Хроніка культурного життя Кіровоградщини
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими
документами за грудень 2020 року)
Загальні питання
14 грудня з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС в обласному центрі відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника
«Жертвам Чорнобиля» у якій взяли участь вдови чорнобильців, учасники ліквідації, керівники
області та міста, представники громадських організацій, жителі обласного центру. Пам'ять
ліквідаторів вшанували хвилиною мовчання.
В рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у Центральноукраїнському
педуніверситеті ім. В. Винниченка створили мурал «Сім’я це простір без насильства». Авторка
муралу – художниця з Кропивницького Тетяна Стороженко.
В обласному центрі відбулося нагородження
лауреатів обласної премії у сфері
образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна за 2020 рік:
у номінації «Національна традиція» – члена Національної спілки художників України
Демиденка Олександра Володимировича;
у номінації «Новітні спрямування» – художника Остроухова Володимира Івановича;
у номінації «Мистецтвознавство та історія мистецтв» – мистецтвознавця, педагога Гуренко
Олену Андріївну.
Театрально-концертне життя
Обласна філармонія
27 грудня – вистава «Ніч перед Різдвом»;
30 грудня – святкова розважальна програма.
Академічний обласний український музично-драматичний театр
ім. М. Л. Кропивницького
25-30 грудня – музична казка «Дванадцять місяців».
Обласний театр ляльок
19 грудня – Інтермедія «До Святого Миколая» та лірична казка «Сонечко та сніговички»,
О.Веселов;
20 грудня – Інтермедія «До Святого Миколая» та музична казка «Колобок», Є.Патрик;
25-грудня - 7 січня – нова зимова казка з ростовими ляльками «Крадіжка в новорічну ніч»,
В.Ставріаніді-Стогодюк.
Музейна справа

•
•

Обласний музей мистецтв
Художні виставки, експозиції, заходи:
«Родинні витоки» – експозиція репродукцій Катерини Білокур до 120-річчя від дня
народження народної художниці;
Виставка творів художників-земляків братів Анатолія та Миколи Добролеж;
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«Про тих, хто з «мирним атомом» зійшовся в запеклому, нерівному бою» – віртуальна
виставка до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
Експозитція до Дня святого Миколая;
«Повість мого життя» – виставка вишитих рушників майстрині Зінаїди Андріяшевської;
«Слов’янський Бестіарій» – експозиція ліногравюр і книг створений голованівськими і
сілезькими школярами – учасниками україно-польського проєкту «Коли більше об’єднує,
ніж розділяє»;
«Панди як національний символ Китаю» експозиція та майстер клас з виготовлення панди
з паперу.
Майстер класи: з образотворчого мистецтва «Петриківський розпис, як народний
колорит. Початкові вправи», виготовлення різдвяного чобітка та зимового пейзажу.

Обласний краєзнавчий музей
13 грудня у приміщенні НВК № 26 відбулася бесіда «Зимові свята і обряди», організована
і проведена співробітниками відділу історії.
Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна
•
•

«Галерея дитячого мистецтва» – віртуальна виставка в рамках артпроєкту.
«Сонце зимою» – віртуальна виставка творів відомого кропивницького митця Анатолія
Янєва.

