальному форматі презентована виставка творів сучасних
митців – претендентів на здобуття обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та
мистецтвознавства імені О. Осмьркіна.
Художньо-меморіальний музей Олександра Осмьоркіна спільно з дитячою школою мистецтв
Кропивницького презентував яскраву онлайн виставку творів учнів відділу образотворчого
мистецтва під символічною назвою «Осінній вернісаж «Поки листя не опало…». Присвячена
віртуальна експозиція Міжнародному дню акварелі, який відзначається 23 листопада.
Літературно-меморіальний музей І. Карпенка-Карого
У літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого експонувалась віртуальна виставка
«Номінанти на здобуття обласної літературної премії імені Євгена Маланюка у 2020 році», мета
якої ознайомити громадськість з претендентами на відзнаку та їхніми творчими здобутками,
популяризувати творчість письменників-краян.
Бібліотечна справа

ОУНБ ім. Д. Чижевського
Масові заходи:


День спеціаліста для медичних фахівців ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина
№19»;
 «Обирай книги в бібліотеці Чижевского» – відеоролик на ФБ;
 «З яких продуктів брати вітаміни восени» – онлайн-вікторина на ФБ;
 Огляд літератури для фахівців Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській
області;
 Огляд літератури для фахівців дослідної станції лікарських рослин інституту агроекології і
природокористування Національної академії аграрних наук України;
 Огляд літератури для студентів 1 курсу Кропивницького коледжу харчування та торгівлі;
 Оглядова екскурсія бібліотекою для студентів 1 курсу Кропивницького коледжу
харчування та торгівлі;
 «Бібліотека у смартфоні» – відеоролик на ФБ;
 Огляд літератури для фахівців Кіровоградського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді»;
 «Хірург, анатом, педагог» – віртуальна виставка до 210-річчя від дня народження
М.І.Пирогова;
 Рубрика на ФБ «Цей день в історії: сторінками місцевої періодики 20-40 років минулого
століття»;
 Відеоподорож дивовижними місцями книжкової столиці Малайзії;
 «День студента: традиції перевірені часом» – онлайн вікторина до Міжнародного дня
студента;
 Zoom-творча майстерня вчителів-лінгвістів (разом із Центром методичної та соціальнопсихологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради (ЦМСПС);
 «Обміняй цигарку на цукерку» – вулична профілактична акція до Міжнародного дня
відмови від паління;
 Перегляд літератури для співробітників художньо-меморіального музею О. Осмьоркіна;
 День інформації для соціальних партнерів і фахівців Департаменту екології, природних
ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної
адміністрації;
 «Національно-патріотичне виховання користувачів: з досвіду роботи ОУНБ
ім.Д.І.Чижевського» – вебінар для бібліотекарів області;
 «Знаменитий. Великий. Геніальний Марк Твен» – онлайн вікторина до185-річчя від дня
народження американського письменника Марка Твена;
 «Книги нас об’єднують» – відеоролик на ФБ;
 Перегляд фахової літератури з економіки праці та трудових відносин для співробітників
відділення національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області;
 «Про роботу бібліотек в умовах карантину» – міжвідомча рада з питань бібліотечної
роботи;
 Участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства».
Книжкові виставки:
 День народження Європейського Союзу;
 «Не зникнуть в безвість долі і віки» – до Дня пам’яті жертв голодоморів;
 «Солодка хвороба» – до Дня боротьби проти діабету;
 «Стежками української писемності» – до Дня української писемності та мови;
 «Ти, рідна мово, чиста як роса…» ;
 День незалежності Польщі;
 «Очі мої, в решті решт, відкрились…» – до 180-річчя від дня народження Клода Моне
(1840-1926), французького живописця;
 «Перший по-справжньому американський письменник» – до 185-річчя від дня народження
Марка Твена, американського письменника;

