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

До Дня пам'яті та примирення 5 травня у конференц-залі Державного архіву Кіровоградської
області відбулася презентація книги «Переможці», яку упорядкував Іван Петренко - головний
архівіст Державного архіву Кіровоградської області, історик-краєзнавець, член Національної
спілки краєзнавців України, заслужений працівник культури України, почесний краєзнавець
України, почесний краєзнавець Кіровоградщини;
15 травня, у місті Кіровограді пройшла хода та мітинг з нагоди Дня пам'яті жертв політичних
репресій;
18 травня на площі Героїв Майдану відбувся захід до Дня пам'яті жертв геноциду
кримськотатарського народу;
19 травня у Кіровограді відбулася Хода вишиванок;
20 травня у Кіровограді напередодні 176-річниці з дня народження Марка Кропивницького
відбувся народний мітинг біля пам'ятника Кропивницькому;
20 травня – День Європи стартував у Кіровограді підняттям Прапору Євросоюзу на площі перед
міською радою.
Просвітництво. Аматорство

2 травня в смт. Вільшанка відбувся ІІ Відкритий обласний пісенний фестиваль-конкурс «З отчої
криниці»;
5 травня у міському палаці культури Знам'янки виступив Національний президентський оркестр.
Театрально-концертне життя
Обласна філармонія

З 11 по 17 травня – XIX Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики "Травневі
музичні зустрічі";
14 травня – концерт Сергія Бабкіна з програмою «Не вбивай»;
15 травня – концерт Олега Винника;
22 травня – ХХV Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий
спів»;
25 травня – концерт відомого італійського співака Робертіно Лоретті;

27 травня – найкращі команди регіону та гості з усієї України зійшлися в боротьбі за Весняний
Кубок КВН Кіровоградської області.
Кіровоградський академічний театр ляльок

18 травня – міський фестиваль "Ми діти твої, Україно" для дітей з особливими потребами, дітейпереселенців з окупованих територій та дітей учасників АТО. Захід проходив за ініціативи
Кіровоградської обласної громадської організації інвалідів «Народна академія творчості» .
Музейна робота
Обласний художній музей

У відділі обласного художнього музею – картинній галереї Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» в
травні були проведені майстер-класи по виготовленню виробів з тканини «Маки», по виготовленню
виробів з солоного тіста, малювання ескізу писанки, з колажу «Весняні фантазії», з декоративного
живопису «Пейзаж»;
6 травня – пересувна виставка «Травневий вернісаж» в Кіровоградському обласному госпіталі для
ветеранів війни в рамках відзначення Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над
нацизмом у ІІ Світовій війні;
6 травня – презентація віртуальної виставки «Шлях до Перемоги» до Дня пам’яті та примирення і
71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
10 травня – пересувна виставка «Вулицями нашого міста»;
16 травня – презентація документального фільму «Великий терор 1937-1938 років» до Дня
вшанування пам’яті жертв політичних репресій в Україні;
18 травня у відділі обласного художнього музею – картинній галереї Петра Оссовського «Світ і
Вітчизна» розгорнуто експозицію «Моя Батьківщина – Україна» до 91-ї річниці з дня народження
художника- земляка Петра Оссовського (1925-2015);
21 травня – акція "Ніч у музеї". Захід проходив у рамках ХІІ міжнародної акції «Ніч музеїв».
Тематика міжнародної акції – "Музеї і культурні ландшафти".

Галерея «Єлисаветград»

12 травня – "Битва музикантів". Участували одиночні виконавці акустичної музики, дуети, тріо,
максимум – квартети. Виконували композиції власного авторства і кавери;
18 травня відкрилася фотовиставка «Школи фотографії Сергія Синєока».
Краєзнавчий музей

14 травня – «Зіркова ніч у краєзнавчому музеї». Захід проходив у рамках ХІІ міжнародної акції
«Ніч музеїв». Тематика міжнародної акції – "Музеї і культурні ландшафти". На відвідувачів чекали
виставки, презентації, цікаві зустрічі, інсталяції, кінопоказ, концертні виступи талановитої молоді і
знаних митців;
18 травня 2016 року Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, за традицією, приймав гостей з
нагоди міжнародного Дня музеїв та відзначення лауреатів обласної краєзнавчої премії імені

