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

Загальні питання

– З нагоди 202-ої річниці з дня народження генія української нації Тараса Шевченка, кіровоградці
вшанували пам'ять Кобзаря покладанням квітів до підніжжя його пам’ятника та урочистим мітингомреквіємом.
Просвітництво. Аматорство.

1 березня на сцені Новоукраїнського Палацу культури «Ювілейний» розпочав свою ходу 57-й
обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини»;
30 березня у конференц-залі Державного архіву Кіровоградської області відбулася презентація
книги «Микола Смоленчук. Скарби золотого поля: вибрані краєзнавчі розвідки, есеї та статті»,
упорядкованої Олегом Бабенком, директором Державного архіву Кіровоградської області, головою
обласної організації Національної спілки краєзнавців України.
Театрально-концертне життя

4 березня відбувся творчий вечір пам'яті Володимира Івасюка «Запроси мене у сни»;
Обласна філармонія

3 березня – святковий концерт „Назустріч весні і коханню”;
4 березня – концерт української співачки Марії Яремчук;
8 березня – концерт Наталії Могілевської;
9 березня – концерт Арсена Мірзояна „Паперовий сніг”;
10 березня – концерт гурту „Друга ріка”;
15 березня – концерт „Національного балету Грузії „Сухішвілі”;
20 березня – комедійна вистава „Поїзд „Одеса-мама”;
25 березня – комедійна виставіа „Він моя сестра”;
28 березня – народне комедійне шоу „Лісапетний батальйон”;
30 березня – концерт Ярослава Страшного, лауреата міжнародних та Всеукраїнських
конкурсів.
Музейна робота
Обласний художній музей

Віртуальна виставка творів Андрія Кадигроба до 35-річчя з дня народження;

Працівники музею представили дітям загальноосвітніх шкіл пересувні виставки:
«Українська вишивка. Рушник»;
«Жанри в образотворчому мистецтві»;
«Вулицями нашого міста»;
«Виставка репродукцій творів Т.Г.Шевченка»;
«Виставка репродукцій творів Марії Приймаченко»;
«Виставка репродукцій творів Катерини Білокур».
Галерея «Єлисаветград»

17 березня відбулася «Битва музикантів»;
30 березня – «Битва поетів».
Краєзнавчий музей

9 березня відбувся захід «Єлисаветградські стежини Кобзаря», присвячений 202-й річниці з дня
народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка;
«Культурне життя Єлисаветграда у ХІХ ст. (музика, образотворче мистецтво, література)» –
виставка;
Зустріч з кіровоградськими поетами до Дня поезії
«Архітектура Єлисаветграда» – виставка;
Зустріч із онуком українського громадського діяча, благодійника та мецената Євгена
Христофоровича Чикаленка – Євгеном Івановичем Чикаленком, який поповнив культурну
скарбницю кіровоградського музею портретом свого діда. Автор портрету – український художник,
внучатий небіж Тараса Шевченка, класик українського малярства та графіки Фотій Красицький.
Меморіальний музей М.Л. Кропивницького

«Промінчики радості» – виставка робіт народних майстринь В. Залізняк та В. Дробишевської до
Міжнародного жіночого дня;
30 березня відбувся захід з циклу «Зустрічі у театральній вітальні», присвячений Міжнародному
дню театру.
Заповідник-музей І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія

Філія Кіровоградського обласного краєзнавчого музею - заповідник-музей І.К.Тобілевича
(Карпенка-Карого) Хутір Надія та громадська організація »Асоціація розвитку суспільства
України» провели захід з циклу «Звичаї і обряди українського народу» - «Масляна» .
Виставка «Творчість Великого Каменяра та розвиток українського театру», до 160-річчя від дня
народження Івана Франка та до Міжнародного дня театру.
Літературно-меморіальний музей І. Карпенка-Карого

Зустріч з „Театральною родиною” (Є. Курман та І. Додонова).

Кіровоградський художньо – меморіальний музей імені О.О. Осмьоркіна

З нагоди 150-річчя від дня народження видатного архітектора Якова Паученка відбулася
презентація каталогу «Художник архітектури Яків Паученко”;
Презентація виставки дитячої творчості „Архітектурні перлини нашого міста”.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім. Д.Чижевського
Масові заходи:

