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

Польському письменнику Ярославу Івашкевичу встановлено Меморіальну дошку на фасаді
Будинку офіцерів по вулиці Шевченка;
З нагоди 26-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України у Кропивницькому
відкрилася виставка. До визначної дати підготовлено інформаційний стенд «Декларація про
державний суверенітет України», що розміщений у холі Державного архіву Кіровоградської
області;
26 липня у конференц-залі Державного архіву Кіровоградської області відбулось засідання
круглого столу «Уроки української революції 1917-1920 рр.»;
З нагоди відзначення Дня Хрещення Київської Русі Державний архів Кіровоградської області
підготував виставку архівних документів та матеріалів "Репресовані за свою віру". Експозиція
присвячена вшануванню пам’яті репресованих священнослужителів, з іменами яких нерозривно
пов'язана трагічна історія церкви у ХХ столітті. Виставка демонструє героїзм людей, які
опинившись наодинці з репресивною радянською системою, на довгі роки були змушені піти у
підпілля, але залишилися вірними своєму народу та церкві.
Просвітництво. Аматорство

2 липня у селищі Соколівське відбувся етнофестиваль "Батьківська хата";
27 липня в Олександрії в палаці урочистих подій відбувся перший український фестиваль
гладіолусів «Скіфська веселка».
Образотворче мистецтво
З 26 липня у приміщенні Спілки художників України відбулася персональна виставка художника Павла
Пузиря.

«Паралельний світ» Павла Пузиря – це територія, де кожен може бути тим, ким хоче. Реалізована
фантазія формує простір, який не має кордонів для самопізнання.
Безпосередньо назва тісно пов’язана з тим, чим зараз займається художник, а саме вивченням того, як
колір впливає на емоційний стан людини: які механізми, процеси може запустити в нашому організмі той
чи інший колір.
На перший погляд кожна з робіт є окремим індивідуальним художнім твором за технікою виконання і
змістовним наповненням, але всі разом вони створюють єдину тематичну композицію – «Територію
паралельних світів».
На виставці представлено 22 роботи.
Музейна робота
Обласний художній музей

7 липня проведений майстер-клас по стилізації природних форм;

20 липня – публічна лекція на тему: «Музеї Торонто: взаємовплив будинку і колекції». Лектор –
професор сценографії Райєрсонівської школи виконавських мистецтв, Університет імені
Е.Райєрсона, Торонто (Онтаріо, Канада) Павло Босий;
23 липня – відкриття виставки «Білоруси з Україною в серці». Це спільний виставковий проект
українських та білоруських художників, присвячений подіям на Сході України;
27 липня – відкрита лекція «Волинська трагедія – історичний контекст та сьогодення».
Меморіальний музей М.Л.Кропивницького

2 липня у відділі обласного краєзнавчого музею – меморіальному музеї М.Л.Кропивницького
відбувся тематичний захід, присвячений 90-ій річниці від дня народження заслуженого діяча
мистецтв України Івана Васильовича Казнадія (1926 – 2006).
Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна

15 липня – відкриття персональної виставки авторської графіки кіровоградського митця Єгора
Гноєвого «Колажне життя» в рамках мистецького проекту «Нова генерація». «Колажне життя»
Єгора Гноєвого налаштовує на філософські роздуми про сучасність і вплив людини на хід подій
історії, вселяючи оптимізм і впевненість в реалізації власних можливостей особисті.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім. Д.Чижевського
Масові заходи:

Виставка кращих дипломних робіт 2016 року студентів Кіровоградського будівельного коледжу
«Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр»;
Оглядова екскурсія та майстер-клас для дітей-інвалідів КЗ „Центр соціальної реабілітації дітейінвалідів”;
Обласний методичний семінар «Молодий бібліотекар Кіровоградщини»;
Засідання Краєзнавчих студій на тему: «Федір Шепель: четверть віку краєзнавчими стежками»;
У парку відпочинку «Ковалівський» розпочав роботу оновлений літній читальний зал «Бібліотека
під зеленими вітрилами». Кожна субота була тематичною, тобто група бібліотекарів представляла
одну книгу:
2 липня це була казка Льюїса Керрола «Аліса в країні див» і усі заходи, пов’язані з цією книгою. А
саме – виставки різних видань книги, цінні авторські переклади, вікторини, майстер-класи,
розмальовки та ін. за мотивами «Книги дня»;
9 липня діти та дорослі знайомилися з „Енциклопедією речей”;
16 липня – зустріч з героями роману англійської письменниці Шарлотти Бронте «Джейн Ейр».
Працівники бібліотеки підготували опитування щодо сучасних гувернанток для дорослих, а також
різноманітні розваги для малечі;
23 липня – зустріч з героями вітчизняного письменника Миколи Гоголя «Миргород». Серед
цікавинок: майстер-клас зі створення портрета, розповідь про українські традиції, давні українські
ігри та ін.;
30 липня – зустріч з героями відомого роману Жуля Верна «Навколо світу за 80 днів». Ідеї
французького письменника налаштували на відпочинок, посприяли гарній віртуальній подорожі

