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

22-24 квітня у Кіровограді відбувся книжковий фестиваль "Весняний книговир".
Урочистою ходою і покладанням квітів до пам’ятника Жертвам Чорнобиля у Кіровограді
вшанували пам'ять героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Колону супроводжувала техніка, яка брала
безпосередню участь у роботах з ліквідації наслідків аварії на АЕС.
Просвітництво. Аматорство

22 квітня, в смт Устинівка Кіровоградської області відбувся масштабний Фестиваль писанкарів.
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театр
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15 квітня – виступ популярного українського дуету Тамерлан та Альона Омергалієва. Концерт
проводився в рамках міжнародного туру на підтримку другого студійного альбому «Хочу з тобою».

Обласна філармонія

1 квітня відбувся виступ українського академічного фольклорного ансамблю «Калина».
Художній керівник – Валерій Дебелий;
12 квітня – концерт відомого вокально-інструментального ансамблю житомирської обласної
філармонії «Древляни»;
16 квітня – концерт Київського театру циганської пісні та танцю «Ромэн», солісти Юрій та
Валента Коржови.;
17 квітня – концерт Ірини Білик.

Музейна робота
Обласний художній музей

8 квітня у відділі Кіровоградського обласного художнього музею – картинній галереї Петра
Оссовського «Світ і Вітчизна» відкрилася фотовиставка "Жінки і конфлікт в Україні".
Фотовиставка створена Фондом Народонаселення ООН в Україні та Українським Жіночим Фондом
у співпраці із Міністерством соціальної політики;
15 квітня проведено майстер-клас з монотипії «Весняний настрій».
Галерея «Єлисаветград»

16 квітня відбувся вечір співаної поезії. Пролунали пісні на слова Тараса Шевченка, Ліни Костенко,
Василя Симоненка, Василя Стуса, Івана Франка, Сергія Есеніна, Павла Тичини, Юрія Іздрика,
кіровоградських поетів (Олі Алєксєєнко, Артема Луценка, Кирила Поліщука, Олени Горобець);

22 квітня – відкриття виставки полотен «Безцінні твори ПВАНТО». Автор Пав Ел Пванто свої
твори називає – чудотворна кольоровість;
23 квітня – презентація збірки Олександри Комісарової «Матерія».
Краєзнавчий музей

7 квітня на свято Благовіщення, на території історико-архітектурного заповідника родини
Раєвських відбувся захід для дітей «Люблю свій рідний край»;
12 квітня співробітники відділу природи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею спільно з
департаментом екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації,
викладачами Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка
презентували фотовиставку «Збереження довкілля – справа кожного», присвячену Дню довкілля і
Матері-Землі;
26 квітня до тридцятих роковин Чорнобильської катастрофи, працівники відділу природи
Кіровоградського обласного краєзнавчого музею на базі Кіровоградського державного будинку
художньої та технічної творчості провели захід та презентували виставку «Відлуння Чорнобиля.
Тридцять років потому»;
27 квітня Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм і Кіровоградським державним Будинком
художньої та технічної творчості відкрито виставку «Бісерна казка». Для участі у виставці відібрані
кращі зразки декоративно-ужиткової творчості, виконані учнями професійно-технічних навчальних
закладів області;
28 квітня – відкриття виставки «Родина Крангачів на захисті країни», присвяченої 71-річниці
Перемоги.

Меморіальний музей М.Л. Кропивницького

26 квітня відбувся тематичний захід, присвячений Дню Пам’яті та Дню Перемоги над німецьким
фашизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 рр.
Заповідник-музей І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія

20 квітня 2016 р. відбулось урочисте відкриття туристичного сезону у заповіднику-музеї
І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія. Прикрасили захід виступи учасників аматорських
колективів Івано-Благодатненського СБК Кіровоградського району: ВІА «Добрий час»,
театрального та танцювального колективів. Було представлено роботи декоративно-ужиткового
мистецтва народної майстрині с. Шевченкове Кіровоградського району Дубової Лідії Миколаївни.

