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

17 вересня – урочистості перед міською радою, присвячені 262-ій річниці від дня заснування
Кропивницького;
24 вересня – 46-е святкування Всеукраїнського свята театрального мистецтва "Вересневі
самоцвіти", що розпочалося на території музею-заповідника "Хутір Надія", де впродовж багатьох
років жив і працював знаний український драматург, актор, режисер і театральний діяч – Іван
Карпович Тобілевич (Карпенко-Карий).
Цьогорічний театральний фестиваль видався надзвичайно багатолюдним – його відвідали тисячі
жителів та гостей області. І це зрозуміло, адже Кіровоградщина по праву вважається колискою
української драматургії, саме тут у 1882-му році було відкрито перший український професійний
театр, де працювали його славетні корифеї – Марко Кропивницький, Іван Карпенко-Карий, Марія
Заньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський та інші видатні українські актори.
Створенню святкової атмосфери також сприяли виступи театральних та аматорських фольклорних
колективів, різноманітні експозиції доробків народних умільців Кіровоградщини.
Участь у цьогорічному фестивалі взяв Міністр культури України, заслужений артист України Євген Нищук.
Саме йому було надано право урочистого відкриття свята театрального мистецтва.
30 вересня, у Кропивницькому вшанували жертв Голокосту.
Кропивничани прийшли схилити голови, покласти живі квіти і камінці – іудейський символ поминання, до
пам’ятного знаку “Євреям – жертвам нацизму” на розі вулиць Євгена Тельнова та Волкова.
Просвітництво. Аматорство

10 вересня у приміщенні Кіровоградського районного Будинку культури відбувся обласний
відбірний конкурс XV Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона
рута». Конкурс проводився серед солістів та гуртів за окремими жанрами сучасної молодіжної
музики та українського автентичного фольклору: популярна музика, танцювальна (дискотечна)
музика, рок-музика, акустична музика, інша музика, український автентичний фольклор.
Кіровоградська обласна філармонія

14 вересня – концертна програма гурту «Океан Ельзи»;
28 вересня – відомий український психолог і телеведучий каналу СТБ Дмитро Карпачов провів
майстер-клас «6 причин поганої поведінки дитини»;
9 вересня – концерт гурту "ВРЕМЯ и СТЕКЛО".
Кіровоградський академічний
М.Л.Кропивницького

обласний

український

музично-драматичний

театр

ім.

21 вересня – вистава Донецького академічного обласного драматичного театру (м.Маріуполь)
«Слава героям», П. Ар’є;

22 вересня – вистава Кіровоградського академічного обласного українського музичнодраматичного театру ім. М.Л.Кропивницького «Чайка», А.Чехов;
22 вересня – вистава Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім.
Миколи Куліша «Порожнеча», В.Зуєв;
23 вересня – вистава Кіровоградського академічного обласного українського музичнодраматичного театру ім. М.Л.Кропивницького «Змішані почуття», Р.Баер;
23 вересня – вистава Київського академічного обласного музично-драматичного театру ім.
П.К.Саксаганського «Нехай одразу двох не любить» за п’єсою М.Старицького «Ой, не ходи,
Грицю»;
24 вересня – вистава Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного
театру ім. М.К.Садовського «Я б тобі небо прихилив…» за мотивами п’єси Івана Карпенка-Карого
«Безталанна».
Кіровоградський академічний обласний театр ляльок

20 вересня – вистава Черкаського академічного театру ляльок «Білосніжка та семеро гномів»,
Л.Устінов;
20 вересня – вистава Криворізького міського театру ляльок «Зайчикові знахідки», І.Андрусяк;
21 вересня - Вистава Ізраїльського театру юного глядача Шауля Тіктінера «Сонячний промінь»,
А.Попеску;
21 вересня – вистава Вінницького академічного обласного театру ляльок «Півтори жмені»,
Н.Осипова;
21 вересня – вистава Гомельського державного театру ляльок «Когда я стану облаком»;
22 вересня – вистава Запорізького обласного театру ляльок «Гензель і Гретель» за казкою братів
Грімм;
22 вересня – вистава Дніпровського міського театру ляльок «Казка зустрічей та розставань»,
Г.Махмудов;
22 вересня – вистава Львівського театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» «Еклезіаст»,
О.Кравчук;
22 вересня – вистава Львівського театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» «Тото відважний»,
В.Бусаренко;
23 вересня – вистава Херсонського академічного обласного театру ляльок «Жирафа і носоріг або
чародій Марабу», Г.Хорст;
23 вересня – вистава Львівського драматичного театру ім. Лесі Українки «Білосніжка» за мотивами
казки братів Грімм.
Галерея „Єлисаветград”

7 вересня відбувся останній концерт гурту "Приходьте завтра".
Музейна робота

Обласний художній музей

6 вересня – в рамках мистецького проекту «У нас єдина доля: ім’я їй – Україна» відбулося
відкриття художньої виставки «Маріуполь на межі»;
8 вересня в рамках роботи «Відеовітальні» відбулася демонстрація науково-популярного фільму
про слов’янських просвітителів Кирила та Мефодія до Міжнародного дня грамотності;
13 вересня – відкриття виставки члена національної спілки художників України Станіслава
Антонюка "Душі криниця".
Філія Кіровоградського обласного краєзнавчого музею – музей-заповідник І.К.Тобілевича
(Карпенка-Карого) «Хутір Надія».