Володимира Ястребова.
Рішенням конкурсної комісії визначено переможців з присвоєнням звання «Лауреата обласної
краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова» за 2015 рік :
-у номінації «Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл краю»
Озерова Петра Івановича (Новомиргородський район) за наукове дослідження по генеалогії корінних
жителів одного населеного пункту «Родова книга корінних жителів старообрядного села Красний Яр»;
- у номінації «Популяризація історико-культурної та природничої спадщини краю, розвиток музейної
справи»
Тютюшкіна Юрія Володимировича (м.Кіровоград) за ілюстративний матеріал, понад 500 фото, до 34
краєзнавчих видань та благодійну передачу до музеїв міста понад 1000 музейних предметів.
20 травня 2016р. у Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відбувся захід, присвячений до
Дня Європи. У програмі: фотовиставка «Наші земляки – визволителі Європи». Немало славних
уродженців кіровоградської землі взяли участь у визволенні країн Європи від фашистської
коричневої чуми, серед них – Г. Балицький, І. Діброва, А. Маніта;
20 травня 2016 року у Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відбувся захід,
присвячений 5-річчю перемоги кіровоградської команди у проекті «Майдан’s» і присвоєння
нашому місту звання «Танцювальна столиця України». У програмі – презентація виставки
«Кіровоград – танцювальна столиця України. Майдан’s. Як це було», перегляд фільму «Майдан’s –
шлях до перемоги» та спогади учасників проекту.

Меморіальний музей М.Л. Кропивницького

25 травня 2016 року у відділі обласного краєзнавчого музею – меморіальному музеї
М.Л.Кропивницького відбувся тематичний захід з нагоди відзначення 176-ої річниці від дня
народження славетного земляка-фундатора українського професійного театру, видатного актора,
режисера, драматурга і композитора, наставника творчої молоді М.Кропивницького.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім. Д.Чижевського
Масові заходи:
1. До Дня Перемоги акція безкоштовного спілкування дітей війни, ветеранів з рідними, друзями,

використовуючи Skype-технології;
2. Зустріч з учасниками медіа-проекту «Голоси з війни» – «Гортаю пам’яті своєї сторінки»
3. Екскурсія–ознайомлення з ресурсами відділу документів іноземними мовами для учнів Крупської

ЗОШ (Кіровоградський район);
4. Вебінар для вчителів англійської мови ЗОШ м. Кіровограда від навчально-методичного центру

«Pearson Ukraine»;
5. Презентація літературно-художніх видань викладача, науковця Миколи Тупчієнка «Непомітне

джерело» (2013), «Дзеркало» (2014), «За дверима» (2016);
6. Оглядова екскурсія дітей війни відділами бібліотеки, ознайомлення з виставками декоративно-

ужиткового мистецтва;

7. Краєзнавчі студії. Презентація книги історика Сергія Гейко «Часи тривог і сподівань.

Єлисаветградщина у 1917-1922»;
8. Авторська екскурсія Людмили Кривенко по виставці «Печворк» для студентів КДПУ ім. В.

Винниченка;
9. Кіноклуб Docudays UA. Показ фільму «Циркові гастролі» (реж. Яак Кілмі, Естонія, 2011);
10. До дня Європи в Україні. Показ фільму «Південний кордон» для учнів Крупської ЗОШ

(Кіровоградський район);
11. Інформаційне повідомлення для фахівців-бібліографів районних бібліотек Вінницької області

«Краєзнавчі та довідково-бібліографічні ресурси ОУНБ ім. Д. Чижевського», а також екскурсіяознайомлення з інформаційними послугами ОУНБ;
12. Публічна лекція відомого мовознавця, професора Колумбійського університету (США) Юрія

Шевчука «Про мову й ідентичність в Україні після Революції Гідності»;
13. До 150-річчя від дня народження М.Грушевського. Бесіда «На сторожі національної гідності» для

студентів КІРУЕ;
14. Лекція для керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва «Інформаційні ресурси відділу

мистецтв» (спільно з викладачем Ларисою Гайдою);
15. В рамках Тижня планування сім’ї та до Дня сім’ї інформаційно-просвітницька вулична акція;
16. Показ фільму «Канцелярська сотня» в Кіровоградській установі виконання покарань;
17. Обласний семінар для вчителів англійської мови «Організація мовних літніх таборів» від
навчально-методичного центру «Pearson Ukraine»;
18. Презентація Мобільної книжкової виставки «Книжковий Big-Ben»;
19. Презентація виставки кераміки «Теракота» Лариси Кулініч;
20. Оглядова екскурсія-ознайомлення з відділами бібліотеки для слухачів курсів КОІППО ім. В.