Кіровоградське музичне училище

8 квітня – відкриття Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Нейгаузівські музичні зустрічі". Заходи
у Кіровограді проходять щорічно навесні і приурочені до дня народження Маестро.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім. Д.Чижевського
Масові заходи:

До Дня розповсюдження інформації про проблеми аутизму. Комплексний захід для громади,
батьків та дітей з особливими потребами. (Організатори - ГО "Серце матері", Кіровоградське

обласне об'єднання батьків та дітей з особливими потребами та інвалідів і представники
Свято-Успенського храму);
Відкриття виставки абстрактного живопису художника-аматора Олега Рудого “Кольори
сучасності”;
Презентація унікального експонату – скульптурного бюсту видатного письменника Миколи
Васильовича Гоголя. Представлено журналістську розвідку Володимира Поліщука;
Відкриття персональної виставки творчих робіт Людмили Кривенко «Подих весни»;
Виїзд до бібліотеки УТОС з метою обміну аудіокнигами;
Концерт скрипкової музики учнів музичного училища для студентів машинобудівного
технікуму;
Кіновечір, присвячений 75-річчю від дня народження режисера Романа Балаяна, перегляд
фільму «Две луны, три солнца» (Організатор - Спілка вірменів України);
До Дня довкілля Конкурс дитячого плаката з екологічної тематики “Збережемо природу
рідного краю”;
Комплексний захід "Використання потенціалу бібліотеки в організації навчального процесу"
із залученням працівників відділів мистецтв, документів іноземними мовами, Інтернетцентру – для вчителів спеціальних шкіл, вихователів шкіл-інтернатів, чергових з режиму
спецшкіл соціальної реабілітації (Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського);
Показ та обговорення фільму режисера Яна Кейпера «Грішна хвороба» в рамках Кіноклубу
Docudays UA документальне кіно про права людини;
Презентація нової книги поетеси Світлани Ринкевич «Навзаєм»;
Знайомство з ресурсами відділу мистецтв для учнів Високобайрацького НВК;
Засідання слухачів Вищої Народної Школи «Курс краєзнавства»;
Показ та обговорення фільму режисера Яна Кейпера «Грішна хвороба» в Кіровоградській
установі виконання покарань №14 в рамках Кіноклубу Docudays U;
«Творча майстерня вчителів-лінгвістів: вебінар з методистами навчально-освітнього центру
«Pearson Ukraine», приурочена Дню інформації;
Круглий стіл «Франкознавчі студії», до 160-річчю від дня народження Івана Франка;
Ознайомлення зі специфікою роботи відділів бібліотеки для студентів Олександрійського
училища культури;
Круглий стіл «Чорнобиль не має минулого часу»;
Участь у ІІ книжковому фестивалі "Весняний книговир" (вулична акція);
Презентація видання «Олександрійський район: пам'ять століть. Рік 2016. Знаменні та
пам’ятні дати на 2016 рік. Збірка краєзнавчих статей». Видання презентували упорядники:
Віктор Голобородько, Валерій Жванко, Надія Чуянова;

Презентація електронного видання книги Антоніни Корінь «Слово не сорочка, а… душу гріє.
Публіцистика 1976-2016 рр»;
Зустріч зі львівським письменником Василем Ґабором та презентація одного з кращих в
Україні видавничих проектів "Приватна колекція". Публічна лекція «Львів як текст: від
модернізму до постмодернізму (від "Молодої Музи"до сучасних авторів)»;
Літературно-мистецька зустріч з поетами і бардами Кіровоградщини «Сьогодні дружбі буде
тісно: звучить поезія та пісня!». Свої пісні у супроводі гітари виконав гість з м. Новоукраїнки
– поет і бард Олександр Антоненко;
Країнознавча лекція-презентація «Японія». Провела голова Миколаївського товариства
японської культури "Татікадзе" Г. Зінов’єва з метою популяризації японської культури;
Відкриття виставки робіт художниці Надії Мовчан «Коли в душі цвіте весна…»;
Семінар для вчителів німецької мови «Методика навчання читанню на початковому етапі» в
рамках плану роботи Гете-інституту;
Засідання Краєзнавчих студій «Проблеми ідентифікації воїнських поховань періоду Другої
Світової війни на прикладі Кіровоградського району».
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)
1. Майстер-клас Ірини Кудревич «Ковдрочка»;
2. Тренінги для користувачів, людей поважного віку «Основи комп`ютерної грамотності.