«Єлисаветградки» – презентація рідкісних та цінних документів. Виставка організована спільно з
ДАКО;
Презентація виставки «Вчитель. Школа. Мистецтво» (на виставці представлені творчі роботи
студентів та викладачів художньо-графічного відділення мистецького факультету КДПУ ім.
В.Винниченка);
«Знаки доби і грані таланту» – зустріч з місцевими письменниками до Всесвітнього дня миру для
письменника;
«Культурна спадщина вірменів України» – презентація фотовиставки за сприяння Спілки вірменів у
Кіровограді;
В рамках циклу зустрічей «Колоритні мандрівки»: «Південно-Східна Азія від Монголії до
Сингапуру»;
Конкурс на кращого знавця положень Конституції України та права для учнів 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів м. Кіровограда (організатор – міське управління юстиції);
До 202-річчя від дня народження Т. Шевченка тематична бесіда «Тарас Шевченко і його жінки», а
також обмін аудіокниг в бібліотеці УТОС;
Краєзнавча лекція для слухачів Вищої народної школи про життя і творчість митця „Марко
Кропивницький в історії нашого краю”;
«Творча майстерня вчителів-лінгвістів» (разом із Центром методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Кіровоградської міської ради);
Презентація фільму «Спокуси Березової Рудки» (2015), автор – науковець, літературознавець
Володимир Панченко;
«Фортеця св. Єлисавети – унікальна фортифікаційна пам’ятка XVІІІ ст.» – краєзнавча лекція;
Інформаційно-просвітницька акція в рамках Європейського тижня проти расизму для учнів 11
класу СЗШ №6;
«Лісова пісня» Лесі Українки – нове прочитання» – музично-театральна постанова до
Міжнародного Дня театру за участі колективу аматорів КНТУ;
«Публічні бібліотеки в умовах оновленого суспільства: напрацювання, пріоритети розвитку»:
розширена рада директорів;
Круглий стіл в рамках Всеукраїнського місячника Червоного Хреста боротьби з туберкульозом і
СНІДом;

Рік вивчення англійської мови в Україні. Творча майстерня вчителів-лінгвістів, організаторів
мовних таборів;
Навчання для психологів, педагогів та батьків. Семінар-практикум «Сучасне батьківство: авторитет
без авторитаризму»;
«Сучасні послідовники зодчого Якова Паученка»: Презентація виставки робіт кіровоградських
архітекторів, проектних організацій, геральдистів, художників та творчої молоді. (До 150-річчя від
Дня народження архітектора Якова Паученка);
«Нові краєзнавчі дослідження Олександрівського району»: Краєзнавчі студії. (До 150-річчя від Дня
народження архітектора Якова Паученка);
Семінар-практикум «Як зупинити насильство з боку однолітків в учбових закладах міста:
психологія булінгу». (Навчання для психологів, педагогів та батьків);
Семінар-тренінг для вчителів англійської мови міста від навчально-методичного центру «Pearson
Ukraine» «Стандарти ЗНО з англійської мови – 2016»;
Презентація виставки ретро-фотографій Ю. Тютюшкіна «Дім, в якому живе театр». (До
Міжнародного дня театру).
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)

«Створення відеоролика» – тренінг в рамках професійних занять з підвищення кваліфікації;
«Витинанки за графічним зображенням» – майстер-клас Лариси Гарбузенко;
«Основи комп`ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернет» – тренінги для користувачів
поважного віку;
Тренінг «Медіаграмотність громадян» для студентів Кіровоградського комерційного коледжу;
Майстер-клас Ірини Кудревич з виготовлення чохлів для мобільних телефонів «Бабусин садочок».
Книжкові виставки

«Жінки в історії та політиці»;
До Міжнародного дня жінок. Експозиція виставки рідкісних та цінних видань, архівних матеріалів,
присвячених видатним жінкам нашого краю;
Відкритий перегляд «Жінка. Мати. Берегиня”;
До Дня народження Т.Г. Шевченка відкритий перегляд «В моєму серці слово Кобзаря”;
До Всесвітнього дня поезії відкритий перегляд «Царина поезії”
До Всесвітнього дня сміху презентація книжкової виставки «Як сміються в світі”
До Всесвітнього дня сміху відкритий перегляд «Здоровий сміх, що гріє всіх!».
Літературний календар

До 145-річчя від дня народження Л.Українки: засідання для слухачів Вищої народної школи про
життя і творчість поетеси;

До 145-річчя від дня народження Л.Українки: літературно-театральна композиція «Я в серці маю
те, що не вмирає»;
До 155-річчя від дня смерті Т.Г. Шевченка. «Знать, од Бога і голос той, і ті слова».
Календар мистецтв

Книжкова виставка до 85-річчя від дня народження Олександра Білаша, українського композитора;
Книжкова виставка до 140-річчя Вадима Щербаківського, етнографа, археолога;
Книжкова виставка, присвячена 150-ій річниці від дня народження Якова Паученка.
Орхуський центр екологічної інформації