Сухомлинського;
21. Тематичне засідання «Служити не собі, служити Вітчизні» до Дня пам'яті загиблих у всіх війнах;
22. Зустріч з представниками творчої делегації з міста Добропілля Донецької області;
23. Участь у подоланні світового рекорду "Найбільший мовний урок у Світі";
24. Виставка плакатів «Стоп цензурі!» в рамках IV міжнародного конкурсу «Стоп цензурі! Громадяни

за вільні країни»;
25. Засідання Вищої Народної Школи. Підсумкове заняття з краєзнавства;
“Бібліофестиваль на Великій Перспективній – 2016“. Гаслом Фестивалю 2016 року стало

«Бібліотек@: сучасна, креативна, твоя!» За доброю традицією святкову програму відкрив виступ
квартету духових інструментів "Bag Band". Гості свята із задоволенням прослухали молодіжний,
сучасний концерт духової музики «Ми даруємо позитив!»
Загалом протягом дня людський вир гуртувався скрізь: біля книжкових виставок «Витоки слов’янської
культури», «Дарунки ручної роботи», «Що читати цього літа» (виставка-консультація), виставки книг і

аудіокниг, учасники свята із задоволенням брали участь в опитуванні «Читати паперову книгу чи слухати
аудіокнигу». До речі – на думку відвідувачів перемогла традиційна друкована книга. Приваблювала увагу
книжкова виставка «У світі імен і назв», біля якої розгорнувся майстер-клас візерункового написання
свого імені, який проводили студенти для школярів.
Під час фестивалю працівники Орхуського центру екологічної інформації провели екологічнопросвітницьку акцію “Скажи пластику — ні”. Також всім бажаючим демонстрували майстер-клас з
японського мистецтва фурошикі – складання сумок з тканини. А маленькі гості Бібліофестивалю взяли
участь у майстер-класі з розпису еко-торб.
Зазвичай, на такі свята бібліотека відкриває нові цікавинки. Ексклюзивом-2016 стала «Виставка в
темряві, таємні місця книгосховища». В цей день у темній кімнаті книгосховища відбулося відкриття
виставки дивовижних картин. Авторка – молода кіровоградська художниця Ганна Войтович пише
картини, які чарівно змінюються на ваших очах. Глядачі мали можливість перевірити це особисто – за
одну хвилину обличчя з картин справді оживають. Виставка демонструє нові можливості мистецтва
сучасними фарбами.
На прибудинковому майданчику протягом дня працювала акція збору книг для госпіталю і військових
частин «Бібліотека українського воїна». В Інтернет-центрі показували пізнавальні фільми про комах і
тварин. Відділ краєзнавства організував читання патріотичної казки Павла Чорного «Як лелечий рід
калину рятував у злу годину» у виконанні студенток ККТ Олександри Черчіль, Анастасії Довгополої,
Каріни Гошко, Валентини Касперович.
У залах проводилися презентації виставок, екскурсії, розваги на інтерактивній дошці та ігри. У відділі
рідкісних та цінних документів відбулася презентація книги П. Озерова «Родова книга корінних жителів
старообрядницького села Червоний Яр», куди зібралися чимало почесних гостей – науковців, краєзнавців
інших представників творчої інтелігенції міста.
В актовій залі – "Чотири години Docudays UA на Бібліофестивалі" – 6 фільмів онлайн кінотеатру
DOCU/SPACE, знятих в Україні у 2016 році; у відеозалі бібліотеки – відеопрезентація роботи БІМ,
організації захисту тварин «Історії, які стали щасливими та інше». У відділі документів іноземними
мовами – представник Американської Ради з освіти США Тетяна Котко провела захід «Навчання за
кордоном – це реально!» Багато молоді змогли отримати важливу інформацію стосовно освіти в
закордонних вузах.
У цей день вперше буде презентовано «Чудо сучасної техніки: 3 D принтер. Відкриття першого 3 D
принтера в бібліотеці ім. Д.Чижевського».
Загалом учасниками Фестивалю стали близько тисячі кіровоградців і гостей міста.
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)
1. Дводенний тренінг для держслужбовців, 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»;
2. Індивідуальні тренінги з оволодіння персональним комп’ютером;
3. До Дня матері та в рамках тижня планування сім’ї для учнів медичного коледжу майстер-клас зі

створення витинанки «Дерево життя»;
4. Майстер-клас Ірини Кудревич з техніки клаптикового шиття;
5. Майстер-клас для вихованців Високобайрацької ЗОШ «Кераміка»;
6. Тренінги для користувачів категорії «50+» «Основи комп`ютерної грамотності. Основи роботи в

Інтернет».

