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

документами за лютий 2016 року

Загальні питання

– 15 лютого aктивісти Молодіжної рaди при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради та
вихованці дитячо-юнацьких клубів «Чайка» і «Гермес» відділу сім'ї та молоді Кіровоградської міської
ради вшaнувaли загиблих воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в боях на території Демокрaтичної
Республіки Aфгaністaн хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника «Воїнам-
інтернаціоналістам всіх поколінь Кіровоградщини»;

– 20 лютого у Кіровограді покладанням квітів вшанували загиблих героїв Небесної сотні. Учасники
Революції гідності, представники міської та обласної влади, студенство, військовослужбовці,
громадськість міста поклали цього дня живі квіти до меморіальної дошки Герою України Віктору
Чміленку та пам’ятного знаку Героям Майдану;        

– 20 лютого у Кіровограді в кінотеатрі «Портал» відбулася презентація документального фільму «Чміль».
Це історія Героя України – Віктора Чміленка. Фермера з Кіровоградщини. Він жив за правилом: «Якщо
беззаконня стає законом – супротив стає обов’язком». Автори фільму журналіст Ігор Токар та відомий
громадський активіст Олексій Цокалов. У фільмі використано музику відомих українських гуртів «Вій»
та «Кому Вниз»;

– 27 лютого У Кіровограді відбувся мітинг-реквієм з нагоди відкриття Меморіальної дошки та
присвоєння вулиці міста імені Героя-прикордонника, Кавалера Ордену «За мужність» III ст. (посмертно)
молодшого сержанта Держприкордонслужби України Андрія Матвієнка.

Культура для АТО

– 14 лютого 2015 в Кіровоградській обласній філармонії відбувся другий Єлисаветградський молодіжний
благодійний бал в рамках акції «Кохання заради добра», присвячений Дню всіх закоханих. Зібрані під час
балу кошти передали молодій сім'ї учасника АТО.

Театрально-концертне життя

– З 10 по 20 лютого в Кіровоградському музичному училищі проходив I-й Всеукраїнський фестиваль-
конкурс виконавців на оркестрових струнних інструментах імені Юрія Хілобокова. В рамках цього
мистецького заходу вперше відбувся конкурс виконавців на оркестрових струнних інструментах серед
учнів музичних шкіл і студентів середніх навчальних закладів;

– З 26 лютого по 01 березня в м. Кіровограді відбувся XХІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців
на народних музичних інструментах «Провесінь». Фестиваль-конкурс проводився під патронатом
факультету народних інструментів Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського. Участь
у конкурсі взяли студенти музичних училищ, учні середніх спеціальних музичних шкіл та початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Обласна філармонія

– 10 лютого відбувся виступ гумористичного «Дизель шоу» , м. Київ; 
– 11 лютого відбувся концерт «Скрябін» і найкращі друзі»;
– 12 лютого – концерт рок хітів у виконанні камерної групи «Resonance»;
– 22 лютого – концерт Великого симфонічного оркестру «ROCK SYMPHONY»;



– 24 лютого – балет на дві дії «Жізель»;
– 28 лютого – шоу-програма для дітей «Смішарики».

Кіровоградський академічний обласний театр ляльок

 – 6 лютого відбувся концерт «Перший ювілей» клубу авторської пісні та поезії «Байгород».

Музейна робота

Обласний художній музей

– 4 лютого о в Кіровоградському обласному художньому музеї відбувся захід, приурочений 80-й річниці з
дня народження видатного українського археолога і поета Бориса Мозолевського.

Творча майстерня
–11-13 лютого до Дня закоханих були проведені майстер-класи по виготовленню об’ємної листівки,
виробів з солоного тіста та виробів з ниток.

Відеовітальня
- 9 лютого відбувся перегляд науково-популярного фільму «Секрети стилю: барокко» до 150-річчя з дня
народження визначного кіровоградського архітектора Якова Панченка;

Галерея «Єлисаветград»

Виставки
– 16 лютого відбулася презентація першої персональної виставки кіровоградського фотографа
Олександра Козловського «Серце України».На виставці було представлено близько 40 фотографій, що
були зроблені упродовж останніх двох років в селах Кіровоградщини. Своєю виставкою фотограф хоче
привернути увагу до проблеми вимирання села.

Краєзнавчий музей

– 17 лютого у Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відбувся захід «Вшануймо пам’ять Героїв
Небесної Сотні» та відкриття виставки «Літопис Революції Гідності на Кіровоградщині», за участю
керівництва області та представників громадськості. На виставці представлені матеріали, присвячені
Євромайдану 2013-2014 років на Кіровоградщині.