«Чорнобиль – урок для людства» – книжкова виставка, віртуальна виставка на сайт бібліотеки.
(До 30-річчя Чорнобильської трагедії);
Круглий стіл «Водні ресурси Кіровоградщини» та урочисте нагородження переможців конкурсу
дитячого малюнка «Джерело мого дитинства», який проводився Кіровоградським управлінням
облводресурсів та управлінням освіти Кіровоградської міської ради. Захід приурочений до
Всесвітнього дня водних ресурсів;
Клубна діяльність

Засідання клубу розмовної англійської мови, присвячені Тижню проти расизму Speaking with
Paul «The History of Racism»;
Засідання Клубу розмовної англійської мови (в т.ч. публічні танцювальні майстер-класи разом
з волонтером Марією Інніс);
Заняття з вивчення англійської мови;
Заняття з вивчення української мови;
Заняття з вивчення польської мови;
Кіноклуб «Екран»:показ фільму в рамках роботи клубу соціального і правового кіно
Docudays UA, режисера Павла Височанські «Коли-небудь ми станемо щасливими».
Обласна бібліотека для юнацтва
Масові заходи:

– День інформації «Гендерна рівність – ознака цивілізованої держави»:
«Рівні права – рівні можливості» – зустріч-діалог;
«Чоловіки з Марсу, жінки з Венери» – книжкова виставка;
«Видатні жінки-художниці» – книжкова виставка;
1. «Стежками творчої долі Кобзаря» – слайд-бесіда;
2. «Мистецтво спілкування» – тренінг;
3. «Бережи природу» - ековікторина;
4. «Автентика та екзотика. Національні фестивалі світу» - відеоподорож;
5. «Книга у моєму житті» – брифінг;

6. «Прогулянка вулицею Дворцовою» – історичний екскурс;
7. «Welcom to England» – слайд-подорож;
8. «Масляна Весну закликає» – конкурсно-розважальна програма;
9. «Знай наших» – мультимедійний журнал;
10. «Листівка до 8 Березня» – майстер-клас;
11. «Весела Масляна» в рамках бібліопроекту Креативна середа;
12. Зустріч-презентація з Ольгою Мігель (в рамках прем’єри книги «Дегустація літературних

новинок»);
13. «Країна леді та джентльменів» (традиції, культура, література Великобританії) – літературний

круїз;
14. «Тарасова доля – то правда жива» (Т. Шевченко) – літературно-музична година;
15. Презентація фотовиставки «Про що розповів об’єктив» (автор робіт Олена Іванівна Анохіна-

Маннінг);
16. «12 правил ідеального селфі» – слайд-бесіда;
17. «Годинник як витвір мистецтва» – слайд-бесіда;
18.

«Творець архітектури: Яків Паученко» (до 150-річчя від дня народження) – вечірвшанування;

19. «Мова жестів різних народів» – віртуальна мандрівка;
20. «Пишаймося українцями-рекордсменами» – бесіда-діалог;
21. «Що ти знаєш про сон?» – інформаційна година;
22. «Подорож у часі: архітектура старого Єлисаветграда» – слайд-бесіда;
23. Туристичний експрес-салон «Подорожуємо Європою!»: «Світ мандрів: Ірландія» – вечір-

екскурсія;
24. Бібліо-проект «life safe» (Подбай про свою безпеку): «Способи надання першої долікарської

допомоги (Якщо доведеться рятувати життя) – практичне заняття;
25. «Гіацинти з паперу до 8 Березня» – майстер-клас до Міжнародного жіночого дня.
Клуби за інтересами:
1. Лекторій «Молодь і право»: «Гендерні підходи до сімейного виховання» – психологічний

практикум;
2. Клуб «Дивосвіт»: «Канзаші з японської – виготовлення квітів» – майстер-клас від майстрині

Шмалько Наталії Петрівни;
3. Клуб «Профі»: «Театр – храм душі» – екскурсія до Кіровоградського академічного музично-

драматичного театру імені М. Л. Кропивницького та майстер-клас від Заслуженої артистки
України Валентини Іванівни Литвиненко;

4. Студія творчого настрою «фАРТ»: «Квітка з тканини», «Ромашка зі стрічок», «Великодній

кошик» (майстер-класи).
5. Клуб «Ліра»: «Сузір’я творчості» – вечір поезії. Творча майстерня;
6. Молодіжний клуб «Strong wave» («Міцна хвиля»): Зустріч із дуетом «Анна-Марія»
Оформлено книжкові виставки, тематичні полиці:
1. „Бездомність. Чи є шляхи вирішення проблеми?”;
2. „Гендер у сім’ї, роботі, політиці”;
3. „Сучасна українська проза” (за сторінками художніх журналів);
4. „Масляна, воротися! До Великодня простягнися!”;
5. „Знайомтесь: ріки України” (до Всесвітнього Дня водних ресурсів);
6. „Зупинимо туберкульоз разом” (до всесвітнього Дня боротьбі з туберкульозом);
7. «Паперова чарівність» книги та вироби власноруч;
8. «Без надії сподіваюсь» (до 145-річчя від дня народження Лесі Українки);
9. «Відомі українки» книжкова виставка-інсталяція;
10. «Скарби безсмертного поета» (до 202-ї річниці від дня народження Т. Шевченка);
11. «Парад книжок від українських видавництв»;
12. «Поет-володар слова» (до Всесвітнього дня поезії) - виставка-інсталяція;
13. «Українська революція: події, факти» (до 100-річчя подій Української революції 1917-1921

