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

4 червня – “Туристсько-краєзнавчий фестиваль” гостинно приймав кіровоградців та гостей
міста на Козачому острові. Цього дня на учасників свята очікувала цікава різноманітна
програма, розрахована на усі вікові категорії. У програмі фестивалю, організованого
відділом культури і туризму Кіровоградської міської ради спільно з “Кіровоградським
обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді”: спартакіада з
велотуризму; спартакіада зі спортивного туризму; квест зі спортивного орієнтування;
мотузковий парк; скеледром; геологічна виставка; фотовиставка; виставка робіт майстринь
декоративно-прикладного мистецтва; музейні експозиції. По закінченню свята на
туристичному тролейбусі всі бажаючі відправилися на екскурсію містом та послухали цікаві
«легенди» про відомих особистостей, які жили у нашому місті, про видатні пам'ятки
архітектури.
22 червня – покладанням квітів до Вічного вогню на Меморіальному комплексі “Фортечні
вали” відзначили кіровоградці День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
26 червня – день молоді кіровоградці відзначили піснями, танцями і спортивними
змаганнями;
28 червня біля пам’ятника Володимиру Винниченку у Кіровограді відбулися урочистий
мітинг та покладання квітів з нагоди відзначення 20-ї річниці Конституції України.
Просвітництво. Аматорство

28 червня у місті Помічна Добровеличківського району відбувся фестиваль дитячої та
юнацької творчості «Зірковий олімп». Фестиваль мав творчу спрямованість, оскільки метою
організаторів цього заходу – визначити талановиті творчі колективи, об'єднати талановитих
дітей в одному творчому союзі, встановити дружні контакти між колективами і
хореографами.
Театрально-концертне життя
Кіровоградський академічний музично-драматичний театр Кропивницького

3 червня – в рамках святкування Міжнародного Дня захисту дітей Танцювальний клуб
«Олімп» запросив друзів, гостей, прихильників спортивних бальних танців на концертну
програму «Живем, танцуя!». На глядачів чекав широкий діапазон мелодій і танцювальних
композицій – від легких, романтичних, пристрасних ритмів європейських до енергійних,
веселих, фантастично запальних та надзвичайно чуттєвих латиноамериканських танців;
8 червня – «Стиль моделс» презентував головний конкурс дитячої краси та творчості
Кіровоградщини «Міні-містер, міні міс та Юна міс Кіровоград 2016».
Обласна філармонія

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей в Кіровоградській обласній філармонії відбулися
урочистості. На свято з’їхалися діти з усіх районів області. Серед запрошених – вихованці
дитячих будинків сімейного типу, родини учасників АТО, учні спец-шкіл, інтернатів;
2 червня – концерт Віталія Козловського.

Музейна робота
Обласний художній музей

14 червня – відкриття фотовиставки «Жіноче обличчя нової патрульної поліції»;
18 червня – майстер-клас із стилізації;
29 червня – майстер-клас з виготовлення браслетів із стрічок та ниток у патріотичних
кольорах.
Краєзнавчий музей

14 червня – презентація виставки «Українська друга світова», присвячена початку
німецько-радянської війни, яка була основною складовою частиною Другої світової війни
1939-1945 років.
Виставка вперше представляє український вимір Другої світової війни. Від 1 вересня 1939 р.,
коли українці у складі Війська Польського стали до бою з гітлерівськими агресорами, до останніх
пострілів на Далекому Сході – у війні з Японією. У центрі уваги експозиції – передусім Україна й
роль українців у світовій війні. І найголовніше: внесок українського народу в перемогу над
нацизмом. На всіх фронтах: від Атлантики до Тихого океану.
Джерельною базою експозиції є плакати, на яких зображено фотографії, карти і схеми бойових
дій, оперативні документи, які виважено розповідають про історію України та її невід’ємної
частини Кіровоградської області у роки Другої світової війни.
23 червня – відкриття виставки «Основний закон України. Історія і сучасність», присвяченої 20річчю прийняття Конституції України.
Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна

1 червня – нагородження переможців Художнього конкурсу «Молодіжна палітра» імені
Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту дітей.
Заповідник-музей І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія

1 червня – відкриття виставки «Леся Українка і український театр». Творчий діапазон цієї
Великої Українки дуже широкий. Поезія, драматургія, публіцистика, фольклорні,
етнографічні та музикознавчі дослідження тощо. Акцент робиться саме на драматургічній
спадщині та її сучасному існуванні.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім. Д.Чижевського
Масові заходи:

Програма літнього відпочинку для дітей «Бібліотека – острів фантазії і творчості-2016»;
Відкриття виставки малюнків у рамках Кіровоградського обласного конкурсу дитячого та
юнацького малюнку «Майбутнє України очима дитини» серед учасників від 5 до 15 років
(організатори – Кіровоградське відділення Всеукраїнської академії Універсології,
Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце
матері»);
Кіноклуб Docudays UA. Кінопоказ фільму «Розмови на серйозні теми» (реж. Гієдре
Бейноруте);

Творча зустріч з Ольгою Полєвіною – поетесою, прозаїком, публіцистом, перекладачем,
лауреатом багатьох літературних конкурсів, автором великої кількості публікацій, членом
Національної спілки письменників України;
Літній читальний зал у парку культури і відпочинку «Ковалівський».
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)

«Поширення національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми» – тренінг для держслужбовців за проектом ОБСЕ .
Книжкові виставки

“Теплі промінці дитинства” – до Міжнародного дня захисту дітей;
“Європейський день” - цикл книжкових виставок в рамках роботи Центру європейської
інформації;
Книжкова виставка до 175-річчя від дня народження Е.Ожежко в рамках Польського
культурного центру;
“Royal History” – відкритий перегляд до Дня народження Королеви – національного свята
Великої Британії;
“Час не має влади над пам’яттю”– до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в
Україні;
“Новому часові – здорове покоління ” – до Дня боротьби з поширенням наркоманії та
наркозлочинності;
“Конституція України: стратегія оновлення на сучасному етапі” – до Дня Конституції;
«Задля науки, нації, держави» – до 130-річчя від дня народження І.П. Крип’якевича;
«Берестечко: наша пам’ять, наша слава» до 365-річчя від дня битви під Берестечком;
“Вимріяна поколіннями” – відкритий перегляд до Дня Конституції України.
Літературний календар.

«Земля і небо поета» – до 85-річчя від дня народження українського поета В.Я. Бровченка;
Книжкова виставка до 75-річчя від дня народження науковця, краєзнавця Барабаш
Світлани Григорівни.
Мистецький календар

Книжкова виставка до 75-річчя від дня народження І. Миколайчука «Іван Миколайчук –
актор, режисер, кіносценарист»;
«Юрій Іллєнко – кінорежисер, оператор і сценарист» до 80-річчя від дня народження Юрія
Іллєнка.
Клубна діяльність

Засідання Клубів розмовної англійської мови;
Заняття з вивчення англійської мови;

Заняття з вивчення польської мови;
Кіноклуб «Екран»:
Показ фільму реж. Джона Лендіва «Оскар»;
Показ фільму реж. Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою» (гол. роль - Іван
Миколайчук);
Показ фільму реж. Юрія Іллєнка «Вечір на Івана Купала».
Обласна бібліотека для юнацтва
Масові заходи:

«У пошуках пригод» – віртуальна мандрівка;
«Молодіжна символіка» – майстер-клас з арт-розпису;
«В гостях у Мудрика» – розважально-пізнавальна програма;
«Welcome to England» – слайд-подорож;
«Знай свій край» – краєзнавча вікторина;
«Домінанта» – інтелектуальне кафе;
«Кмітливі помічники Незнайки» – розважально-пізнавальна програма;
«В світі цікавого або Качині пригоди» – розважальна програма;
«Пригоди Марійки та Іванка» – урок безпеки;
«Потяг динозаврів» – розважально-пізнавальна програма;
«Морські слідопити» – гра-подорож;
«Тварини-рекордсмени» – розважально-пізнавальне перехрестя;
«Книги – це мудрість» – літературний марафон;
«Дотримання правил безпеки у період літнього відпочинку» – бесіда-гра в рамках
бібліопроекту «Life safe» («Подбай про свою безпеку»);
«Небезпека виникнення харчових отруєнь» – бесіда(в рамках бібліопроекту «Life safe»
(«Подбай про свою безпеку»);
«Подорож у країну цікавих казок» – інформаційно-розважальний калейдоскоп;
«Планета дитинства» – вікторина;
«Book travel» – бібліоквест;
«Найкрасивіші печери світу» – відеокалейдоскоп «Світ цікавих фактів»;
«Земля – це дивна казка незбагненна» – вікторина;
«Справжній друг: як його знайти» – тренінг;