Книжкові виставки

”Мужність і відвага крізь покоління” до Дня Перемоги;
«Управління фінансово-економічною безпекою»;
“Європейський день” до святкування Дня Європи в України;
«І нема дивнішої краси, і нема святішої святині» до Дня матері ;
“Хай святиться ім’я твоє, мамо!” до Дня матері;
“Мистецтво любити дітей” до Міжнародного дня сім’ї;
«Книжковий Big-Ben»;
«Витоки слов’янської культури» – виставка-інсталяція до Дня слов'янської писемності і
культури;
“В душі народу будеш ти вовіки жити” до Дня перепоховання Т.Г.Шевченка;
“Прогулянки Європою” до святкування Дня Європи в України;
“Родина, родина, від батька до сина…” до Міжнародного дня сім’ї;
”Дитинство як соціально-психологічний феномен”.

Клубна діяльність
1. Засідання Клубів розмовної англійської мови;
2. Заняття з вивчення англійської мови;
3. Заняття з вивчення польської мови;
4. Кіноклуб «Екран».
Обласна бібліотека для юнацтва
Масові заходи:
1. «Акорди поезії українського Каменяра» до 160-річчя від дня народження І.Франка – web-

портація поетичного слова;
2. «БібліоSTOP Європою» – вулична promo-акція до Дня Європи (в рамках бібліопроекту

«Креативна середа»);
3. «Що я знаю про Європу» – європазли;
4. «Арт-розпис: символіка Євросоюзу» – майстер-клас;
5. «Читаймо в оригіналі художні твори європейських авторів»;
6. «Родинні скарби України» до міжнародного дня сім’ї – День інформації;

7. «Без сім’ї немає щастя на землі» – книжкова виставка;
8. «Малеча – FEST» до Міжнародного дня захисту дітей – вулична акція;
9. «Ціна перемоги і миру» до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – урок

мужності;
10. «Освіта без кордонів» – зустріч із викладачами кіровоградських вузів;
11. «Вишивка – оберіг українського народу» – мистецько-етнографічна подорож до Дня

вишиванки;
12. «Пишаймося українцями-рекордсменами» – бесіда-діалог;
13. «Жінок коханих імена» до Року Івана Франка – літературно-мистецький вечір;
14. «Світ мандрів: Ірландія» – вечір-екскурсія;
15. «Архітектурні фантазії» – віртуальна подорож;
16. «Welcome to England» – слайд-подорож;
17. «Червоний мак як символ перемоги» – майстер-клас;
18. «Єврофест-2016»;
19. «Її руки пахнуть хлібом» – урок чуйності до Дня матері;
20. «Тричі мені являлася любов…» – літературно-музична година присвячена Івану Франку;
Засідання клубів за інтересами:
1. Туристичний експрес-салон «Подорожуймо Європою»: «Франція – світовий лідер туризму» –

віртуальна екскурсія;
2. Школа інформаційного комфорту: «Енциклопедії, словники, довідники» – бібліотечний урок;
3. Патріотичні діалоги «Україно, ми – дочки твої й сини»: «Перемога в серцях поколінь» – вечір

пам’яті;
4. «Гендерна складова у врегулюванні конфліктів» – бесіда-діалог (обговорення Резолюції Ради

Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека");
5. «Незламність духу в творчості»: «Дерево щастя» – майстер-клас з виготовлення топіарію;
6. Студія творчого настрою «фАРТ»: «Солодка флористика» – майстер-клас на базі недільної

школи при Преображенському кафедральному соборі;
Клуб «Профі»:
1. «Професія військового: реалії сьогодення»» – зустріч з учасником бойових дій в зоні АТО,

військовослужбовцем А. О. Буря;
2. Зустріч-екскурсія на базі «Музею бойової слави» із заступником командира військової

частини А. М. Неживим.
Лекторій «Молодь і право»:

1. «Сімейні цінності – шлях до щастя родини» – відкритий мікрофон;
2. «Як захистити права споживача в Інтернет-мережі» – практичне заняття за участі головного

спеціаліста Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області Піскун
В. М.)
Засідання клубу «Ліра»:
1. «Молоді крила творчості: Василь Левицький» – вечір-бенефіс. Творча майстерня.
Книжкові виставки, тематичні полиці:
1. «Очима болю, відлунням у серцях» до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
2. «Джерело духовної спадщини» до Дня слов’янської писемності;
3. «Моє кольорове дитинство» до Міжнародного дня захисту дітей;
4. «Воскресіння Розстріляного відродження» до Дня пам’яті жертв політичних репресій;
5. «Маки червоні знов розцвітають, пам’ять дідів бережуть» до Дня пам’яті та примирення;
6. «Талант і доля М. Булгакова» до 125-річчя від дня народження;
7. «Моє життя тобі, Україно!» до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті І.

