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

5 жовтня у Кропивницькому відбулося урочисте відкриття пам’ятної дошки класику польської
літератури Ярославові Івашкевичу, який народився в Україні, навчався у нашому місті і навіть,
після переїзду до Києва, часто гостював у своїх родичів (Шимановських та Нейгаузів);
12 жовтня у конференц-залі Державного архіву Кіровоградської області пройшла обласна науковопрактична конференція «Земля, що народжує героїв: Центрально-Український регіон вшановує
захисників Вітчизни»;
13 жовтня – урочисті заходи до Дня захисника України в Кропивницькому. Живі квіти лягли до
пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на площі Героїв Майдану, меморіальної дошки Віктору
Чміленку та до Меморіального комплексу “Фортечні вали”;
28 жовтня у Кропивницькому до Вічного вогню на Меморіальному комплексі “Фортечні вали”
поклали живі квіти з нагоди 72-ї річниці визволення України від нацистських загарбників і
вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні.
Кіровоградська обласна філармонія

16 жовтня – концерт популярної співачки Світлани Лободи;
17 жовтня – Сергій Притула та гумористичне шоу «Вар’яти»;
18 жовтня – нова, яскрава авантюрна комедія «Прими» за участю зірок театру, кіно і телебачення;
19 жовтня – концерт гурту «Піккардійська терція»;
23 жовтня – концерт сучасного співака «Alekseev»;
25 жовтня – вистава "Їжачок в тумані". Головні зірки латвійського кіно – в Україні: Арніс Ліцiтіс,
Івар Калниньш і Мартiньш Вілсонс;
29 жовтня – концерт Валерія Жидкова з програмою «100 кращих сторінок»;
30 жовтня – концерт Київського Модерн-балету «Жізель».
Кіровоградський академічний
М.Л.Кропивницького
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9 жовтня – перший благодійний фестиваль "Допоможи дитині жити".
Галерея „Єлисаветград”

15 жовтня – концерт-медитація «Два дерева».
Музейна робота
Кіровоградський обласний художній музей

12 жовтня – відкриття пам’ятної дошки художнику-земляку Броніславу Олександровичу Домашину.

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

12 жовтня до Дня захисника України – зустріч із учасником АТО, одним із героїв книги «Сила
життя», Сергієм Шагіним. Сергій не з тих, хто стоїть осторонь і просто чекає змін. Він той, хто
робить ці зміни, навіть якщо їх ціною може стати власне життя. Кровопролитний Майдан
сколихнув почуття патріотизм і власної гідності. За покликом переконань і з вірою у краще
майбутнє для рідної країни він став учасником Революції гідності, а згодом і бійцем-добровольцем
34-го батальйону територіальної оборони Кіровоградщини. Повернувшись до цивільного життя,
Сергій приєднався до волонтерського руху. Нині він допомагає демобілізованим бійцям
повернутися до мирного життя, працюючи юристом у Центрі допомоги учасникам АТО
Кіровоградської області.
Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна

7 жовтня у творчій майстерні кіровоградського скульптора, члена Національної Спілки художників
України, лауреата обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені
Олександра Осмьоркіна в номінації «національна традиція» В.В.Френчка відбулася презентація
каталогу «Мовою пластики. Віктор Френчко про життя і мистецтво»;
13 жовтня – відкриття персональної виставки живописних та графічних творів місцевої художниці
Л.А.Яковлевої «Романтична палітра Лариси Яковлевої», присвяченої 70-річчю з дня народження.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім. Д.Чижевського
Масові заходи:

Відкриття виставки польського автора Юрія Гаврилюка «Підляшшя. Земля посеред вічності» та
показ кінострічки про життя і творчість відомого композитора «Кароль Шимановський. Українські
стежки польського генія»;
Ювілейний вечір присвячений Валентині Тобілевич «Берегиня хутору Надія»;
Для учнів 9-10 класів ЗОШ №31 пройшов відкритий урок англійської мови «Розвиток лексичних та
граматичних навичок англійської мови з використанням новітніх технологій (смарт-дошка);
Відкриття виставки дипломних робіт студентів КДПУ ім. В. Винниченка;
Виїзд до УТОС з метою ознайомлення людей з вадами зору з новими книгами шрифтом Брайля та
обміну аудіо-книг;
Засідання Вищої Народної Школи. Перегляд фільму «Ференц Ліст»;
Виставка фоторобіт Тараса Леонідова “Ізраїль: історичні контрасти”;
В рамках Кіноклубу Docudays UA в Кіровоградській установі виконання покарань для 10 осіб, які
перебувають на обліку, показаний фільм "Вечное сияние чистого разума";
До 185-ї річниці з дня народження Олени Блаватської відкрито виставку «Невичерпне джерело».
Учасники заходу також прослухали концерт «Пісні душі» – звуки Тібетських чаш та обертонний
спів у виконанні Наталії Сазанової;
Зустріч з письменником Олександром Обрієм;
Презентація персональної виставки картин Василя Коваля «Мої етюди»;

