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

1 серпня на площі Героїв Майдану у Кропивницькому відбувся 8-й Міжнародний флешмоб
Жіночності;
22 серпня у Державному архіві Кіровоградської області відбулася презентація виставки архівних
документів та матеріалів «Роль особистості у державотворчому процесі» за участю громадськості
міста. Захід було проведено в рамках відзначення 25-ої річниці з Дня Незалежності України;
23 серпня у Кропивницькому відзначили День Державного Прапора, вшанувавши пам’ять бійців,
що загинули під час антитерористичної операції на сході нашої країни;
24 серпня, до Дня Незалежності України у Кропивницькому презентували 25-метровий вишиваний
рушник з гімном України;
Святкові заходи, приурочені до 25-ї річниці Незалежності України розпочались з покладання квітів
на площі Героїв Майдану, до пам’ятного знаку Героям Небемної сотні. За маршрутом урочистої
ходи кропивничани також вшанували пам’ять земляка - учасника євромайдану Віктора Чміленка,
який загинув у Києві, на Майдані Незалежності у лютому 2014 року, вклонилися видатним
політичним та громадським діячам В'ячеславу Чорноволу та Володимиру Винниченку, поклали
квіти до пам'ятника великому Кобзареві. Урочиста хода завершилась біля меморіалу “Кіборгам” –
воїнів 3-го полку спецпризначення, що віддали своє життя, захищаючи нашу країну на її сході;
24 серпня відбулася сьома традиційна хода у вишиванках, по закінченні якої кропивничан та гостей
міста чекав концерт місцевого гурту „Проти Течії” та гостей з Києва - неймовірних і позитивних
„Go_A”.
Просвітництво. Аматорство

20 серпня в с. Цибулеве Знам’янського району відбулося етнофольклорне свято «Чута фест» на
території музею-заповідника «Гайдамацька Січ». Мета заходу – відбудова культури та побуту села,
відновлення старих ремесел – гончарства, ковальства, а також вишивки, травництва, бджолярства,
кашоваріння, лозоплетіння та інших;
23 серпня на головних площах селищ Смоліне та Вільшанки, що на Кіровоградщині, відбулися
концерти "Слава Україні", які організовані з нагоди 25-ї річниці Дня Незалежності України за
участі відомих українських гуртів «ТІК», «ДЗІДЗЬО» та «АВІАТОР»;
27 серпня у Знам'янці відбувся фестиваль патріотичної пісні "Пісні народжені в АТО";
27 серпня у Світловодську, у парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка відбувся фестиваль
"Щаслива родина".
Кіровоградська обласна філармонія
27 серпня, о 18-00 у Кіровоградській обласній філармонії пройшов Літній Кубок Кіровоградщини з КВН.
Галерея „Єлисаветград”
7 вересня відбувся останній концерт гурту "Приходьте завтра";

25 серпня – відкриття виставки заслуженого художника України Леоніда Заборовського "Чарівні пензлі моєї
душі".
Музейна робота
Обласний художній музей

4 серпня відбулося відкриття ювілейної виставки творів художника-земляка, члена Кіровоградської
обласної організації Національної спілки художників України Фелікса Михайловича Полонського
«Майстер ліричного мотиву»;
12 серпня відбулася публічна лекція на тему «Білі плями Холодного Яру». Лектор – кандидат
історичних наук, старший викладач Кіровоградського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського Юрій Митрофаненко.
Обласний краєзнавчий музей

23 серпня у Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки
«Здобути. Збудувати. Зберегти.», яка приурочена до 25-ї річниці Незалежності України. Виставка
через регіональний аспект розповідає про становлення незалежної України від початку 1990 року
до сьогодні.
Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна

В рамках музейного проекту «Лауреати обласної премії в сфері образотворчого мистецтва та
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна» відкрилася персональна виставка оригінального
художника-графіка Володимира Кир’янова.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім. Д.Чижевського
Масові заходи:

Оглядова екскурсія-ознайомлення з відділами для слухачів курсів КОІППО ім. В. Сухомлинського;
Кіноперфоманс «Внесок наших земляків у розвиток українського кіно»;
Заходи з нагоди 25-ої річниці Дня Незалежності України;
Презентація інформаційних ресурсів відділу в рамках серпневої наради вчителів англійської мови
шкіл міста (разом із Центром методичної та соціально-психологічної служби управління освіти
Кіровоградської міської ради (ЦМСПС);
Презентація дебютної поетичної збірки Наталі Нічишиної "Порятунок";
Презентація «Етнографічного вісника»,1926 року видання,№2;
Літній читальний зал у парку культури і відпочинку «Ковалівський».

6 серпня — презентація повісті-феєрії про віру в диво та мрію Олександра Гріна “Пурпурові
вітрила”. У цей особливий світ — трохи піднесений над нашим, одночасно фантастичний і
реальний і були запрошені відвідувачі парку. Працівники бібліотеки створили виставку-інсталяцію,
де до книг різного формату та різних років видання додали предмети морської тематики: карти,
атласи, глобус, компас, підзорну трубу, парусники з мушель і сам корабель Грея “Секрет” під
пурпуровими вітрилами ( звичайно, у зменшеному вигляді);

13 серпня в центрі уваги був роман видатного англійського письменника Чарльза Діккенса
«Пригоди Олівера Твіста». До уваги відвідувачів було запропоновано читання уривків з роману про
знедоленого хлопчика-сироту Олівера Твіста, який зазнав багато поневірянь в дитячому віці.
Голосні читання уривків з твору були не лише українською мовою, а й мовою оригіналу. Також на
відвідувачів чекала фотосесія у капелюсі Олівера Твіста, розмальовки, вікторини та кросворд. Але,
головне, роман завершується щасливо, тому під час обговорення акцентувалася увага на
переможну силу добра і справедливості;
20 серпня презентована книга багатьох поколінь «Вінні Пух» Алана Мілна. Знаменита історія Вінні
Пуха, опублікована в 1926 році, зібрала багато охочих відзначати ювілейний день народження
казкового героя;
27 серпня — презентація повісті Артура Конан Дойля «Етюд у ясно-червоних кольорах» . Саме цей
твір вперше знайомить читача з образом детектива-любителя Шерлока Холмса. Відвідувачам були
представлені книги Артура Конан Дойля українською, російською мовами, а також збірник
повістей мовою оригіналу. Щоб наблизити гостей до атмосфери головного героя, був створений
колаж «Світ Шерлока Холмса».
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)

Тренінги для літніх користувачів за темами „Основи комп`ютерної грамотності. Основи роботи в
Інтернеті”.
Книжкові виставки

Книжкова виставка до 60-річчя від часу оголошення (1956) Хутора „Надія” Державним
заповідником-музеєм ім. І.К.Карпенка-Карого (Тобілевича);
“Кольори, що дають надію” до Дня Державного Прапору України;
“Україно моя, ти одна, як життя” до Дня Незалежності України;
“Хай квітне щаслива моя Україна ” до Дня Незалежності України;
“Освіта – духовне обличчя людини”.
Літературний календар

Книжкова виставка «Стежками Івана Франка» до 160-річчя від дня народження І.Я. Франка,
українського письменника;
«Крізь сад письменницьких портретів» до 200-річчя від дня народження М.К. Чалого, українського
освітнього діяча, автора першої біографії Т.Г.Шевченка.
Клубна діяльність

Засідання Клубів розмовної англійської мови;
Кіноклуб «Екран»:
Показ фільму "Ніч в опері" (США, реж. Сем Вуд, 1935 р);
Показ фільму «Це трапилось одного разу уночі» (Реж. фільму Френк Капра, США, 1934);
Показ фільму «Виховання крихітки» (реж. фільму Говард Хоукс, США, 1938 р.)
“Клуб інтелектуальних ігор”
Шаховий турнір “Мистецтво інтелектуальної гри”.