 «Толерантний світ – гармонійний світ» – до Дня Гідності та Свободи;
 «Майдан заради майбутнього» – до Дня Гідності та Свободи;
 «Осінь, що змінила країну» – відкритий перегляд;
 «Подарункові видання» – до Міжнародного дня боротьби з ожирінням;
 «Ожиріння: профілактика та лікування»;
 «Людина – не товар!»;
 «Барвиста Україна Ростислава Климишина»;
 «Маруся Нікіфорова: міфи та реальність»;
 Книжкові виставки нових надходжень;
 «Книжковий арсенал – 2020»;
 «Краєзнавчий вісник»;
 «Слова, слова, слова…».
Фестиваль «Тиждень австрійського кіно», перегляд фільмів:
 Програма короткого метра Ars Electronica-2019;
 «Як навчитися бути дитиною»;
 «За лаштунками Віденської опери»;
Календар мистецтв:
 180 років від дня народження Огюста Ренуара;
 180 років від дня народження Клода Моне;
Літературний календар:
 50 років від дня народження А. Кокотюхи;
 185 років від дня народження Марка Твена;
 «Велика щирість, чиста як сльоза» – до 75-річчя від дня народження Людмили Скирди;
 «Бренд Григорія Гусейнова» – до 70-річчя від дня народження;
 «Слово про І. Карпенка-Карого» – до 175-річчя від дня народження;
 «Зірка Софії Тобілевич» – до 160-річчя від дня народження.
Навчальні заняття (тренінги, семінари):
 «Електронні медичні сервіси» – тренінг;
 «Основи комп`ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернет» – проведення тренінгів для
літніх користувачів;
 «Допомога на відстані: електронні послуги в бібліотеці» – тренінг з електронного
урядування;
 «ІТ рекорди» інтерактивне заняття до Дня книги рекордів Гіннеса;
 «Посвята в студенти в різних країнах світу» інтерактивне онлайн заняття;
 Віртуальна подорож на острів Хортиця;
 Тренінгове заняття з пошуку документів в електронних базах даних
ОУНБ ім. Д.І.Чижевського для кадетського підрозділу ліцею «Сокіл».
Творчі виставки:
 «Проти Голіафа» – виставка про діячів УПА;
 «Рідні обличчя» – виставка робіт учнів художньої школи ім. О.Осмьоркіна міста
Кропивницького;
 «В об’єктиві натураліста – 2020!» – фотовиставка;
 «Квіти VS COVID» – відкриття виставки Віталія Постолатія;
Протягом місяця відбулися засідання клубів:
 Розмовної англійської мови Speaking Club; розмовної французької мови; розмовної
англійської мови zoom meeting; творчого літературного об’єднання «Парус»; Вищої
Народної школи; клубу «Муза».
Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка
Масові заходи:
До Дня української писемності та мови:
 Лунай величне наше слово» – день інформації;
 «Мова моя українська, батьківська, материнська» – літературно-мовознавчий конкурс;

 «Мова – диво-інструмент» – мовний ілюзіон;
 «Сторінки відкриває нова книга» – огляд нових надходжень.
До Дня пам’яті жертв голодоморів – перегляди та обговорення документальних фільмів:
 «Геноцид українського народу»;
 «Голодомор 1932-1933 років»;
 «Пейзаж після мору» (на базі Дитячого будинку «Наш дім»);
 «Дзвони скорботи» – вечір-реквієм.
До Дня Гідності та Свободи:
 «Гідності бути» – урок гідності в рамках Бібліопроєкту Патріотичні діалоги «Україно, ми –
дочки твої й сини».