рр.);
14. «Майстри коронованого слова» (книги-переможці та дипломанти конкурсу «Коронація

слова»);
15. «Крим – це Україна» до 2-ої річниці окупації Криму;
16. «Незбагненна сила кохання» (до Дня святого Валентина);
17. «Павло Альошин – видатний український зодчий»;
18. «Магія весни» (до Міжнародного жіночого дня);
19. «Він музику й поезію однаково любив» (до 85-ої річниці від дня народження українського

композитора Олександра Білаша);
20. «Творець архітектури: Яків Паученко» (до 150-ої річниці від дня народження);
21. «Театр – світ духовності і краси» (до Міжнародного дня театру);
22. «Відкриваємо молоді таланти» – виставка робіт студентів фізико-математичного факультету,

спеціальності «Трудове навчання та технології» Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. В.Винниченка;

23. «Чоловіки з Марсу, жінки з Венери» (до Міжнародного жіночого дня);
24. «Про що розповів об’єктив» – фотовиставка робіт О. І. Анохіної-Маннінг.

Обласна дитяча бібліотека ім. Т.Шевченка
До 202-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка:
1. Виставка літератури «Шевченківське слово живе»;
2. Поетичний марафон «Почитаймо рідне слово зі сторінок Кобзаря»;
3. Виставка-експозиція «Крилате слово Кобзаря»;
4. Медіа-презентація «Тарасові шляхи Приінгулля»;
5. Відкриття виставки творчих робіт «Шевченковий світ в буянні фарб»;
6. Перегляд відеоролику з циклу «Обличчя української історії»: «Тарас Григорович Шевченко»;
7. Літературна гра «Турнір Шевченкознавців»;
8. Літературне асорті «На струнах Кобзаревої душі».
Пізнавально-розважальні заходи:
1. Комільфо-година «Гарні друзі та гарний настрій»;
2. Презентація книги «Справедливе курчатко»;
3. Ігрова програма «Від пацанки до панянки»;
4. Огляд книжкової виставки «Гарні манери для малюків»;
5. Засідання клубу любителів оригамі «Робимо світ об’ємним». Майстер-клас «Квіти»;
6. Виставка-портрет з циклу «Ескізи дивовижного життя» до 160-річчя від дня народження

українського живописця О. Врубеля;
7. Відеоподорож «Маленький лорд Фаунтлерой» за повістю Френсіса Бернета «Лорд

Фаунтлерой».
Заходи з циклу «Уроки Мері Поппінс»:
1. Калейдоскоп моди «Вся правда у шляпі»;
2. Міні-шляпка своїми руками «Елегантний образ».
Всеукраїнський Тиждень дитячого читання:
1. Урочисте відкриття Тижня. Загальнобібліотечне театралізоване свято «Казкова країна мудрої

книги»;
2. Літературне асорті «Книжкова веселка –2016»;
3. Бібліотечний квест «Потероманія»;

4. Бліц-турнір «Гонка за лідером»;
5. День щасливих боржників «Люблю тебе, бібліотеко!»;
6. День нових книг «Знайомтесь – ми новенькі»;
7. День бібліографії «На крилах дитячої книги»;
8. День читаючої родини «Читаю – граю – малюю»;
9. Анкетування «Про книгу, читання і про себе …;
10. Перегляд буктрейлера книг «Ніжність у країні краси» з серії «Дитяча картинна галерея»;
11. День іноземної мови «Spеаk Еnqlish, малюк!»;
12. Заняття для учнів початкових класів «Вивчаємо англійську мову он-лайн»;
13. Віртуальна подорож «Традиції та звичаї народів англомовних країн» (в рамках фрсайт-

проекту «Just English»);
14. Літературна дуель «Найкращий читець віршів англійською мовою».
Навчання для користувачів «Комп’ютер та Інтернет з нуля»:

Створення привітальної листівки за допомогою он-лайн сервісів;
Редагування та створення зображень в програмі Paint;
Індивідуальні заняття-консультації з дітьми, чиї батьки є учасниками АТО з циклу
«Наш друг і помічник – комп’ютер» на тему: «Основи роботи з програмою для
створення відороліків – Кіностудія»;
Індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо переміщеними особами «Основи
комп’ютерної грамотності».