Обласна бібліотека для юнацтва
Масові заходи:
Літня читальна зала під відкритим небом «Книга під сонцем» (цикл тематичних книжкових
виставок, вікторин, ігор та ін.):

«Літо в банці» – книжкова виставка;
«Літнє асорті»; – книжкова виставка;
«Нові находження» – книжкова виставка;
«Смачні книги про здорову їжу» – книжкова виставка;
«Етика спілкування» – книжкова виставка;
«Із історії рідного краю» – книжкова виставка;
«Міжнародний туризм: мандрівка сторінками журналу» – книжкова виставка;
«Книги читай – світ пізнавай» – книжкова виставка;
«У книг немає канікул» – книжкова виставка;
«Щоб у серці жила Батьківщина: до 25-річчя Незалежності України» - історичний екскурс.
Літня читальна зала під відкритим небом «Книга під сонцем» (цикл тематичних книжкових
виставок, вікторин, ігор та ін.):

«Коктейль для книголюбів»;
«Традиції та свята українського народу» (до Дня Незалежності України);
«Богдан Ступка: феномен української культури» (до 75-ої річниці від дня народження українського
актора;
«День народження держави» (до Дня Незалежності України);
«Психологія особистості в бібліографіях, подіях, портретах»;
«Дорога до себе» (за сторінками антології "Україна…");
«Етика спілкування»;
«Прапор сонячно-блакитний»;
«Краєзнавчі видання»;
«Довідкові видання».
Обласна дитяча бібліотека
До Дня Незалежності України:

Презентація виставки робіт, надісланих на обласний тур конкурсу дитячої творчості «Мрії про
Україну: дитячий погляд», організована Фондом Миколи Томенка «Рідна країна» та Національною
бібліотекою України для дітей до 25-річниці Незалежності України;

Фольк-фест «Люблю рідну Батьківщину – незалежну Україну» (на майданчику перед бібліотекою);
Патріотичне свято «Від єдності до незалежності»;
Виступ учнів дитячої музичної школи №4 м. Кропивницький;
Бібліографічна гра «Чим нас дивує Україна»
Майстер-класи:
«Найкраща країна – моя Україна» (торцювання);
«Україна у серці кожного» (аплікація)
Клуб літнього читання за програмою «Бібліотечне літо для веселих, кмітливих та невгамовних»:

Відео-подорож з циклу заходів «Ювілейний книгоград» «Лис Микита» (2011) за казкою І.Франка
«Лис Микита» (Україна);
Бібліотечний урок «Твої помічники у виборі книг»;
Бібліотечний кінозал «Мультяшне літо»
Викладки літератури літнього календарного циклу Українців:
«Між літом та осінню»;
«Дзвонять у коси косарі»;
Засідання творчої майстерні «Креативна малювалка»: майстер-клас «Архітектурні фантазії»;
Медіа-подорож з викладкою літератури «Метелики»з циклу заходів «Живосвіт»;
Music-time «Канікули з караоке»;
Інтелектуальний спринт «Корисні канікули»;
Ерудит- конкурс «Чарівний світ казок»;
Бібліопікнік «Читаємо завжди – читаємо скрізь»;
Бібліомікс із циклу заходів «Ескізи дивовижного життя»: до 75-річчя від дня народження Богдана
Ступки.
До 160-ї річниці з дня народження І.Франка:

Книжкова виставка «Шляхами Великого Каменяра»;
Перегляд мультиплікаційної стрічки «Лис Микита»;
Буктрейлер на драматичну п’єсу І. Франка «Украдене щастя»
Літні заняття для школярів «Діти та Інтернет. Безпека не гарантована!»:

Цикл бесід на тему: «Комп’ютерні ігри: небезпека, забавка чи мистецтво?»;

Індивідуальні заняття-консультації з дітьми, чиї батьки є учасниками АТО з циклу «Наш друг і
помічник – комп’ютер»;
Індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо переміщеними особами «Основи комп’ютерної
грамотності».

