
Хроніка культурного життя Кіровоградщини
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими

документами за листопад 2016 року)

Загальні питання

7 листопада в обласній філармонії відбулося урочисте нагородження лауреатів обласної премії
"Духовний скарб Кіровоградщини". Цього року у номінації “За внесок у розвиток професійного
музичного, театрального, хореографічного, фото- та кіномистецтва” нагороджено – Квашу Миколу
Васильовича, головного диригента академічного театру музики, пісні і танцю “Зоряни”,
заслуженого працівника культури України; у номінації “За популяризацію національної культури,
фольклорної спадщини, збереження і збагачення народного мистецтва” – Каленик Людмилу
Андріївну, керівника народного аматорського ансамблю болгарської пісні “Хубавіца”
Вільшанського районного Будинку культури; у номінації “За вагомий внесок у збереження та
популяризацію культурної спадщини” – Ноженко Валентину Григорівну, головного зберігача
фондів Кіровоградського обласного художнього музею; у номінації “За внесок у розвиток
бібліотечної справи” – Гладку Надію Миколаївну, директора Долинської районної бібліотеки для
дорослих.

10 листопада – урочистості з нагоди відзначення Всеукраїнського Дня працівників культури та
майстрів народного мистецтва. Велика зала обласної філармонії зібрала представників кращих
закладів культури міста, творчих колективів, майстрів народного та ужиткового мистецтва
обласного центру.

21 листопада – мітинг на площі Героїв Майдану з нагоди відзначення Дня Гiдностi та Свободи. В
урочистостях взяли участь керівництво області, активісти Євромайдану, військовослужбовці,
студенство, громадськість обласного центру. Учасники мітингу поклали квiти до меморiальної
дошки Вiктору Чмiленку та пам'ятного знаку Героям Небесної Сотнi.

22 листопада в конференц-залі Державного архіву Кіровоградської області відбулася презентація
виставки архівних документів і матеріалів «…Щоб не було українців» до Дня вшанування пам’яті
жертв голодоморів.

26 листопада – жалобна хода та покладання квітів до пам’ятного знака “Жертвам Голодомору 1932-
1933 років” з нагоди вшанування пам’яті невинно загиблих у страшні часи Великого Голоду в
Україні. Цього дня відбулося також освячення пам’ятного знаку “Жертвам Голодомору 1932-1933
років” на Фортечних валах, збудованого за кошти громади.

Аматорство. Просвітництво

7 листопада у Кропивницькому у виставковій залі обласного Центру народної творчості відбулося
відкриття виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Народнопоетичні
символи України». Майстри обласного творчого об’єднання «Дивосвіт» презентували свої кращі
вироби, на яких зображені народні символи та обереги. Виставка налічує близько 200 робіт 50
народних майстрів вишивки, різьблення, гончарства, соломоплетіння, декоративного розпису,
витинання тощо.

Кіровоградська обласна філармонія

2 листопада у рамках відкриття 72-го концертного сезону «А музика звучить …» відбувся гала-
концерт творчих колективів та солістів Кіровоградської обласної філармонії;



8 листопада – романтична комедія на 2 дії «Шалене весілля». Вистава проходила за участю відомих
артистів київських театрів;

11 листопада – третій, осінній, Кубок КВН Кіровоградської області;

24 листопада – концерт Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Г.
Верьовки;

29 листопада – концерт "Осіннє мереживо" камерного оркестру «Концертіно» Кіровоградської
обласної філармонії та лауреата міжнародних конкурсів С.Зубицького (флейта, Італія)

Галерея „Єлисаветград”

5 листопада – концерт акустичного дуету "КаверТОН" (Андрій Шульга та Олег Коваль);

27 листопада – святкування Дня юного колекціонера. Молоді колекціонери міста вперше
представили предмети, які лягли в основу їх коллекцій. Одночасно відомі колекціонери – Михайло
Бондар, Олександр Корнюша, Сергій Якунін, Юрій Тютюшкін, Олексій Олійник представили в
галереї свої зібрання.

Музейна робота

Кіровоградський обласний художній музей

9 листопада – відкриття ювілейної виставки робіт Анатолія Сузюмова «Місто, в якому я живу» до
75-річчя від дня народження митця;

10 листопада – День відкритих дверей для працівників закладів культури в рамках відзначення
Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. З нагоди свята
відбулося відкриття обласної виставки робіт декоративно ужиткового мистецтва «Країна майстрів»;

15 листопада у відділі обласного художнього музею – картинній галереї Петра Оссовського «Світ і
Вітчизна» розгорнуто експозицію «Петро Оссовський. Повернення на Батьківщину або 30 років
потому»

18 листопада – розгорнуто експозицію творів Олександра Логвинюка (1936-2004) до 80-річчя з дня
народження «Сяйво таланту і душі»;

19 листопада – творча зустріч з лікарем-онкологом Кіровоградського обласного онкологічного
диспансеру, музикантом Андрієм Гардашніковим.