Літературно-меморіальний музей І. Карпенка-Карого
«Заради вічної пам’яті історії…» – віртуальна виставка до 115-річчя від дня народження
Андрія Юрійовича Тобілевича – засновника державного заповідника-музею Хутір Надія,
заслуженого працівника культури України, онука славетного драматурга І. К. Карпенка-Карого
(Тобілевича).
Обласний Центр народної творчості
16 грудня у виставковій залі обласного Центру народної творчості відкрилася художня
фотовиставка «Погляд – 2020». В рамках виставки відбулася презентація каталога представлених
на ній робіт.
У виставкові залі обласного Центру народної творчості відбулась презентація виставки
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Країна майстрів». Близько 25 учасників
обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України представили свої
роботи.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім. Д. Чижевського
Масові заходи:
• «Цивілізації» – квест для учнів студії «Аеліта»;
• «СНІД – стосується кожного» – виховний захід для студентів Кропивницького
будівельного коледжу спільно зі спеціалістами Кіровоградського обласного центру
профілактики та боротьби зі СНІДом до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
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«Живи безпечно» – вулична акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (роздача
інформаційних листівок, засобів контрацепції);
«Актуальні питання розвитку музейної справи» – участь в обласному методичному
онлайн-семінарі на базі обласного краєзнавчого музею з темою «Інноваційні напрями
музейної педагогіки»;
Флешмоб до Дня української хустки;
Інтерактивний захід до Всесвітнього дня комп’ютерної графіки;
«Амосов – засновник біокібернетики в Україні» – відеопрезентація;
День спеціаліста для фахівців Медико-санітарної частини льотної академії НАУ;
«Вчителі – агенти змін» – zoom-тренінг, щодо закону про нову Українську школу (разом із
інститутом післядипломної педагогічної освіти та Центром методичної та соціальнопсихологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради (ЦМСПС) (німецька
мова);
До Дня святого Андрія Первозванного вулична акція з гаданнями та книжковою
виставкою;
«Автографи відомих земляків» – віртуальна книжкова виставка;
День інформації для фахівців центру «Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді»;
«Робота над помилками в ЕСМаР» – вебінар по електронній звітності;
«Є і буде» – презентація книги Максима Ускова;
«Електронна бібліотека ePanel від Pearson для вчителя англійської мови» – zoom-творча
майстерня вчителів-лінгвістів (разом із ІППО ім. В. Сухомлинського);
«Змішане навчання: виклики чи досвід?» – zoom-тренінг, щодо закону про нову
Українську школу (разом із інститутом післядипломної педагогічної освіти та Центром
методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської
ради (ЦМСПС) (німецька мова);
Віртуальна подорож до резиденції святого Миколая для учнів НВК «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26;
«Зустрічайте святого Миколая!» – вулична акція;
Розіграш на інстаграм до Дня святого Миколая;
«Імунітет» – онлайн-вікторина;
«Здорове харчування» – відеоматеріал;
Новорічні селфі-зони у відділах;
Майстер-класи з виготовлення новорічних прикрас;
«Пригоди в царстві природи» – квест для учнів школи моделей «Mix models»;
Книжкові виставки:
«Не дай СНІДу шанс» – до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
«Можливості обмежені, здібності безмежні» – до Міжнародного дня людей з інвалідністю;
«Якщо…» – до 155-річчя від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936),
англійського письменника;
«Сильна армія – гарантія незалежності» – до Дня Збройних Сил України;
Книжкова виставка «Місцеве самоврядування – чинник довіри людей» – до Дня місцевого
самоврядування;
Огляд книжкової виставки «Ти – людина, значить маєш право» – до Дня прав людини;
«Мужність і біль Чорнобиля» – виставка-застереження до Дня вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
«Охорона праці – запорука життя»;
«Свято починається, мрії всі збуваються!» – відкритий перегляд;
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Відкритий перегляд «Казку зима візерунком малює» – до свята Нового року;
Книжкова виставка у холі «Книжкова заметіль» – до свята Нового року;
«Людина – не товар!»;
«З особистої бібліотеки…» – виставка-презентація;
«Слово про І. Карпенка-Карого» – до 175-річчя від дня народження;
«Зірка Софії Тобілевич» – до 160-річчя від дня народження;
«Корифей української драматургії» –180 років від дня народження Михайла Старицького;
«Бренд Григорія Гусейнова» – до 70-річчя від дня народження письменника;
Книжкові виставки нових надходжень;
«Книжковий арсенал – 2020»;
Краєзнавчий вісник»;
«Слова, слова, слова…»;
Літературний календар:
145 років від дня народження Р. Рільке;
100 років від дня народження М. Руденка;
100 років від дня дня народження С. Караванського;
155 років від дня народження Д. Кіплінга;
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;
«Електронні медичні сервіси»;
«Пошук цифрових джерел інформації. Робота з електронними базами даних».
Творчі виставки:
Відкриття мандрівної виставки «Річ у тім», яка діє в рамках всесвітньої акції «16 днів
проти насильства»;
Відкриття виставки фотохудожників Ізраїля «Фотопаралелі»;
Протягом
місяця
відбулися
засідання
клубів:
«Муза»,
розмовної англійської мови Speaking Club, розмовної французької мови, розмовної
англійської мови zoom meeting.

Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка
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Масові заходи:
День коду (в рамках Всесвітнього тижня коду);
Презентація книги О. Бондаря «Почвара»;
Майстер-клас зі створення новорічних прикрас;
Презентація книги А.Яцкула «Про це говорили завжди»;
Фотоконкурс «Будьмо знайомі!» (в мережі фейсбук).
Оформлено книжкові виставки, тематичні полиці:
Країни Східної Європи (із циклу Європейське розмаїття: спадщина та цінності) (в рамках
Пункту європейської інформації «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся»);
«Шедеври світового живопису» – до Дня художника;
«Катерина Білокур: доля, намальована пензлем» – до 120-ї річниці від дня народження;
«Людвіг ван Бетховен. Багатогранний талант» – до 250-ї річниці від дня народження;
«Правові знання – веління часу» – до Дня прав людини;
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«А. Мельник – голова ОУН і борець за незалежність України» – до 130-річчя від дня
народження;
«Гендерна рівність – ознака цивілізованої держави»;
Українське слово йде до тебе (книги, видані за державною та обласною програмами
книговидання та книгорозповсюдження);
«Самопізнання і формування особистості»;
«Слова письменників пророчі (письменники-ювіляри): Михайло Старицький» – до 180річчя від дня народження;
«На варті Вітчизни» – до Дня Збройних Сил України;
Колесо фортуни: літературний сюрприз
«Різдвяне диво – книги»;
«Ярмарок новорічних ідей» - книжкова виставка-ідея;
«Мелодії зимових свят»;
Проведено засідання клубів за інтересами:
Кіноп’ятниця:
• перегляд фільму «Герой мого часу» (в рамках проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська
мережа»);
• перегляд фільму «Один удома»;
Засідання лекторію «Молодь і право»:
• «Права. Обов’язки. Відповідальність» – правова гра;
• «Безпека в інтернеті» – зустріч з інспекторами відділу зав’язків із громадськістю
УПП в Кіровоградській області;
• Засідання розмовного клубу «SpeakUp» (онлайн).

Обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка
До Міжнародного Дня інвалідів:
• Онлайн читання казки «Лелеченя добра»;
• Майданчик толерантності «Хай у кожному із нас палає свічка милосердя».
До Дня Збройних сил України:
• Книжкова виставка «Військова служба – поклик долі»;
• Вітальний флешмоб «Збройні сили України – Слава, гордість, міць країни!».
В рамках Міжнародної акції
«16 днів проти насильства»:
• Виставка літератури «Час. Закон. Молодь.»;
• Правовий діалог «Наші права – щасливе дитинство»;
• Виставка літератури «Знай свої права, дитино!»;
• Онлайн гра-мандрівка «Правовий букварик»;
• День інформації: «Твоя територія безпеки».
До Дня ліквідатора аварії на Чорнобильській АС:
• Книжкова виставка «Біль нашої землі».
Дівоча тусовка «Українські вечорниці: бувальщини та небилиці».
До Дня святого Миколая:
• Святкова онлайн-вікторина «Сніжинки - намістинки»;
• Онлайн-читання казки «Рукавиці святого Миколая»
• Story-time для малюків «Сюрприз для Лапчика»;
• Огляд книжкової виставки «Майстерня Ельфів-чарівників».
Проєкт «Онлайн-розваги в дитячій кімнаті»:

• Творча майстерня «Кольорові рукавички»;
• Творча майстерня «Сніжинки-перлинки».
До Різдвяних і Новорічних свят:
• Літературна мозаїка «Зима у книжковому місті»;
• Година цікавих повідомлень «Він вночі мандрує, сном і казкою чарує»;
• Святковий калейдоскоп «Новорічно-різдвяні мініатюри».
Онлайн-заняття для користувачів з циклу «Школяр і комп’ютер: технології без шкоди»:
• «Як стати популярним блогером?»
• «Deepfake: можливості та загрози».
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».