Франка;
8. «Моя сім’я – найбільший скарб»;
9. «Правда через роки…» до Дня пам’яті жертв політичних репресій;
10. «Українській громадській групі сприяння виконанню Гельсінських угод – 40 років»;
11. «Тютюнопаління.

Зробіть

правильний

вибір»

до

Міжнародного

дня

боротьби

з

тютюнопалінням;
12. «Немеркнуче сяйво безсмертного подвигу» до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій

війні;
13. «Світ краси української вишивки» до Дня вишиванки;
14. «Яскравий світ дитинства» до Міжнародного дня захисту дітей;
15. «Іван Марчук: митець, якого знає світ» до 80-ої річниці від дня народження українського

художника;
16. «Шедеври музейних колекцій» до Міжнародного дня музеїв;
17. «Марко Кропивницький: актор, режисер, драматург» до 176-ї річниці від дня народження М.

Л. Кропивницького;
18. «Світ дитячих мрій» до Міжнародного дня захисту дітей – виставка робіт студентів фізико-

математичного факультету спеціальності «Трудове навчання та технології» Кіровоградського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Відкриваємо молоді
таланти»;

19. «Парад англомовних письменників» до Року англійської мови в України – віртуальна

виставка;
20. «У далеку дорогу життя Франкове візьмемо слово» до Року Івана Франка – виставка творчих

робіт.
Обласна дитяча бібліотека
До Дня Пам’яті та примирення і 71-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:
1. Виставка літератури «Пам’ятаємо. Славимо. Вшановуємо…»;
2. Година-спомин «Тих днів не стерти з пам’яті людської»;
3. Літературно-музична композиція «Перемога в серцях поколінь»;
4. Інформаційна година «Діти-герої війни»;
5. Книжкова виставка «Перемога в серцях поколінь».
До Дня матері:
1. Книжкова виставка «Бути жінкою»;
2. Засідання творчої майстерні «Талановиті пальчики». Майстер-клас «Листівка для мами»;
3. Засідання підліткового клубу «Уроки Мері Поппінс». Майстер-клас по виготовленню

вітальної листівки «Квіти для матусі».
До Міжнародного дня сім’ї:
1. Сімейне свято «Відчуваймо тепло родини»;
2. Перегляд виставки малюнків «Мій тато найкращий»;
3. Виховний захід «З родини йде життя людини»;
4. День інформації «Родинний цвіт – батьки і діти».
До 125-ї річниці з дня народження М. Булгакова:
1. Сеанс літературної містики «Таємнича сила Булгаківського пера».
До Міжнародного дня музеїв та архітектурних пам'яток:
1. Ілюстративний диліжанс «Чудернацькі споруди світу»;
2. Перегляд книжкової виставки «П’ять хвилин з мистецтвом».
До Днів Європи в Україні:
1. Книжкова експозиція «Європейська спадщина – відкрита для світу»;
2. Віртуальне турне «Країнами Європи»;
3. Гра-вікторина «10 кроків до Європи».
До обласного свята поезії:

1.
1. Зустрічі з поетами-земляками;
2. Книжкова виставка «Земля моя – колиска слова».
В рамках форсайт-проекту «Just English»:
1. Літературна вечірка «100 цікавих фактів про Великобританію».
Пізнавально-розважальні заходи:
1. Недільний атракціон розваг: «Sanday of Smile»;
2. Майстер-клас «Літаки» з циклу заходів клубу любителів мистецтва оригамі «Робимо світ

об’ємним».
3. Засідання «Народознавчої світлиці». Етноподорож «Народні звичаї та прикмети»;
4. Кінозал вихідного дня: «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ»;
5. Інтерактивне голосне читання «Срібний дзвіночок» з циклу заходів міні-проекту для

дошкільнят «В гостях у казки»;
6. Концерт «Дитячі мрії» за участі вихованців дитячої музичної школи №4;
7. Засідання «Народознавчої світлиці». Етногодина «Символіка квітів і стрічок в українському

віночку».
Навчання для користувачів «Комп’ютер та Інтернет з нуля»:
1. Робота з текстом в Microsoft Word;
2. Створення та редагування таблиць в Microsoft Word;
3. Пошук та збереження інформації в мережі Інтернет;
4. 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».