24 вересня – проведення урочистих заходів, присвячених відкриттю 46-го Всеукраїнського свята
театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти».
Філія Кіровоградського обласного краєзнавчого музею – «Музейно-природний заповідник
«Тобілевичі» у с. Арсенівка Новомиргородського району

25 вересня – «Вересневі самоцвіти» на батьківщині Івана Карпенка-Карого». Урочистості та
концертна програма за участю аматорських колективів Новомиргородщини та обласного
літературного об’єднання „Степ”.
Філія Кіровоградського обласного краєзнавчого музею в історико- архітектурному заповіднику
родини Раєвських (с.Розумівка Олександрівського району)

27 вересня – свято «Осінній благовіст», присвячене 161-й річниці освячення СвятоХрестовоздвиженського храму.
Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна

16 вересня – відкриття виставки авторських фото Ігоря Демчука «Від каріатиди до хай-теку.
Принади фасадної пластики міста над Інгулом», присвячена 150-річчю від дня народження
художника архітектури Я.В.Паученка, в рамках започаткованого музеєм мистецького проекту до
Дня міста «На перехресті вулиць Єлисаветграда - Кіровограда» до 262-ї річниці заснування міста.
Музичне училище

29 вересня – концерт лауреата міжнародних конкурсів, професора Віденської консерваторії, соліста
Віденського Королівського оркестру Павла Качнова (фортепіано, Україна-Австрія). У програмі:
Й.Гайдн, Р.Шуман, Ф.Ліст. Концерт проводився в рамках ХІV Музичного фестивалю імені Кароля
Шимановського.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім. Д.Чижевського
Масові заходи:

Знайомство учнів 9,10 та 11 класів ЗОШ №32 з сучасними технологіями відділу документів
іноземними мовами, з ресурсами інформаційно-бібліографічного відділу;
Урок «З Україною в серці»;
Концерт Світлани Лагомини «Моїм друзям присвячується»;
Презентація креативного простору “MakerSpace”: 3D принтер, 3D сканер;

Оглядова екскурсія відділами бібліотеки для студентів І курсу КДПУ ім. В.Винниченка;
Урочиста церемонія нагородження лауреатів обласної літературної премії імені Юрія
Яновського;
Кіноперфоманс «Шануймо своїх!»: про внесок відомих земляків у розвиток українського
кіно;
Перше ознайомче засідання Вищої Народної школи;
Семінар-практикум для працівників сільських бібліотек Долинського району;
Оглядова екскурсія відділами бібліотеки для бібліотекарів Долинського району;
День фахівця для вихователів дитячого садка «Вишенька»;
Оглядова екскурсія відділами бібліотеки для студентів історичного факультету КДПУ ім. В.
Винниченка;
День першокурсника. Квест «Бібліотекар. Нова команда»: знайомство зі структурою
бібліотеки, її інформаційними ресурсами та послугами;
Віртуальна екскурсія «Легенди та перекази старого міста» для учнів ЗОШ №14;
Зустріч з циклу "Колоритні мандрівки" за участю мандрівників Лариси та Юрія Лебедєвих
«Греція: природа та історія»;
Вулична інформаційна акція до Дня міста. Презентація книжкової виставки «Українська
книга: нові надходження»;
Турнір з хімії в рамках міського етапу Всеукраїнського турніру з фізики, географії,
математики, хімії;
Презентація персональної фотовиставки Глєба Цуканова «В калейдоскопі літа» із серії
«Відкриваючи Україну»;
Засідання вчителів англійської мови загальноосвітніх шкіл м. Кропивницького;
Веб-презентація фахових сайтів для викладачів зарубіжної літератури загальноосвітніх
шкіл міста Кропивницького;
Презентація книжкової виставки “Шляхами перемог, шляхами партизанської слави” до Дня
партизанської слави для студентів ПТУ №14;
Турнір з фізики в рамках міського етапу Всеукраїнського турніру з фізики, географії,
математики, хімії;
Знайомство гостей з м. Маріуполя з перлинами книжкових колекцій у відділі рідкісних і
цінних видань та креативним простором у відділі документів іноземними мовами;
Турнір з математики та географії в рамках міського етапу всеукраїнського турніру з фізики,
географії, математики, хімії
Офіційний візит Міністра культури України Є. Нищука та керівництва області до ОУНБ.
Знайомство з перлинами книжкових колекцій у відділі рідкісних і цінних видань та
креативним простором у відділі документів іноземними мовами, Інтернет-центром;