Обласний форум бібліотекарів Кіровоградщини;
До Європейського тижня місцевої демократії для представників органів місцевого самоврядування,
представників громадських організацій, студентів та викладачів проведено Міжрегіональну відео
конференцію «Як громадяни разом з владою вирішують проблеми міста»;
Презентація книжки Кена Робінсона, Лу Ароніки «Школа майбутнього», яку презентував директор
львівського видавництва «Літопис» Михайло Комарницький;
До Всесвітнього дня захисту тварин відбулася благодійна акція «Давайте допоможемо
безпритульним тваринам» (спільно з Департаментом екології та природних ресурсів
Кіровоградської ОДА, Кіровоградською міською громадською організацією захисту тварин «БІМ»;
Презентація книги історика Віктора Брехуненка “Братня” навала” (Війни Росії проти України ХІІ –
ХХІ ст.);
Вебінар «Сучасні форми і методи залучення до читання та бібліотеки» для 22 бібліотек
Кіровоградської області;
Презентація книжкової виставки рідкісних та цінних документів, в т.ч. з ДАКО «Родом з нашого
міста» у рамках проведення Тижня фахівця;
Для викладачів дитячої музичної школи № 3 проведено День інформації з переглядом нової
літератури;
Еко-фестиваль натуральної продукції для здоров’я і краси (майстер-класи, розіграші призів та ін.);
У військовій частині А1460 проведено інформаційно-просвітницьку бесіду «Герої України на
захисті Вітчизни».
До 150-річчя від Дня народження М. Грушевського для студентів комерційного коледжу
презентовано книжкову виставку «Літературні обрії Михайла Грушевського».
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)

До Міжнародного дня громадян літнього віку для проведений тренінг за темою «Спілкування у
соціальних мережах»;
Тренінг за програмою «Активні громадяни» від Британської Ради в Україні;
Майстер-клас «Ниткографія» для вихованців КЗ «Центру соціально-психологічної реабілітації
дітей» Кіровоградської обласної ради.
Клубна діяльність

Засідання Клубів розмовної англійської мови;
Засідання Клубу польської мови;
Кіноклуб «Екран»:
показ фільму Елфі / Alfie /Великобританія / 1966 р. / реж. Льюіс Гілберт;
показ фільму «Арабески» / Arabesque США / 1966 р. /реж. Стенлі Донен.
“Клуб інтелектуальних ігор”

Обласна бібліотека для юнацтва
Масові заходи:

«Шляхами звитяги: подвиг заради майбутнього» – історичний екскурс;
«Сини степового краю» (В. Винниченко, Ю. Яновський) – літературна година;
«Пишаймося українцями-рекордсменами» – бесіда-діалог;
«Книжковий арт: дивовижні витвори мистецтва з книг» – інформаційно-розважальний
калейдоскоп;
«Українські герої: символ гідності» – вечір-зустріч із учасниками АТО (спільно з громадською
організацією ветеранів АТО «Бойове братство») – в рамках бібліо-проекту «Патріотичні діалоги
«Україно, ми – дочки твої й сини»;
«Ми – нащадки славного роду» – квест в рамках Патріотичних діалогів «Україно, ми – дочки твої й
сини»;
«Знавці музики» – музичний брейн-ринг;
«Годинник як витвір мистецтва» – слайд-бесіда;
«Вчимося правильно спілкуватися» – тренінг;
«Архітектурні фантазії» – віртуальна подорож;
«12 правил ідеального селфі» – слайд-бесіда;
«Небачені красоти України» – туристична подорож;
«Бантик зі стрічок» – майстер-клас;
«Дивовижна Україна – від Заходу до Сходу» – калейдоскоп цікавих фактів;
«Визволення України» – слайд-бесіда;
«Вулиці Кропивницького: Велика Перспективна» – відеопрогулянка вулицями міста;
«Музей козацької страви» – розважально-пізнавальна програма;
«Дух козацтва – український дух» (до Дня захисника України) – історична мандрівка;
Презентація виставки творчих робіт учнів ОЦНТТУМ «Наш пошук і творчість тобі, Україно!».
Засідання клубів за інтересами:

«Знайомтеся – новинки!» – вечір-знайомство з новинками літератури в рамках засідання
літературного клубу «Ліра»;
«Основи петриківського розпису» – зустріч-майстер-клас від Н. М. Федорової в рамках засідання
клубу «Дивосвіт»;
«Основи української вишивки» – зустріч-майстер-клас від С. В. Петрової в рамках засідання клубу
«Дивосвіт»;

«Адвокат – популярна професія сьогодення» – зустріч з головою Обласної колегії адвокатів М. О.
Пільгуєм в рамках засідання клубу «Профі»;
«Бібліографічний опис творів друку. Оформлення бібліографічної частини курсової, дипломної і
наукової роботи» – бібліотечний урок в рамках «Школи інформаційного комфорту»;
«Періодичні видання» – засідання «Школи інформаційного комфорту»;
«Відчуй себе парламентарієм» – засідання лекторію «Молодь і право»).
Оформлено книжкові виставки, тематичні полиці:

«Як пройти до бібліотеки» (до Всесвітнього дня бібліотек);
«Захисники та визволителі рідної землі» (до Дня захисника України);
«Книжковий Біг-Бен» – виставка-інсталяція (в рамках проекту Молодіжної секції УБА «Displayкросинг»);
«У книжковій пам’яті миттєвості війни» (до Дня визволення України від нацистських окупантів);
«Читаємо в оригіналі класичні твори»;
«Осінь посріблила їхні скроні, та серця і душі – молоді» (до Міжнародного дня людей похилого
віку);
«Алкоголізм! Не зламай свою долю» (до Всесвітнього дня тверезості і боротьби з алкоголізмом);
«Європа на твоїй долоні» (до Дня входження України в Раду Європи в 1995 році);
«Музика покликана народжувати полум’я в душі. Л. Бетховен» (до Міжнародного дня музики);
«Пабло Пікассо: майстер модернізму» (до 130-ї річниці від дня народження);
«Красуня осінь в гості завітала» (до Дня художника);
«Музична спадщина Дмитра Бортнянського» (до 265-річчя від дня народження);
«У світі кави» – виставка творчих робіт студентів фізико-математичного факультету спеціальності
«Трудове навчання та технології» КДПУ ім. Володимира Винниченка;
«Відкриваємо молоді таланти» – виставка робіт художниці С. Хавроненко;
«Наш пошук і творчість тобі, Україно!» – виставка творчих робіт учнів ОЦНТТУМ;
«Герої українського неба»;
«Іван Багряний – людина с душею поета»;
«На гостину до журналу «Зоодруг» (До Всесвітнього дня тварин);
«Голос душі українського народу» (до 80-річчя від дня народження І. Драча);
«Подвиг заради Вітчизни» (до Дня захисника України);
«Народ не вибирають. Для нього живуть, за нього вмирають. Л. Костенко» (до 40-річчя створення
Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод).

Обласна дитяча бібліотека
До Міжнародного Дня людей похилого віку:

Виставка літератури «Осінній бал моїх років»;
Виховна інформина «Дивовижні вчинки людей похилого віку».
До Дня музики:

Творча зустріч «З музикою в серці».
До Міжнародного дня захисту тварин:

Медіа-подорож «Про вусатих і хвостатих, сіро-буро-рудоватих»;
Викладка літератури «Кудлаті і смішні».
До Дня художника:

Творча зустріч «З чого починається малюнок…»;
Майстер-клас «Пальчикове малювання» в рамках проекту «Креативна малювалка».
До Всесвітнього тижня фінансової грамотності:

Ігрова програма «Невеличкий секрет про сімейний бюджет».
До Дня захисника України:

Зустріч з учасниками АТО «Хоробрі серця»;
Виставка «Величне ім’я: захисник Батьківщини»;
Розважально-конкурсні змагання «А ну, який з тебе козак?».
До Дня українського козацтва:

Книжкова виставка «Безсмертні сторінки козацької слави»;
Відео-подорож «Все про козаків» з циклу заходів «Ювілейний книгоград».
Проект «ПОЛІС»:

Медіа-подорож «На майданчику грай – правила не забувай» спільно з новою патрульною службою.
Міні-проект для дошкільнят «В гостях у казки»:

Інтерактивне голосне читання «Чудовий спадок».
Підлітковий клуб «Уроки Мері Поппінс»:

Турнір корисних манер «Я=МИ».
Форсайт-проект «JastEnglish»:

Виставка літератури «Мої улюблені зарубіжні письменники».
Навчання для користувачів

«Комп’ютер та Інтернет з нуля»:

Робота з текстом в Microsoft Word;
Створення буклету в програмі Microsoft Office Publisher;
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»;
Індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо переміщеними особами «Основи комп’ютерної
грамотності».