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

8 листопада – зустріч з автором книги «Споришева стежка» поетом, прозаїком, журналістом,
нашим земляком Желєзняковим Євгеном Михайловичем та відкриття виставки його книг
«Споришева стежка творчості Є. Желєзнякова»;

17 листопада – захід «У вирі трьох революцій: шлях до свободи», присвячений Дню Гідності та
Свободи.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім. Д.Чижевського

Масові заходи:



В рамках Тижня фахівця заходи для викладачів дитячої музичної школи № 3: огляд нової
літератури, відеоперегляд;

Оглядова екскурсія відділами бібліотеки для учнів об’єднаної територіальної громади м. Мала
Виска;

Засідання Краєзнавчих студій до 105-річчя від дня народження Михайла Янгеля – вченого-механіка
українського походження, конструктора у галузі ракетно-космічної техніки;

«Зорі над Україною...» – літературний дискурс до 70-річчя нашого поета-земляка Дмитра Іванова,
лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Святковий захід до Дня працівника соціальної сфери України: урочисте укладання договору
співпраці обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського і «Центру соціально-
психологічної реабілітації дітей». Виступи вихованців Центру;

ІІ-й етап історико-краєзнавчого квесту "Мала академія наук стежинами рідного краю";

"День Вінграновського": перегляд художніх фільмів за мотивами повісті Вінграновського
«Сіроманець» з нагоди річниці з Дня народження Миколи Вінграновського;

Оглядова екскурсія відділами бібліотеки для студентів Кіровоградського кооперативного коледжу
економіки і права імені М.П.Сая;

Презентація програми XIІI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини
Docudays UA;

Дозвіллєві заходи для вихованців ДНЗ №35;

Засідання круглого столу “Визначення пропозицій щодо розроблення Державної цільової програми
радіаційного і соціального захисту населення м. Кропивницький”;

Історико-краєзнавча вікторина "Мала академія наук стежками хутора Надія";

“Навчи своє серце добру” – захід для людей з вадами зору, під час якого була презентована книга
Олександра Жовни «Експеримент» у дейзі-форматі;

Засідання творчої групи вчителів англійської мови «Інтернет-ресурси на уроці англійської мови»;

Показ фільму Віктора Астаф’єва «Веселий солдат» (правда про війну) в установі виконання
покарань №14;

В рамках Тижня національних культур «Степова веселка» Засідання відділення Всеукраїнської
громадської організації «Руський Рух України» в Кіровоградській області «Руський Єлисаветград»;

Презентація поетичних збірок Миколи Голованова «Сберечь свечу» та Наталії Бідненко «Якби не
ти» за участю гурту «Петриківські козаки» с. Нова Прага;

Засідання круглого столу “Річка Інгул: проблеми та шляхи вирішення”;

Зустріч з волонтером Анною (FLEX Volunteer), яка представила презентацію на тему: «Історія та
культура США»;

Голосні читання «Твої права: сторінками Конвенції ООН про права дитини” для студентів
технікума сільського машинобудування до Дня гідності та свободи;



Інформаційно-просвітницький захід у військовій частині А1469 «Книги про Майдан та АТО» до
Дня Гідності та Свободи;

Урочистий захід «Герой у моїй родині: виборюючи незалежність» до Дня Гідності та Свободи;

Знайомство учнів 10-х класів ЗОШ № 18 з інформаційними ресурсами відділу документів
іноземними мовами;

Заняття в рамках Програми "Е-врядування задля підзвітності влади та участі громади",
(координатор напряму "е-демократія" Артур Кочарян);

Лекція–бесіда «Символи в мистецтві на основі творчості В.Кир’янова» для студентів КІРУЕ;

Знайомство учнів 9-х класів ЗОШ № 18 з інформаційними ресурсами відділу документів
іноземними мовами;

Інформаційна лекція та знайомство з книжковою виставкою „Свіча, запалена від серця” для
студентів ДЛАУ до Дня пам'яті жертв голодоморів, масових політичних репресій і примусових
виселень;

«Принципи гуманістичної психології Григорія Костюка та сучасна освіта» – засідання круглого
столу;

«Здоровий спосіб життя» – інтерактивна бесіда-повідомлення для студентів ЦНТУ;

«Кінбурн: ландшафти, сучасний стан та значення» – презентація монографії Анатолія
Кривульченка, доктора географічних наук, професора;

Лекція та майстер-клас представниці Миколаївського товариства японської культури "Татікадзе"
Галини Зінов'євої;

«Історія книгодрукування» – екскурсія для учнів 3 класу гімназії №5;

Презентація книги видавництва «АКТА» Романа Москаля «І дзін. Правильно міркувати, щоб
передбачати».

Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)

Груповий тренінг для людей літнього віку «Базовий комп’ютер. Пошук в Інтернет»;

Майстер-клас «Картинки з манки» для вихованців ЗОШ №26;

Тренінг «Розвиток екосвідомості» для студентів будівельного коледжу;

В рамках Всеукраїнського семінару «Проект творчої реабілітації учасників АТО «Від серця митця
до серця Героя» майстер-класи від Лариси Гарбузенко, Лариси Кулініч, Ірини Кудревич, Людмили
Кривенко.

Книжкові виставки

«Іскри творчості розпалюють життя» – до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів
народного мистецтва;

«Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи» – до Дня української писемності та мови;

«Михайло Грушевський – історик України» – виставка рідкісних та цінних видань до 150-річчя від
дня народження Михайла Грушевського;



«Гідність і свобода нації: в світлі Майдану» до Дня Гідності та Свободи;

„Свіча, запалена від серця ” до Дня пам'яті жертв голодоморів, масових політичних репресій і
примусових виселень;

«Тема голодомору в образотворчому мистецтві» – відкритий перегляд до Дня пам'яті жертв
голодоморів, масових політичних репресій і примусових виселень;

«День, що змінив наше життя» – відкритий перегляд до Дня гідності та свободи;

“Солов’їна, барвінкова, українська рідна мова” до Дня української писемності та мови.

Літературний календар

Книжкова виставка до 80-річчя від дня народження М.С. Вінграновського, українського поета,
письменника;

Книжкова виставка до 80-річчя від дня народження М.Ф. Сингаївського, українського поета.

Обласний інформаційно-консультативний гендерний центр

«За світ без насильства» ( 16 днів протидії гендерному насильству );

“Скажемо СНІДу – ні!” – виставка-застереження (презентація) до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ-
інфекцією/СНІДом.

“Центр європейської інформації”

“Європейський день” – цикл книжкових виставок;

“Толерантність в системі демократичних цінностей” – книжкова виставка.

Клубна діяльність

“Клуб інтелектуальних ігор”. Шаховий турнір «Мистецтво інтелектуальної гри»;

Засідання Клубів розмовної англійської мови;

Кіноклуб «Екран»;

Засідання клубу польської мови.

Обласна бібліотека для юнацтва

Масові заходи:

«Книга відкриває світ» – День інформації до Дня української писемності та мови;

«Пізнаємо світ через мистецтво» – книжкова виставка;

«Книжкові смаколики» – книжкова виставка;

«Книги осіннього настрою» – книжкова виставка;

«Після Валуєвського указу» – перегляд фільму;

«Українська мова – мова української нації!» – перегляд фільму;



Тиждень національних культур в рамках обласного тижня «Степова веселка»:

«Скарби вірменської культури» – творча зустріч з представниками ГО «Спілка вірмен України в
Кіровоградській області»;

«Польща – дивовижна країна» – вечір зустріч із головою обласної організації поляків «Полонія»
імені Кароля Шимановського Полячком О.І.;

«Єднання народів, єднання сердець» – свято болгарської культури за участі представників
Кіровоградської обласної ГО «Об’єднання болгар «Нашите хора»;

«Роми: традиції та культура кочового народу» зустріч з головою Кіровоградської благодійної
організації національно-культурного товариства ромів «де Девла Бахт» Король Софією Іванівною
та виступ колективу «Ягорі»;

«Національні культури Кіровоградщини» – книжкова виставка;

«Музичний батл» – концерт-змагання студентів Кіровоградського музичного училища в рамках
бібліопроекту «Креативна середа»;

«Борітеся – поборете» – презентація збірки поетів-аматорів учнів професійно-технічних
навчальних закладів області (спільно з Кіровоградським державним будинком художньої та
технічної творчості;

«Дыхание мертвых рыб» – спектакль молодіжного театру «Палата №6»;

«Через толерантність до взаєморозуміння та успіху» – тренінг до Міжнародного дня толерантності;

«Хочу бути кращим» – тренінг;

«Марафон написання листів 2016» – участь у Всесвітній акції із захисту прав людини;

«Спаринг-шоу справжніх чоловіків» (до Всесвітнього дня чоловіків) – конкурсна програма;

«Шляхами звитяги: подвиг заради майбутнього» – історичний екскурс;

«Дзвони скорботи» – вечір-реквієм;

«Українські герої: символ гідності» – історичний екскурс в рамках бібліо-проекту «Патріотичні
діалоги «Україно, ми – дочки твої й сини»;

«Дії в умовах виникнення екстремальної ситуації» – тренінг в рамках бібліопроекту «Life safe»;