Основи роботи в Інтернет».
Книжкові виставки
1. Інтелектуальна гра “Розумники і розумниці”»;
2. Відкритий перегляд “Здоровий сміх, що гріє всіх!” до Дня сміху;
3. «Світ дитячої книги»;
4. «Розширення НАТО на схід: українська перспектива» до Дня НАТО;
5. Книжкова виставка «Біля витоків національної державності» до 100-річчя подій Української

революції 1917-1920 рр.;
6. «Мандруємо Україною» до Дня Довкілля;
7. «Верба красна розцвітає, про Великдень сповіщає»;
8. До 110-річчя від дня народження ірландського письменника, поета і драматурга Семюеля

Беккета (1906-1989);
9. Презентація книжкової виставки “Чорнобиль: трагедія, подвиг, попередження»;
10. «Збережемо природу рідного краю». Створення плакатів з екологічної тематики до Дня

Довкілля;
11. Презентація книжкової виставки “Пам’ять серця” до Дня Перемоги.
Календар мистецтв

1. До 500-річчя від дня народження нідерландського художника Ієроніма Босха;
2. Книжкова виставка до дня народження художниці Надії Падурської;
3. Відкритий перегляд “І гіркота пече полинна”. До Дня Чорнобильської трагедії.
4. Клубна діяльність
5. Засідання Клубів розмовної англійської мови;
6. Заняття з вивчення англійської мови;
7. Заняття з вивчення польської мови;
8. Кіноклуб «Екран».

Обласна бібліотека для юнацтва
Масові заходи:

Другий книжковий фестиваль-виставка «Весняний книговир»:
– «Колесо історичної фортуни» – вікторина;
– «Патріотичний арт-розпис» – майстер-клас;
– «Книги читай – світ пізнавай» – книжкова виставка;
– «Молодь читає – Україна процвітає» – книжкова виставка;
«Креативна середа» – бібліопроект:
– «Мистецтво жити» – лекція (спільно з школою саморозвитку «Вічна весна»);
– «Краса та велич сходу» – книжкова виставка;
– «Жінок коханих імена» – літературно-мистецький вечір (до Року Івана Франка»;
– «Незвичайні пам’ятники України» – слайд-подорож;
– «Творець архітектури: Яків Паученко» – вечір-вшанування;
– «Подорож у часі: архітектура старого Єлисаветграда» – слайд-бесіда;
– «Довженкові обрії» – творчий портрет;
– «12 правил ідеального селфі» – слайд-бесіда;
– «Що ти знаєш про сон?» – інформаційна година;
– «Виготовлення листівки до Дня матері» – майстер-клас;
– «Все про Європу: читай слухай, дізнавайся» – презентація Пункту європейської інформації;
– «Чорнобильська трагедія: погляд із сьогодення» – зустріч-діалог з Лозовським В. В., полковником
запасу, співробітником обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Кіровоградської області та Бакай А.С., фахівцем Управління ДСНС України у
Кіровоградській області (спільно із Управлінням ДСНС у Кіровоградській області);
– «Вчимося бути толерантними» – тренінг;
– «Відрядження до пекла» – презентація книги Сергія Колесникова (з циклу –«Дегустація
літературних новинок);
– «Чорнобиль – незакінчена історія» – інформаційний калейдоскоп;
– «Біль Землі» (техногенні катастрофи) – екогодина;
– «Welcome to England» – слайд-подорож;
– «Гіркий біль Чорнобиля» – слайд-бесіда;
– «Живи в безпеці» – урок безпеки;
– «Сини степового краю» (В. Винниченко, Ю. Яновський) – літературна година;
– «Наша адреса у Всесвіті» – урок-подорож;
– «Відкриваємо Європу» – урок-подорож;
– «Творчість сильних духом» – презентація виставки робіт молоді з особливими потребами з циклу

«Незламність духу у творчості»;
– «Великодня листівка» – майстер-клас.
Засідання клубів за інтересами:
Бібліо-проект «Life safe» (Подбай про свою безпеку):
1. «Дотримання правил пожежної безпеки в побуті» – екскурсія до пожежно-технічної

виставки-музею управління ДСНС;
2. «Способі надання першої долікарської допомоги» – практичне заняття;
3. «Дотримання правил пожежної безпеки в побуті» – гра;
4. «Дотримання правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів» – лекція-

демонстрація вибухонебезпечних предметів.
Клуб «Дивосвіт»:

– «Родинне дерево» – майстер-клас від майстрині С. В. Петрової.
Клуб «Профі»:

– «Чорнобиль: 30 років потому» – зустріч з учасниками ліквідації аварії ЧАЕС: оператор ЧАЕС
Трапезніков П. О. та письменник Колесников С. В.;
– Екскурсія до музею бойової звитяги в/ч А0680;
Студія творчого настрою «фАРТ»:

– «Писанка-витинанка» – майстер-клас;
– «Великодня писанка» – майстер-клас.
Засідання клубу «Ліра»:

– «Весна. Поезія. Любов» - вечір літературного спілкування з письменницею В. Кондратенко.
Творча майстерня.
Книжкові виставки, тематичні полиці:
1. «Великдень – земне причастя небом»;
2. «Дмитро Ревуцький – композитор і педагог» (до 135-ої річниці від дня народження

українського композитора, музикознавця);
3. «Танець – обличчя нації» (до Міжнародного дня танцю);
4. «Мистецтво, що зачаровує» – виставка робіт студентів фізико-математичного факультету

спеціальності «Трудове навчання та технології» Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. Володимира Винниченка;
5. «Зупинимо туберкульоз разом» (до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом;
6. «Неоголошена війна» (за сторінками книги «Війна очима ТСН»);
7. «Чорнобиль: від мирного атому до катастрофи» (до 30-х роковин аварії на ЧАЕС);
8. «Народ «Роми» в Україні: особливості, традиції та стереотипи»;
9. «Дотик до сучасної української поезії»;
10. «Моє життя тобі, Україно!» (до 160-річчя від дня народження Івана Франка);
11. «Залишиться у пам’яті Чорнобиль»;
12. «Писанка – символ Великодня»;

13. «Творчість сильних духом» виставка робіт молоді з особливими потребами;
14. «Майстри коронованого слова» (книги-переможці та дипломати конкурсу «Коронація

слова»);
15. «Здоров’я – це скарб, цінуй його» (до Всесвітнього дня здоров’я);
16. «Ми не гості на планеті» (до Дня довкілля);
17. «Самобутня ромська культура»;
18. «Читаймо в оригіналі: фантастика, містика, фентезі».
Обласна дитяча бібліотека
До Міжнародного Дня дитячої книги:
1. Книжкова виставка «Великий казкар данського королівства»;
2. Андерсенівські читання;
3. Мультимедійна відео-подорож «Життя, схоже на казку».
До Всесвітнього Дня сміху:

– Сміх-тайм «Хочете жити на втіху, частіше упадайте від сміху».
До Міжнародного Дня пам’яті в’язнів нацистських концтаборів:
– Презентація книги Анни Франк «Казки, написані на горищі».
Пізнавально-розважальні заходи:
1. Бібліотечне караоке «Чарівний голос Кіровограда»;
2. Голосне читання екологічної казки Л.Ніцой «Ярик і страшне страховисько»;
3. Засідання бібліотечного клубу «Уроки Мері Попінс». Культурний прожектор «Герої і

кумири»;
4. Недільний атракціон розваг «Sunday of Smile»;
5. Лялькова вистава з елементами гри «Не будь байдужим!»;
6. Кінозал вихідного дня «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ»;
7. Майстер-клас «Зайчик» з циклу заходів клубу любителів мистецтва ори гамі «Робимо світ

об’ємним».
В рамках форсайт-проекту «Just English»:

– Літературна виставка «The Magical World of Fairy Tales» (Магічний світ казки);
– Літературний детектив «Людина, що живе на Бейкер-стріт».
До Всесвітнього Дня Землі:

– День інформації «Наше довкілля – турбота спільна».
До 30-ї річниці Чорнобильської трагедії:
1. Відео-екскурс «Чорна дата України»;
2. Виставка-пам'ять «Чорний біль над білим світом»;
3. Година скорботи «На Чорнобиль журавлі летять»;

4. Книжкова виставка «Дзвони Чорнобиля»;
5. Година спілкування «Пам’ятаємо Чорнобильський квітень».
До Великдня:

– Великодні забави для дітей «Заспіваймо, паняночки, веселої гаївочки»;
– Пізнавальна мандрівка «Пасхальні чудеса»;
– Мозаїка народних традицій «Великодні вітання»;
– Мультимедійна презентація «Образ Христа в образотворчому мистецтві»;
– Майстер-клас «Пасхальні прикраси».
Навчання для користувачів
«Комп’ютер та Інтернет з нуля»:
1. Редагування та створення зображень в програмі Paint;
2. Створення привітальної листівки на за допомогою он-лайн сервісів.
3. 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 відеороликів –
Кіностудія»;
4. Індивідуальні

заняття-консультації
комп’ютерної грамотності».

з

внутрішньо

переміщеними

особами

«Основи

Обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія – 2016».

Участь у фестивалі «Весняний книговир».

Обласний семінар-практикум «Патріотична свідомість дітей сьогодні – майбутнє України»для

керівників Р/М/ДБ, дитячих відділів при ЦР/М/Б.