Літературно-меморіальний музей І. Карпенка-Карого
– 15 лютого у літературно-меморіальному музеї імені І. Карпенка-Карого відбулися Куценківські
читання. Цього року читання проходитили в дев’ятий раз і були присвячені 25-річчю Незалежності
України.

Бібліотечна справа
ОУНБ ім. Д.Чижевського 
Масові заходи:

Урочистості з нагоди вручення обласної літературної премії імені Євгена Маланюка за 2015 рік.
Лауреатами обласної літературної премії імені Євгена Маланюка за 2015 рік стали: у номінації
„Поезія” (в тому числі драматичні твори і переклади) – Оксана Шпирко за поетичну збірку «Та, що
чекала вітрила»; у номінації „Проза” (в тому числі драматичні твори і переклади) – Олексій
Чорноіван за роман в п’яти томах «Гуляйпільська застава»; у номінації „Літературознавство та
публіцистика” - Людмила Михида за книгу «Іван Багряний: таємниці творчої лабораторії. Мала
проза».

Літературні читання, присвячені 125-літтю Павла Григоровича Тичини «Послав я в небо свою
молитву»;



Презентація виставки «Веселковий дивокрай Олени Рябухи». На виставці майстриня представила
рушники, серветки, вишиті картини, роботи, виконані в техніці печворк та м`які іграшки;

Участь працівників бібліотеки в засідання круглого столу на тему: «Обговорення проекту
обласного плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2016-2020 роки
«Безбар'єрна Кіровоградщина»;

В рамках роботи Майданчика «ІнтерСвіт» для користувачів з вадами зору провели голосні читання
романтичних віршів українських поетів «Весна підніме келихи тюльпанів»;

Засідання «Вищої Народної Школи» з курсу краєзнавства;

Доктор філологічних наук, професор, літературознавець, культуролог, журналіст Антоніна
Гурбанська презентувала видання «Слово – людина – світ: студії з літературознавства,
культурології та соціальних комунікацій»;

Працівники відділу мистецтв взяли участь у семінарі «Краєзнавча робота шкільної бібліотеки, як
один із напрямків національно-патріотичного виховання»;

Засідання Краєзнавчих студій: «Єлисаветградська преса кінця ХІХ - початку ХХ століття»;

Презентація книги «Українська отаманщина». Історичну роботу представив автор Юрій
Митрофаненко;

Для вихованців Кіровоградської установи виконання покарань №14 відбувся показ фільму в рамках
соціального і правового кіно Docudays UA;

Засідання творчої групи вчителів англійської мови;

Лекція «Історія одного міста. Єлисаветград та його околиці» (лектор – О.Чорний)

Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)

Майстер-клас з печворку «Конвертик-футляр» від квілтера Ірини Кудревич;

Тижневий тренінг з навчання комп’ютерній грамотності;

Майстер-клас «Ріжемо традиційні витинанки» від Лариса Гарбузенко;

В рамках проекту «Програма медіаграмотності для громадян» проведені тренінгові заняття з медіа
грамотності;

Дводенний тренінг від програми Британської Ради з міжкультурного діалогу та соціального
розвитку «Активні громадяни»;

Проведені тренінги для тренерів, які працюватимуть у сфері попередження та протидії торгівлі
людьми;

Вебінар «Пошук в Інтернеті».

Книжкові виставки

 „Лауреати обласної літературної премії ім. Є.Маланюка»;

 «Літературні профілі українських канадців» (Канадсько-український бібліотечний центр);



Віртуальна виставка на сайті бібліотеки «Журнал «Мистецтво» 50 років тому»;

 «Це наше слово. Жить йому повіки» (М. Вінграновський) до Міжнародного дня рідної мови;

До дня св. Валентина віртуальна виставка на сайт бібліотеки «Руками створена краса»;

До дня св. Валентина презентація художньої виставки «І погляд Ваш мені любов’ю диха»;

Освіта – ХХІ століття. «Вона несла у світ національну ідею» – до 160-річчя від дня народження
Софії Русової

До Міжнародного дня рідної мови «Бринить, співає наша мова... »;

До 2-ї річниці тимчасової окупації АР Крим «Півострів без надії: Крим після анексії».

Літературний календар

Книжкова виставка до 145-річчя від дня народження Л. Мартовича «Художній простір Леся
Мартовича»;

До 145-річчя від дня народження Л. Українки «Ні! Я жива, я буду вічно жити».