вихідного дня.
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)

Майстер-клас «Печворк» від Ірини Кудревич;
Тренінг «Медіаграмотність громадян»;
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. (Польський культурний центр);
Відкритий перегляд “Royal History”. (До Дня народження Королеви – національного свята Великої
Британії);
“Час не має влади над пам’яттю”. (До Дня боротьби з поширенням наркоманії та
наркозлочинності).;
Книжкова виставка до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
Книжкова виставка “Новому часові – здорове покоління ”;
“Конституція України: стратегія оновлення на сучасному етапі”. (До Дня Конституції);
«Задля науки, нації, держави». (До 130-річчя від дня народження І.П. Крип’якевича);
Відкритий перегляд “Вимріяна поколіннями” – книжкова виставка «Берестечко: наша пам’ять».(До
365-річчя від дня битви під Берестечком).
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

«Іван Миколайчук – актор, режисер, кіносценарист»: книжкова виставка до 75-річчя від дня
народження І. Миколайчука;
«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:

Літня читальна зала під відкритим небом «Книга під сонцем» (цикл тематичних книжкових
виставок, вікторин, ігор та ін.):
1. «Майстерня креативу» – виставка творчих робіт читачів бібліотеки; «Літо в банці» – книжкова

виставка;
2. «Юнаки та дівчата, нумо читати» – книжкова виставка;
3. «Літо, сонце, море, пляж… Яку книгу взять в вояж?» – книжкова виставка;
4. «Калейдоскоп улюблених книг» – книжкова виставка;
5. «Читаймо разом» – книжкова виставка;
6. «Бути здоровим – престижно» – книжкова виставка;
7. «Моя сім’я, моя родина» – книжкова виставка;
8. «Архітектурні перлини України» – книжкова виставка;
9. «Краса рідного міста» – книжкова виставка;
10. «Мандруємо країнами світу – книжкова виставка;
11. «Довідкові видання» – книжкова виставка;
12. «Енциклопедичні видання» – книжкова виставка.

– «Краш» – майстер-клас з виготовлення м’якої іграшки;
– «Пункт європейської інформації на гостинах у «Надії»» – інформаційно-розважальна програма (на базі
притулку для дітей «Надія»).
Оформлено книжкові виставки, тематичні полиці:
1. «Подорож планетою Періодика»;
2. «Архітектурні перлини України» (до Всесвітнього дня архітектури);
3. «Літо. Відпочинок. Безпека» (за сторінками журналу «Безпека життєдіяльності»);
4. «Для допитливих та обдарованих»;
5. «Моя сім’я, моя родина» (до Дня родини);
6. «Хрещення Русі – початок духовного шляху народу»;
7. «Рембрандт – голландський живописець» (до 140-ої річниці від дня народження);
8. «Олена Теліга: розстріляні промені серця» (до 110-річчя від дня народження);

9. «Юрій Іллєнко: мистецький внесок у кіно» (до 80-річчя від дня народження);
10. «Читаємо в оригіналі»;
11. «Історія української нескореності»;
12. «Іван Дзюба. В мене свій світ, своя позиція» (до 85-річчя від дня народження).
Обласна дитяча бібліотека

Клуб літнього читання за програмою «Бібліотечне літо для веселих, кмітливих та невгамовних»:
1. Бібліотечний урок «Подорож у країну словників»;
2. Етногодина на тему: «Українські літні обряди» (з циклу заходів «Народознавча світлиця»);
3. Ерудит-конкурс «Чарівний світ казок»;
4. Викладка літератури «Чари Купальської ночі»;
5. Бібліотечний кінозал «Мультяшне літо»;
6. Бесіда «Вплив комп’ютера на здоров’я і психіку дитини»;
7. Конкурсні змагання «Турист – ерудит»;
8. Бесіда «Твоє здоров’я та Інтернет»;
9. Медіа-подорож з викладкою літератури «Павуки» з циклу заходів «Живосвіт»;
10. Music-time «Канікули з караоке»;
11. Бібліотечна гра «Чим нас дивує Україна»;
12. Година українського кіно з нагоди 80-ї річниці від дня народження режисера Юрія Іллєнка;
13. Бесіда «Як позбутися Інтернет-залежності»;
14. Бібліопікнік «Читаємо завжди – читаємо скрізь»;
15. Ігрова програма «Я – найрозумніший»;
16. Бесіда «Діти в соціальних мережах. Як не наразитися на небезпеку»;
17. Бібліотечний клуб читання та розваг «Сонячний промінчик на книжковій полиці»;
18. Огляди книжкової виставки «З книгою на канікулах сумувати ніколи»;
19. Інформ-компас «Журнальна феєрія»;
20. Літературний калейдоскоп «Енциклопедія – книга ерудита»;
21. Індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо переміщеними особами «Основи комп’ютерної

грамотності»;
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

