Хроніка культурного життя Кіровоградщини
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими
документами за січень 2016 року)

Загальні питання
- 8 січня у Кіровограді відзначили 72-річницю визволення міста від гітлерівської окупації. На території

меморіального комплексу “Фортечні вали” відбулись урочистості та покладання квітів до пам’ятника
Матері-Вітчизні, могил загиблих визволителів, а також на алеї Слави полеглим землякам, які віддали
життя за незалежність та єдність України в антитерористичній операції на сході країни.
– 22 січня, на відзначення Дня Соборності України у Кіровограді відбувся мітинг і покладання квітів до

пам’ятника першому прем’єр – міністру Української Народної Республіки Володимиру Винниченку, який
своїм підписом зробив чинним Універсал Злуки ЗУНР та УНР.
- 22 січня, кіровоградці приєднались до всеукраїнської акції “Ланцюг Єднання” присвяченій Дню

Соборності України.
- 22 січня, у Кіровограді відбулася презентація фотопроекту "Жива Пам’ять". Проект присвячений

героям, які загинули в ході збройного конфлікту на сході країни та їх родинам. Ініціатори проведення –
київські волонтери Мар’ян Присяжнюк та Ганна Зуєва. За задумом ініціаторів, метою проекту є боротьба
з проблемою збайдужіння українського суспільства до щоденних втрат, які несе Україна на цій
неоголошеній війні, та привернення уваги до сімей, що втратили рідних унаслідок бойових дій.
Фотопроект презентувався в ІАЦ "Перевесло".
- 27 січня в обласному центрі біля Великої хоральної синагоги відбувся мітинг-реквієм з нагоди

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Жителі міста поклали живі квіти до пам'ятного знаку
"Жертвам Голокосту", вшанувавши пам'ять співгромадян єврейської національності, яких було
закатовано нацистами на території нашої області у роки Другої світової війни.
- 27 січня у конференц-залі Державного архіву Кіровоградської області відбулася виставка архівних

документів та матеріалів, присвячених Дню пам’яті жертв Голокосту “Голокост: пекучий біль як
застереження”.
- 29 січня у Кіровограді пройшла хода присвячена пам'яті Героїв Крут.
- 29 січня біля пам'ятника Тарасові Григоровичу Шевченку відбулося урочисте покладання квітів з нагоди

відзначення Дня пам'яті Героїв Крут.
Культура для АТО
- Кіровоградська художниця Світлана Хавроненко доручила волонтерам продати колекцію своїх робіт і

спрямувати виручені кошти на потреби армії.
Аматорство. Просвітництво
- 15 січня шанувальники української пісні і танцю мали змогу побачити у м. Світловодськ

Кіровоградської області звітний концерт народного вокального ансамблю "Голубка" та вокального
ансамблю "Явір" у міському Палаці культури;
- Тернопільська "Молода Просвіта" спільно з кіровоградським осередком ВГО "Сокіл" завітали у

лікарню №4 до військових та у дитячий будинок "Наш Дім" в рамках проекту "Вертеп на Схід";

- З 27 по 30 січня у Кіровограді відбувся обласний фестиваль-конкурс української академічної музики,

присвячений пам’яті Юлія Мейтуса;
- 29 січня літературно-музичною композицією "Вам – вічна пам’ять, вам – вічна слава!" працівники

Олександрівського районного Будинку культури вшанували пам’ять Героїв Крут.
Театрально-концертне життя
Кіровоградський академічний український музично-драматичний театр ім. М. Кропивницького
- 23 січня кіровоградці та гості міста побачили прем'єру вистави "Граємо в дурня" за п'єсою Франсіса

Вебера "Вечеря з дурнем". Це легендарна пронизлива комедія у геніальному виконанні акторів: Дмитра
Лаленкова, Влада Задніпровського, Олексія Вертинського, Станіслава Боклана і Євгена Паперного”
- 29 січня актори Київського театру поезії і пісні продемонстрували глядачам спектакль-концерт

"Іноходець" про відомого поета, актора і музиканта Володимира Висоцького.
- 30 та 31 січня кіровоградці та гості міста мали змогу побачити вар'єте-шоу "Чиполіно в Чикаго",