Календар мистецтв

До 100-річчя українського драматурга Аркадія Семеновича Школьника (1916-1986).

Польський культурний центр

Книжкова виставка та лекція до 270-річчя від дня народження

Т. Костюшко (керівника польського повстання).
Орхуський центр екологічної інформації

Огляд літератури на сайт бібліотеки «Моніторинг довкілля в Україні»;

Тренінг «Розвиваймо екологічну свідомість!» для учнів Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія – інтернат – школа мистецтв);

Тренінгові заняття «Розвиток екосвідомості особистості».

Клубна діяльність

Заняття на безкоштовних курсах з вивчення української мови;

Засідання клубу польської мови.

Клуб розмовної англійської мови;      

До Дня бабака в США відбулося тематичне засідання клубу розмовної англійської мови «Від
античного їжака до американського бабака»;

Заняття з вивчення англійської мови для працівників бібліотеки;

Кіноклуб „Екран”

Відеопоказ французької кінокомедії «Щасливчики/ Les Veinards», режисер Філіп де Брок;



Відеопоказ «Тато, мама, моя служниця і я/ Papa, maman, la bonne et moi.», режисера Жан-Поль Ле
Шануа;

Показ фільму «Дамський цирульник/ Coiffeur pour dames», режисера Жан Буайе;

В кіноклубі «Соціального і правового кіно Docudays UA» для студентів Кіровоградського
комерційного коледжу відбувся кінопоказ фільму «Любіть мене, будь-ласка!», режисер: Валерій
Балаян. Теми, які були порушені при обговоренні: тоталітарні режими; дискримінація; ксенофобія;
свобода мирних зібрань; свобода слова та думки; право на життя;

 

Обласна бібліотека для юнацтва 
Масові заходи:

«З жартами по життю» до Дня закоханих – тверезі посиденьки в рамках бібліопроекту «Креативна
середа»;

«Зустріч з бізнесменом, головою Вірменської спільноти у м. Кіровограді Т. Хачатряном» – спільно
з- Молодіжним відділом Кіровоградської Єпархії УПЦ;

«Пам’ять – загиблим, шана – живим» – зустріч-діалог з членом Квіровоградської міської організації
Української спілки ветеранів Афганістану С. Сривковим;

«Країна леді та джентльменів» до Року англійської мови в Україні – літературний круїз;

«Герої не вмирають» пам’яті Небесної Сотні та вшанування учасників АТО;

«Під знаком Купідона» до Дня святого Валентина – розважально-пізнавальна програма;

«Love story: Шоу реальних почуттів» – конкурсна програма до Дня святого Валентина;

«Карта бажань» – розважально-пізнавальна програма;

«Ера ТАХІ» – калейдоскоп цікавих автофактів;

«Парк автомобільного періоду» – калейдоскоп цікавих автофактів;

«Знай свій рідний край» – мультимедійний журнал;

«Сердечко для мами» – майстер-клас на базі Кіровоградського комунального закладу Центр
реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів Кіровської ради в м. Кіровограді;

«Творець архітектури: Яків Паученко» (до 150-ї річниці від дня народження) - вечір-вшанування;

«Подорож у часі: архітектура старого міста Єлисаветграда» – слайд-бесіда;

«Мова жестів різних народів» – віртуальна мандрівка;

«Листівка до 8 Березня» – майстер-клас;

«Захар Беркут» – перегляд фільму.

Засідання клубів за інтересами: 
Патріотичні діалоги «Україно – ми дочки твої й сини!» :

«Афганістан: не згасне свіча болю» – історичний альманах;



«Українські герої: символ гідності» – історичний екскурс до Дня пам’яті героїв Небесної Сотні;

Засідання студії «фАрт»:

«Валентинки з тканини» – майстер-клас;

 «З любов’ю до військових» – майстер-клас;

Клуб «Профі»:

«Скульптура в ландшафті міста» – зустріч на базі майстерні скульптора Г. С. Савченка;

Клуб «Ліра»:

 «Зимовий мотив: Ольга Полевіна» – вечір поезії;

Клуб «Дивосвіт»:

«Валентинки з тканини» майстер-клас з виготовлення сердечок з тканини від студентів ІV курсу
КДПУО. Панькіної та О. Терещенко;

«Вітальна листівка до 8-го Березня» – майстер-клас.

Лекторій з правових знань для молоді «Молодь і право»:

«Правознавчий світогляд» – вікторина;

 «Бездомність?! Сувора дійсність!» – зустріч-диспут із провідним спеціалістом відділу правової
роботи та освіти, реєстрації НПА Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській
області В. М. Піскун.