«Пишаймося українцями-рекордсменами» – бесіда-діалог;
«Архітектурні фантазії» – віртуальна подорож;
«Незвичайні пам’ятники України» – слайд-подорож.
В рамках програми оздоровлення дітей під час літніх канікул (обслуговування шкільних
майданчиків) проведено:
– «Вільний простір ідей» (до Дня молоді) – outlet-містечко (вулична акція);
Презентація збірки поетів-аматорів учнів професійно-технічних навчальних закладів
області «Борітеся – поборете!» (спільно з Кіровоградським державним будинком
художньої та технічної творчості;
«Сини степового краю» (В. Винниченко, Ю. Яновський) – літературна година;
«Україна – єдина країна» (до Дня Конституції України) – урок-подорож;
«Малеча – FEST» (до Міжнародного дня захисту дітей) – вулична акція;
«Медіа грамотність для громадян» - тренінг для бібліотекарів навчальних закладів
області (спільно з КОІППО ім. В. Сухомлинського);
Презентація виставки робіт учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
малюнка та живопису на протипожежну та техногенну тематику.
Книжкові виставки, тематичні полиці:
1. Виставка робіт учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу малюнка та

живопису на протипожежну та техногенну тематику (спільно з Управлінням ДСНС у
Кіровоградській області);
2. «Всі таємниці на нашій полиці»;
3. «Моє кольорове дитинство» (До міжнародного дня захисту дітей);
4. «Юнаки та дівчата, нумо читати!» (до Дня молоді);
5. «Парад творів англомовних письменників» (2016 – рік англійської мови в Україні) –

віртуальна виставка;
6. «Віват, Євро-2016!» (до Чемпіонату Європи з футболу);
7. «Справжнє і вічне у творчості Віктора Некрасова»;
8. «Конституція України – основа правової держави»;
9. «Калейдоскоп спортивних ігор»;
10. «Наркоманія. Данина моді чи дорога в безодню?»;
11. «Незгасна свіча болю і скорботи» (до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

в Україні);
12. «Іван Миколайчук – душа українського поетичного кіно» (до 75-ої річниці від дня

народження);

13. «Світлана Барабаш: душа моя сонця намріяла».
Обласна дитяча бібліотека

До Міжнародного дня захисту дітей:
- Ігрова програма «Казкові диво мандри»;
- Ерудит-конкурс «Чарівний світ казок»;
- Книжкова виставка «З книгою на канікулах сумувати ніколи»;
- Перегляд рекламно-інформаційних буктрейлерів серії «Країна книжкових фантазій»;
- Театралізоване дійство «Маленька країна – країна дитинства, де сонечко світить і казка
живе»;
- Розважальна програма «Абонемент під відкритим небом на вулиці читаючих дітей»;
- Виставка літератури «Ура! Новинки!»;
- Серія майстер-класів для дітей: «Щасливе дитинство».
Клуб літнього читання за програмою
«Бібліотечне літо для веселих, кмітливих та невгамовних»:
- Історичний краєзнавчий екскурс «Стежками степової Еллади»;
- Сміхотерапія «ВусоЛапоХвіст»;
-Бібліотечний кінозал «Мультяшне літо»;
- Інформ-компас «Журнальна феєрія»;
- Конкурсно-ігрова програма «Я – найрозумніший»;
- Віртуальне турне «Подорожуємо замками Європи»;
- Комільфо година «Школа юної леді»;
-Інтерактивне голосне читання «Три апельсини» з циклу заходів міні-проекту для
дошкільнят «В гостях у казки»;
- Засідання творчої майстерні «Креативна малювалка». Майстер-клас «Кольорова
сімейка»;
- Медіа-подорож з викладкою літератури «Мешканці морів та океанів»з циклу заходів
«Живосвіт»;
- Заняття клубу любителів мистецтва оригамі «Робимо світ об’ємним». Майстер-клас
«Кусачки»;
-Music-time «Канікули з караоке»;
- Комільфо година «Справжній хлопець на 100%»;
- Презентація релакс-книги Надії Садової «Біженці з планети Земля»;
- Ретроспективний показ фільму за участі українського актора Івана Миколайчука;
- Бібліопікнік «Читаємо завжди - читаємо скрізь»;
- Мистецький лабіринт «Літня альтанка творчості»;
До 20-річниці Конституції України:
- Книжкова виставка «Оберіг нашої державності»;
- Вікторина для старшокласників «Конституційні права та обв’язки»;
- Засідання творчої майстерні «Талановиті пальчики». Майстер-клас «Українська
вишиванка»;
- Голосне читання книги Н.М.Бібик «Зростаймо громадянами».
Літні заняття для користувачів
«Діти та Інтернет. Безпека не гарантована!»:
- Цикл бесід на тему: «Твоє здоров’я та Інтернет».
- 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».