режисер-постановщик якого Олександр Лещенко.
Обласна філармонія
- 31 січня вперше у Кіровоградській обласній філармонії відбулася шоу-програма для дітей "Смішарики".
Музейна робота
- 27 січня у Добровеличківському районному краєзнавчому музеї було відкрито виставку художніх творів,

присвячену пам’яті видатних художників-земляків Івана Похитонова (1850-1923) та Петра Оссовського
(1925-2015) "Малій Батьківщині присвячується" за підсумками проведення пленерів у
Добровеличківському, Новоукраїнському та Маловисківському районах.
Обласний художній музей
- 21 січня Кіровоградський обласний художній музей приєднався до Міжнародного флешмобу музейних

селфі;
Експозиції
- "Шлях до незалежності", присвячена Дню Соборності України;
- До 95-річчя славетного земляка, учасника ІІ Світової війни, Героя Радянського Союзу Григорія

Олександровича Куроп’ятникова;
Музична вітальня
- 27 січня в рамках обласного фестивалю-конкурсу української академічної музики "Сlassik-proekt",

присвяченого пам’яті Юлія Мейтуса відбувся вечір українського романсу "Молоді голоси українського
солоспіву" за участю мистецької молоді Кіровограда.
Творча майстерня
- Майстер-класи з декоративного живопису „Зимові візерунки”, „Зимовий пейзаж”, з паперопластики та

по виготовленні виробів з солоного тіста.
Відео вітальня
- Перегляд відеопрезентацій до свята Хрещення, Святого Богоявлення;

- У рамках проведення заходів приурочених 150-річчю з дня народження видатного земляка, архітектора

Якова Паученка відбувся перегляд науково-популярного фільму "Секрети стилю: класицизм";
- Перегляд науково-популярного фільму "Скальні храми Абу-Сімбела – справжня перлина Нубії";
- Відеопрезентація до Дня пам’яті Героїв Крут.
Художньо-меморіальний музей О.Осьмьоркіна
- Виставка дитячого малюнка „Ми любимо Україну!”
Галерея “Єлисаветград”
Виставки
- „Щаслива дитина – квітуча Україна”;
- Виставка мінералів і комах;
- Виставка радянського фарфору та фотоапаратів;
- Виставка документів Єлисаветграда;
- Презентація нового календаря "Леді Єлисаветграда";
- Презентація фотовиставки світлин за участі української співачки Ольги Горбачової;
- Відкриття ювілейної виставки кіровоградського художника, члена Національної спілки художників

України, лауреата обласних премій ім. Ю. Яновського та ім. О. Осмьоркіна, учасника багатьох обласних,
всеукраїнських та зарубіжних виставок Фелікса Михайловича Полонського.
Краєзнавчий музей
- 28 січня у рамках обласного фестивалю-конкурсу української академічної музики "Сlassik-proekt",

присвяченого пам’яті видатного композитора-земляка Ю. Мейтуса, відбувся концерт камерного
муніципального хору під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Ю. Любовича.
Виставки
- Напередодні Різдва кіровоградські музейники відкрили виставку "Визволення Кіровограда. Документи

свідчать", присвячену 71-річниці звільнення Кіровограда від німецьких військ. В експозицію входять
фотографії, плакати, карти і схеми бойових дій, оперативні документи, які розповідають про передумови
звільнення Кіровограда, форсування Дніпра і визволення східних районів Кіровоградщини.
- „До джерел освіти”;
- „Природа”;
- „Краса рідного краю”;
- „Мереживне диво”.
Меморіальний музей М. Кропивницького
- 5 січня відбувся захід з циклу "Звичаї і обряди українського народу", присвячений новорічним і

зимовим святам. З колядками і щедрівками перед відвідувачами музею виступив вокальний ансамбль
"Калиночка" під керівництвом Анатолія Чечеля.
Виставки
- „Рідне місто у світлинах В.Момота”;
- „Фундатор українського театру”.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім. Д.Чижевського

Масові заходи
- Вечір колядок, який провів фольклорний ансамбль "Млиночок" (діє при музеї музичної культури ім.