Бібліопроект «Life safe» (Подбай про свою безпеку): «Вмійте захистити себе: поведінка на вулиці»
– бесіда-практикум;

Школа інформаційного комфорту: «Бібліотеки України та регіону. Їх інформаційний потенціал» –
бібліографічний урок.

Книжкові виставки, тематичні полиці:

«Україна: євроатлантична інтеграція» – постійно діюча;

«Юридичний компас для молоді» – постійно діюча;

«Нові часи – нові герої» – постійно діюча;

«Гіркої пам’яті ковток» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

«Крим – це Україна»;

«Людина в світ приходить для любові» за сторінками художніх творів;

«Душі людської вічні відкриття» до 160-річчя від дня народження С. Русової;

«Небесна сотня. Назавжди патріоти» за сторінками книги «Євромайдан очима ТСН»;

«Українська мова у вимірах сьогодення» до Міжнародного дня рідної мови;



«Тарас Березовський. «Анексія. Острів Крим. Хроніки гібридної війни» виставка однієї книги;

Бездомність. Чи є шляхи вирішення проблеми?»;

«Подарунки коханим власноруч» виставка книг та виробів власними руками;

«Мистецькі перлини Криму»;

«Світ техніки відкриває книга»;

«Паперова чарівність»;

«Незбагненна сила кохання» до Дня святого Валентина;

«Павло Альошин – видатний український зодчий»;

«В поколіннях я озвуся» до 125-ї річниці від дня народження П. Г. Тичини – книжкова виставка-
інсталяція;

«Я – жінка, королева, берегиня!» (відомі українки) – виставка-інсталяція;

«Мови нашої слова, наче музика жива» до Міжнародного дня рідної мови;

«Читаємо в оригіналі книги про кохання»;

«Contra spem spero! Без надії сподіваюсь» до 145-річчя від дня народження Лесі Українки;

 «Інформація для внутрішньо-переміщених осіб» - постійно діюча;

«Інформація органів влади для громадян» (ПДГ) - постійно діюча.

 

Обласна дитяча бібліотека ім. Т.Шевченка 
В рамках форсайт-проекту «JustEnglish»:

Літературна вечірка «Видатні постаті Великобританії».

До Дня закоханих:

Романтичне побачення «Мелодія сердець»;

Майстер-клас «Валентинка своїми руками»;

Літературно-музичне конфетті «Серця відкрийте для любові».

До Дня Героїв Небесної Сотні:

Година пам’яті «Герої не вмирають!»;

Година пам’яті «Небесна сотня янголів, які стали героями».

До ІІ-ї річниці тимчасової окупації Криму:

Літературна виставка «Кримська весна чи окупація?».

До Міжнародного дня рідної мови:



Інтелектуальний марафон «Мова рідна на рідній землі».

До 145-ї річниці з дня народження Лесі Українки:

Поетична вітальня «Ти себе Українкою звала»;

Перегляд відеоролику з циклу «Обличчя української історії. Леся Українка».

Пізнавально-розважальні заходи:

Відео-подорож «Пригоди Тома Сойера» з циклу заходів «Ювілейний книгоград»;

Бібліотечне караоке «Чарівний голос Кіровограда»;

Віртуальний урок «Веселі уроки з прав дитини»;

Презентація книги «Правобукварик: вчись граючись»;

Недільний атракціон розваг «Sanday of Smile»;

Віртуальний урок «На майданчику грай – правила не забувай»;

 Медіа-подорож з викладкою літератури «Рекорди тваринного світу»;

Кінозал вихідного дня: «Мульти-пульти»;

Перегляд книжкової виставки «Дегустація книжкових новинок»;

«Кошеня» лялькова вистава з елементами гри;

«Король-чарівник» інтерактивне голосне;

Ігрова програма «Етикет – традиції з усього світу»;

Комільфо година «Подорож до країни Ввічливості і доброти».

Майстер-класи:

«Дракон» у рамках клубу любителів мистецтва оригамі «Робимо світ об’ємним»;

«Витівки пустотливого листа» у рамках творчого проекту «Креативна малювалка»;

«Подарункові коробочки» у рамках творчої майстерні «талановиті пальчики».

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;

Індивідуальні заняття-консультації з дітьми, чиї батьки є учасниками АТО з циклу «Наш друг і
помічник – комп’ютер»: на тему: «Основи роботи з програмою створення презентацій Power
Point»;



Індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо переміщеними особами «Основи комп’ютерної
грамотності».