«Імена героїв на карті нашого міста» – фото-квест, присвячений Дню Гідності і Свободи (спільно з
Кропивницьким кошем УДЮТ «Січ»);

«Марафон юних пожежників» (в рамках Тижня знань безпечної життєдіяльності);

«Пожежна естафета» (в рамках Тижня знань безпечної життєдіяльності);

«Військовий – захисник України» – екскурсія до Музею бойової слави;

«Пісень цілющих звуки чарівні» – вечір циганського романсу;

«Молодіжні субкультури: плюси і мінуси» – слайд бесіда;

«Годинник як витвір мистецтва» – слайд бесіда;



«Обереги – символи української духовності» – етнографічна подорож;

«Емігранти, які прославили Україну на весь світ» – слайд-подорож;

«Сини степового краю» (В. Винниченко, Ю. Яновський) – літературна година;

«Високо на Олімпі» (боги Греції) – історична подорож;

«Рівні права – рівні можливості» – пізнавальна година в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства».

Засідання клубів за інтересами:

«Відголоски барикад» – поетична година з кропивницькою поетесою, журналісткою та
громадським діячем Оленою Горобець до Дня Гідності та Свободи в рамках засідання
літературного клубу «Ліра»;

«Сімейні цінності – шлях до щастя людини» – зустріч з головним спеціалістом Головного
територіального управління юстиції у Кіровоградській області В. М. Піскун в рамках
лекторію «Молодь і право»;

«Захисти себе від насилля» – психологічний практикум в рамках лекторію «Молодь і право»;

«А я у мами з бабусею навчилася» – зустріч з В. І. Залізняк та майстер клас по вишивці стрічками»
в рамках засідання клубу «Дивосвіт».

Оформлено книжкові виставки, тематичні полиці:

«Толерантність – крок до гуманізму» до Міжнародного дня толерантності;

«Українська історична проза»;

«Творець державницької традиції: Є. Коновалець»;

«Голодомор. Скорбота. Пам’ять» до Дня пам’яті жертв голодомору;

«Децентралізація: шанс на зміни»;

«Книга 101» (пожежна безпека);

«На Майдані життя б’ється серце НАДІЇ» до Дня Гідності та Свободи;

«STOP» до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»;

«Будь сучасним! Читай українське!»;

«На допомогу студенту» до Дня студента;

«Ф. Достоєвський : пошуки добра і справедливості» до 195-річчя від дня народження;

«Вишивка: рукам робота, а душі свято»;

«Пабло Пікассо: майстер модернізму» до 130-ої річниці від дня народження іспанського
художника;

«Happy Halloween» – виставка-інсталяція;



«Музична спадщина Дмитра Бортнянського» – до 256-ої річниці від дня народження українського
композитора, засновника української національної духової музики;

«Юрій Любович: хобі – це саме життя» – до 75-ої річниці від дня народження хорового диригента,
заслуженого діяча мистецтв України.

Обласна дитяча бібліотека

Підлітковий клуб «Уроки Мері Поппінс»:

Бібліовечірка «Культура чаювання».

До Дня української писемності і мови:

Виставка-кросворд «У мові вся доля народу»;

Лялькова вистава «Чия мова найкраща?»;

Книжкова виставка «Мова – дзеркало народу»;

Мовознавчий турнір «Український ГраВікКон».

До Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва:

Книжкова виставка «Подорож казковою Європою»;

Майстер-клас «Книжкова лікарня» з циклу заходів проекту «Швидка книжкова допомога».

До Дня мультиплікації:

Мультивізіон «З першого кадру …»

До Дня толерантності:

Літературна виставка «Подорож в країну добрих справ»;

Психологічний тренінг «Як стати товариською людиною..?»

В рамках проекту «ПОЛіС»

Виставка літератури «Права і свободи дитини»;

Диспут-обговорення «Протидія буллінгу в дитячому середовищі»;

Ігровий турнір «Суперзнавець правил дорожнього руху».

До Дня Гідності та Свободи:

Історична панорама «Щоденники Майдану»;

Година-реквієм «У нашій пам’яті вони залишились назавжди»;

Майстер-клас в техніці оригамі «Патріотична закладка».

До Дня пам’яті жертв голодомору в Україні:

Голосне читання книги В. Кобзаря «Як у раю»;



Хвилина пам’яті «Запали свічу …»

Захід з циклу «Ювілейний книгоград»:

Відео-подорож «Кораліна у Світі Кошмарів» за повістю «Кораліна» Ніла Ґеймен;

В рамках форсайт - проекту «Just English»:

Літературна виставка «Ти повинен це знати»;

Навчання для користувачів «Комп’ютер та Інтернет з нуля»;

Створення буклету в програмі Microsoft Office Publisher;

Створення відеоролику в програмі Кіностудія.

Комп’ютерна грамотність

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».