Кароля Шимановського. Керівник – Світлана Канцедалова);
- Показ чернівецької школи відео-поезії, яку презентував сучасний український поет та письменник,

журналіст, громадський активіст, peдактор інтернет-часопису "quasi" Андрій Туликов;
- Інформаційне повідомлення-запрошення на "Щедрий вечір" в міськрайонному центрі зайнятості для

групи тимчасово безробітних молодих батьків та внутрішньо переміщених осіб;
- Святкова програма "Щедрий вечір" в бібліотеці Д.Чижевського. Цей захід традиційно проводиться

кілька років поспіль у період новорічно-різдвяних свят. В ході програми: майстер-класи, ворожіння,
святкові фотосесії, частування українською кутею, молодіжний спектакль "По-модному" за мотивами
п’єси М.Старицького, нічний камерний концерт, караоке та святкові зачіски "Коса – Краса". Для дітей –
безкоштовні Kinekt-3D, Play Station ігри, мультики, новорічне тату – розпис хною, "Майстерня Діда
Мороза", і, звичайно ж, – містичні екскурсії до книгосховища... Всі бажаючі змогли зануритися в
атмосферу позитивного настрою і здійснити захоплюючу подорож у світ казки та розваг для всієї родини;
- Засідання Краєзнавчих студій, присвячене 150-річчю від дня народження педагога, мовознавця,

теоретика літератури та громадського діяча Василя Харцієва.
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)
- Тижневий тренінг з вивчення комп’ютерної грамотності;
- Майстер-клас Людмили Крищенко "Секрети ляльки-мотанки: значення та методи намотки сакрального

хреста";
- Тренінг для тренерів, які працюватимуть у сфері попередження та протидії торгівлі людьми за проектом

"Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми";
- Творчі заняття на тему "Електронна наукова бібліотека як засіб удосконалення методичної роботи

вчителя-дефектолога" для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів-дефектологів комунального
закладу "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського";
- Вебінар "Веб-портал звернень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану";
- Майстер-клас з декоративно-ужиткового мистецтва для осіб, які знаходяться в установі виконання

покарання №14 (УВП).
Книжкові виставки
- До святкування Нового року і Різдва Христового виставка-інсталяція "Новорічна феєрія";
- Клуб інтелектуальних ігор. Книжкова виставка "Калейдоскоп святкових розваг";
- До свята Різдва Христового відкритий перегляд “Різдвяно-новорічні передзвони”;
- До Дня соборності України "Українська мрія – єдність, свобода і незалежність"; “Від серця до серця, від

краю до краю”;
- До Дня пам'яті героїв Крут книжкова виставка "Любіть Україну як вірні сини".
Літературний календар

- Книжкова виставка до 140-річчя від дня народження американського письменника Джека Лондона,

"Мандрівник, бунтівник, мрійник";
- Книжкова виставка до 125-річчя від дня народження українського поета П. Тичини "Звукоживопис

Павла Тичини";
- книжкова виставка до 150-річчя від дня народження французького письменника Р. Роллана "Ромен

Роллан і його час"
Календар мистецтв
- До 120-річчя Володимира Брауна – кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1896-1957).
Орхуський центр екологічної інформації
- Книжкова виставка, віртуальна виставка на сайті бібліотеки "Природні ресурси: економія, вторинне

використання, утилізація"
Творча виставка
- Відкриття виставки Лариси Гарбузенко "Мої вазони": витинанки, декоративне малювання та художній

розпис тканин
Клубна діяльність
- Засідання клубу польської мови;
- Кіноклуб "Екран" показ фільму режисера В. Брауна "Море кличе";
- Кіноклуб "Екран" відеопоказ фільму "Живі";
- Заняття на безкоштовних курсах з вивчення української мови;
- Клуб розмовної англійської мови.
Обласна бібліотека для юнацтва
Масові заходи
- "Народні месники Кіровоградщини" – літературно-музична година;
- "Медіаграмотність" – тренінг;
- "Ой прийшли до тебе три празники в гості" – розважально-пізнавальна програма;
- "Крути: жорстокий урок" – історичний екскурс.
Засідання клубів за інтересами:
- Засідання студії "фАрт": майстер-класи "Вишивка бісером", "Сувенірна лялька з капрону", "Валентинка