Презентація персональної фотовиставки Василя Пастуха «Життя як мить»;
Урок японської культури для студентів комерційного коледжу: книжковий перегляд
«Мистецтво Японії» та перегляд фільму "Сады Дзен Шунмио Масуно";
Екскурсія по бібліотеці для студентів комерційного коледжу та перегляд літератури
"Товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів, експертиза та якість товарів
народного споживання";
Екскурсія по виставці «Книжкові скарби» відділу рідкісних і цінних видань для учнів ЗОШ
№26;
Презентація книги мовознавця і дослідниці Надії Частакової «Іван Дзюба: дух і творчість»;
Презентація книжкової виставки «Скорботні відлуння Бабиного Яру»;
Захід для студентів медичного коледжу до роковин розстрілу в Бабиному Яру: перегляд
фільму «Трагедія Бабиного Яру»;
Свято «День відкритих дверей». Цикл заходів: відкритий перегляд, концерти, презентації,
презентація вуличного живопису – арт-мурал поезія Сергія Жадана «Навчи»;
Літній читальний зал у парку культури і відпочинку «Ковалівський»
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)

Тренінги для літніх користувачів за темами „Основи комп`ютерної грамотності. Основи
роботи в Інтернет”;
Майстер-клас Ірини Кудревич з клаптикового шиття.
Книжкові виставки

“Добрий день, Країно знань” – до Дня знань;
«Великими містами світу»;
„Наша пам’ять велика долина, де невидимі храми стоять» до Міжнародного Дня
письменності;
“Шляхами перемог, шляхами партизанської слави ” – до Дня партизанської слави;
«Професія еколог: на допомогу майбутнім фахівцям»;
“Феєрія світових мандрівок ” – до Дня туризму;
“Бібліотека. Книга. Читач” – до Дня бібліотек;
„Усиновлення: сучасний стан та проблеми законодавчого регулювання ” – до Дня
усиновлення;
«Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова» Максим Рильський – до
Європейського Дня мов.
Клубна діяльність

Засідання Клубів розмовної англійської мови;

Кіноклуб «Екран»;
“Клуб інтелектуальних ігор”
Обласна бібліотека для юнацтва
Масові заходи:

«Щоб у серці жила Батьківщина» до Дня Знань – патріотичний урок»;
«З Україною в серці» – усний журнал;
«Бібліомісто щасливих людей» – VІІІ-й Фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій;
«Наш край – історії скарбниця» (до 262-ї річниці з дня заснування м. Єлисаветграда) –
День краєзнавства;
«Творець архітектури – Яків Паученко» – вечір-вшанування;
«Музичні таланти нашого краю» – мистецька подорож-презентація;
«Землі ласкавої куточок милий» – книжкова виставка;
«Видатні кіровоградці в галузі техніки» слайд-бесіда;
День відкритих дверей бібліотеки (до Всеукраїнського дня бібліотек);
«Світ мандрів: Ірландія» – віртуальна екскурсія в рамках ПЄІ;
«Відкриваємо Європу» – урок-подорож в рамках ПЄІ;
«Ріо-де-Жанейро – олімпійська столиця 2016» – зустріч зі спортивним журналістом Юрієм
Ілючеком;
«Архітектурні фантазії» – віртуальна подорож;
«М. Грушевський – український історик європейського бачення» – історичний екскурс;
«Цікавий світ тварин» – екоподорож;
«Тут людська кров пролита» (до 75-річчя трагедії Бабиного Яру);
«Ми – нація єдина» – усний журнал;
«Щоб у серці жила Батьківщина» – історичний екскурс;
«Шляхами звитяги: подвиг заради майбутнього» -–історичний екскурс;
«Енциклопедія пішохода» – слайд-бесіда;
«Україна – єдина країна» – урок-подорож;
«Народні месники Кіровоградщини» (до Дня партизанської слави) – літературно-музична
година;
«Прогулянка вулицею Дворцовою» – історичний екскурс;

«Вулиці нашого міста: Велика Перспективна» – відеопрогулянка;
«12 правил ідеального селфі» – слайд-бесіда;
«Небачені красоти України!» – туристична подорож;
«Дотримання особистої безпеки у повсякденному житті» – бесіда-практикум в рамках
бібліо-проекту «Life safe» («Подбай про свою безпеку»);
«Безпечна дорога до школи» – зустріч із фахівцями нової поліції в рамках бібліо-проекту
«Life safe» («Подбай про свою безпеку»);
«Край степовий, Кіровоградщина моя!» – віртуальна подорож (Патріотичні діалоги
«Україно, ми – дочки твої й сини»)
Засідання клубів за інтересами:

«Бабин Яр: літературний вимір» (до 75-х роковин вшанування жертв Бабиного Яру) –
вечір-вшанування в рамках засідання літературного клубу «Ліра»;
«Основи флористики» – зустріч-майстер-клас в рамках засідання клубу «Дивосвіт»;
«Професія – художник-кераміст» – зустріч з членом Національної спілки художників
України М. І. Фірсовим в рамках засідання клубу «Профі»
Оформлено книжкові виставки, тематичні полиці:

«Іван Франко – поет болю і спротиву» (до 160-річчя від дня народження);
«Citius, altius, forties (Швидше, вище, сильніше)» (до Дня фізичної культури і спорту
України);
«Творчість юних» - виставка робіт учнів ОЦНТТУМ;
«Партизани в історії нашого краю» (до Дня партизанської слави);
«Меню літературної осені»;
«Наш перший президент – М. Грушевський» (до 150-річчя від дня народження);
«Як пройти до бібліотеки?» (до Всеукраїнського дня бібліотек);
«Людям з планети Зрілість» (до Міжнародного дня людей похилого віку);
«Азбука дорожнього руху»;
«Україна в кераміці Фірсових»;
«Книги – це ріки, що напоюють моря. Ярослав Мудрий» (до Дня знань);
«Історія та сучасність українського кіно» (до Дня українського кіно);
«Бути здоровим модно, красиво, стильно» (до Дня фізичної культури і спорту);
«Бабин Яр: без права на забуття» (до 75-річчя трагедії);
«Велика мудрість і висока духовність борців за свободу»;

«Із історії рідного краю» (до Дня міста);
«М. Грушевський: між історією і політикою» (до 150-річчя від дня народження);
«Міжнародний туризм»: мандрівка сторінками журналу» (до Дня туризму).
Обласна дитяча бібліотека
До Дня Знань:

Відео-екскурс «Щоб у серці жила Батьківщина»;
Перший урок «Від єдності до незалежності»;
Поетична композиція «Розмаїта Україно, в моїм серці ти – єдина!»;
Книжкова виставка «На борту шкільного корабля»;
День бібліографії «До бібліотеки з книжковим букетом»
До Дня фізичної культури і спорту:

Sport-time Цікаві факти про футбол»
До Дня українського кіно:

Мистецьке асорті «Веселий світ мультиплікації»
До 150-річчя від дня народження М.Грушевського:

Книжкова виставка «Творець історії і літописець»;
Хвилина історичної пам’яті «В його серці жила Україна»
До 150-річчя від дня народження Г.Уельса:

Літературний салон «Фантастичні світи Герберта Уельса»
До Дня міста:

Краєзнавча виставка «Я все люблю в своїм краю»;
Просвітницька година «Вулиці нашого міста»
До Всеукраїнського дня бібліотек:

Театралізоване дійство «Зачаровані казкою»;
Фотоколаж «Стоп-кадр з бібліотечного життя»;
Інтелектуальна ігротека «Літературний БУМ»;
Книжкове дефіле «Осінній книгопад»;
Подорож-гра «Хто і як створює книгу»;
Книжкова виставка «Дім без книги, як день без сонця»;

Майстер-клас Книжкова лікарня» з циклу заходів проекту «Швидка книжкова допомога»
Пізнавально-розважальні заходи:

Бібліотечне караоке «Чарівний голос Кіровограда»;
Комільфо годинна «У лабіринтах етикету»;
Медіа-подорож з викладкою літератури «Доісторичні тварини» з циклу заходів «Живосвіт»;
Вітальня «Чорна королева або що приховує філіжанка кави» з циклу заходів «Уроки Мері
Поппінс;
Недільний атракціон розваг «Sunday of Smail»;
Ігрова програма спільно з новою ПП службою «Школа спецагентів із безпеки дорожнього
руху»;
Кінозал вихідного дня «МУЛЬТИ -ПУЛЬТИ»;
Осінній фест «Подорож у країну Картопляндію»;
Лялькова вистава «Як треба вітатися?»;
«Вугільний чоловічок» інтерактивне голосне читання з циклу заходів міні-проекту для
дошкільнят «В гостях у казки»;
Фестиваль родинного читання Happe Rabbit Fest- kr.
Навчання для користувачів
«Комп’ютер та Інтернет з нуля»:

Створення та редагування зображень в програмі Paint;
Створення привітальної листівки за допомогою он-лайн сервісів;
Індивідуальні заняття-консультацій з дітьми, чиї батьки є учасниками АТО з циклу «Наш
друг і помічник – комп’ютер»;
Індивідуальні заняття-консультації
комп’ютерної грамотності».
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