«Не дозволяй собою маніпулювати» – тренінг з медіа грамотності;
«Вулиці Кропивницького: сади і бульвари» – віртуальна мандрівка;
«Впізнай вулицю на старих світлинах» – вікторина;
«Halloween Party» – бібліоквест;
«Найцікавіші замки України» – віртуальна подорож;
«Ірландія – країна льоду та вогню» – інформаційна година;
«Відкрий для себе Кіровоградщину» – огляд краєзнавчих видань.
Презентація грантового проєкту Управління містобудування та архітектури Міської ради
міста Кропивницького за підтримки Українського культурного фонду «Оцифрування
пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького. Крок 2.0».
Оформлено книжкові виставки, тематичні полиці:
 «Мови нашої слова, наче музика жива» (в рамках Дня інформації «Лунай величне наше
слово» до Дня української писемності та мови);
 «Толерантність – основа світогляду і культури» – до Міжнародного дня толерантності;
 «Пінна фантазія» – виставка-майстер-клас;
 «Світ техніки відкриває книга» (в рамках Дня інформації «Лунай величне наше слово»,
до Дня української писемності та мови);
 «Голодомор: образу хліба вклонімося» – до Дня пам’яті жертв голодоморів;
 «Роми – міжетнічна толерантність»;
 «Слова письменників пророчі: Андрій Кокотюха» – до 50-річчя від дня народження;
 «Мова – голос нації» (в рамках Дня інформації «Лунай величне наше слово» – до Дня
української писемності та мови);
 «У просторі натхнення та мистецтва» (в рамках Дня інформації «Лунай величне наше
слово» – до Дня української писемності та мови);
 «Мистецтво починається з книги»;
 Країни Східної Європи (із циклу «Європейське розмаїття: спадщина та цінності»).
Проведено засідання клубів за інтересами:
 Кіноп’ятниця: перегляд фільму «Дівчина в тумані» (в рамках проєкту «Кіноклуб.
Всеукраїнська мережа»); перегляд фільму «Донбас» (в рамках проєкту «Кіноклуб.
Всеукраїнська мережа»;
Школа інформаційного комфорту:
 «Енциклопедії. Словники. Довідники» – практичне заняття;
Засідання лекторію «Молодь і право»:
 «Толерантність – право бути різними» – тренінгові заняття.
У зв’язку з карантином бібліотека працювала з користувачами також і в режимі онлайн,
використовуючи вебсайт, facebook, youtube, instagram, у т.ч.:
 засідання літературного молодіжного клубу «Ліра» (онлайн); засідання клубу англійської
розмовної мови «Speak Up» (онлайн);
 обласний семінар-практикум «Покоління Next: книга, читання, бібліотека» (онлайн).
Обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка
Масові заходи:

До Дня української писемності та мови:
 Книжкова виставка «Мова ДНК нації»;
 Пізнавальна мозаїка «Мовний вернісаж»;
 Читай-знайомство «Нові імена в українській літературі»;
 Story-time за мотивами книги Мар’яни Князевич «Шустрик».
До Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва
Цикл бібліотечних онлайн уроків:
 Журнальний барвограй»;
 Цікаві факти: від глиняної таблички до електронної книжки»;
 «Найсучасніші бібліотеки світу».
В рамках реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми:
 Година-застереження для підлітків «Рабство поруч»;
 Міні-проєкт «Знай про Європу більше…»;
 Плакат в бібліотечному форматі «Україна – це Європа! Європейські цінності – це
толерантність».
Book-хвилинки:
 Пригоди автомобільчика Пижика»;
 Атлас світу. Як усе пов’язано?»
До Всесвітнього Дня дитини:
 Еко-марафон «Дай друге життя!».
До Дня Гідності та Свободи:
 Інформаційний огляд літератури «Майдан у книгах»;
 Година патріотизму «І Гідності промінь не згасає»;
 Огляд літератури «Навіки слава Україні, героям слава навіки».
В рамках Міжнародної акції «16 днів проти насильства», до Міжнародного Дня прав людини
та в рамках обласної програми правової освіти:
 Буклет «Правова відповідальність підлітків».
До річниці пам’яті жертв голодоморів в Україні :
 Щорічна акція-реквієм «І пам’яті свіча не згасне».
Заняття для користувачів з циклу «Школяр і комп’ютер: технології без шкоди»:
 Додатки TikTok і Like. Користь чи небезпека для дітей?
 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».