для військових" (в рамках акції "З любов’ю до військових");
- "Нові відкриття в українській літературі" – вечір-відкриття в рамках засідання клубу "Ліра";
- "Герої не вмирають" - історичний екскурс до Дня Героїв Крут в рамках патріотичних діалогів "Україно –

ми дочки твої й сини!";

- "Найцікавіші музеї Європи" - віртуальна подорож в рамках туристичного експресу "Подорожуймо

Європою!".
Книжкові виставки, тематичні полиці:
- "Україна: євроатлантична інтеграція";
- "Юридичний компас для молоді";
- „Нові часи – нові герої”;
- "Англія відома і невідома" (в рамках Року англійської мови);
- "Симфонія визволення" (до Дня визволення Кіровограда від нацистських окупантів);
- "В поколіннях я озвуся" (до 125-річчя від дня народження П. Г. Тичини);
- "Я – жінка, королева, берегиня";
- "Ключ до таїни слова Василя Марка" (до 80-річчя від дня народження);
- "Яскрава зоря Василя Касіяна" (до 120-річчя від дня народження українського графіка);
- "Вічний Моцарт" (до 260-річчя від дня народження австрійського композитора);
- "Мистецькі перлини Криму";
- "Світ техніки відкриває книга";
- "Різдво – свято любові і прощення";
- "День Соборності: урок єднання поколінь" (до Дня Соборності України);
- "Голокост – біль душі людської" (до Міжнародного дня пам’яті жертв голокосту);
- "Герої Крут. Лицарський подвиг юних українців" ( до Дня пам’яті героїв Крут);
- "Інформація для внутрішньо-переміщених осіб";
- "Інформація органів влади для громадян" (ПДГ);
- "Людина в світ приходить для любові" (за сторінками художніх творів).
Обласна дитяча бібліотека ім. Т.Шевченка
До Різдва:
- Викладка літератури "Різдвяні свята та обряди в Україні";
- Книжкові експозиції: "Чари Нового року" та "У святу січневу пору";
- Хенд мейд "Магічне полум’я різдвяної свічки";
- Перегляд книжково-ілюстративної виставки "Зимонька крокує – свята дарує";
- Конкурс різдвяних ласощів "Багата кутя";
- Голосне читання книги Віталія Кириченка "Різдво
- Мульт-мандри "Різдвяні канікули в бібліотеці";
- Бібліотечне караоке "Чарівний голос Кіровограда";
- Лялькова вистава "Викрадення Нового року";
- Креатив-майстерка "Рукавичкові викрутаси";
- Зимовий книжковий вернісаж "Цвіте, горить, красується ялинка лісова";
- Розважальна година "Звеселіла наша хата – надійшли різдвяні свята";
- Обрядовий калейдоскоп "Хай свята водичка окропить ваші личка…".
До Дня Соборності України:

- Книжкова виставка "Соборна Україна – одна на всіх як оберег";
- Рольова гра "Правознавча скринька";
- Книжкова виставка "Наша сила в єдності: Україна Соборна!";
- Ерудит-вікторина "Люблю я землю українську".
До Дня пам’яті героїв Крут:
- Година-реквієм "Ластівки над Крутами".
Пізнавально-розважальні заходи:
- Недільний атракціон розваг "Sanday of Smile";
- Засідання бібліотечного клубу читання та розваг" "Сонячний промінчик на книжковій полиці";
- Кінозал вихідного дня "МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ";
- Інформревю "Ескізи дивовижного життя" до 260-річчя від дня народження В.А.Моцарта".
Індивідуальні заняття-консультації з дітьми, чиї батьки є учасниками АТО з циклу "Наш друг і
помічник – комп’ютер":
- Основи роботи з комп’ютером;
- Інтернет та електронна пошта;
- Індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо переміщеними особами "Основи комп’ютерної

грамотності"
Навчання для користувачів "Комп’ютер та Інтернет з нуля":
- Робота з текстом в Microsoft Word;
- Створення та редагування таблиць в Microsoft Word;
- Пошук та збереження інформації в мережі Інтернет;
- Створення облікового запису електронної пошти.

