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

документами за грудень 2016 року)

Загальні питання

6 грудня, в день 25-річчя Збройних Сил України, кропивничани зустрілись на площі Героїв
Майдану, щоб вшанувати пам'ять та запалити свічки на честь всіх наших Героїв-захисників;

14 грудня – мітинг і покладання квітів до пам’ятника „Жертвам Чорнобиля” з нагоди відзначення
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Театрально-концертне життя Кіровоградський академічний український музично-драматичний
театр ім. М. Кропивницького

23-30 грудня – новорічна вистава для дітей „Лускунчик”

Обласна філармонія

16 грудня – благодійний новорічний Ротарі-бал. Усі кошти зібрані під час благодійного балу були
витрачені на різдвяні подарунки дітям Героїв АТО;

23 грудня – презентація казкової хореографічної вистави „Новорічна Містерія” від вихованців
народного хореографічного ансамблю «Світанок»;

25 грудня – концерт «Студії 95 квартал!» з новою новорічною програмою;

25, 29 та 30 грудня – феєричне світлове шоу «Аліса в новорічному задзеркаллі».

Музейна робота

Обласний художній музей

2 грудня – презентація виставки моделей різноманітних транспортних засобів від майстра-різьбяра
з Кіровоградщини Дмитра Кудрі та його учнів;

15 грудня – творчий вечір «Три Миколая» за участі талановитих поетів творчого об’єднання
«ПАРУС», трьох поколінь чоловіків – Миколи Левандовського, Миколи Голованова та Миколи
Ільїна.

Відділ обласного художнього музею - картинна галерея Петра Оссовського "Світ і Вітчизна"

10 грудня – відкриття фотовиставки мультимедійного проекту “Переможці!”, яку презентує в
Україні телеканал “1+1”. Виставка присвячена захисникам, які постраждали в зоні АТО. У
презентації взяли участь волонтери, учасники АТО, журналісти, депутати міської ради,
громадськість обласного центру.

Художньо-меморіальний музей О.Осьмьоркіна

8 грудня – урочистості з нагоди нагородження лауреатів обласної премії у сфері образотворчого
мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна у 2016 році.

Лауреатами згідно з рішенням журі визначені: у номінації «національна традиція» – Яковлева
Лариса Аркадіївна – художник (м. Кропивницький), викладач відділу образотворчого мистецтва
Кіровоградської дитячої школи мистецтв, у номінації «новітні спрямування» – Остроухов



Володимир Іванович – художник (м. Кропивницький), у номінації «мистецтвознавство та історія
мистецтв» – Цуканов Микола Миколайович – власник приватної галереї «Єлисаветград» (м.
Кропивницький), Почесний член Національної Спілки художників України (2015)

23 грудня – презентація виставки графічних творів українського художника, заслуженого
працівника культури України В.І.Хвороста «Різцем і пензлем», присвяченої 80-річчю з дня
народження.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім. Д.Чижевського

Масові заходи:

Презентація книги відомого науковця і публіциста Віталія Постолатія «Після Майдану»;

Урочистості до Дня волонтера;

«На запчастини – тільки машини» – інформаційно-просвітницька акція до Міжнародного дня
боротьби за скасування рабства;

“Життя без обмежень” – молодіжна інформаційна кампанія до Дня інваліда;

Стихійні читання уривків з романів Рея Бредбері;

Виїзд в УТОС: інтерактивне обговорення та голосне читання книг Надійки Гербіш «Теплі історії до
кави» та «Теплі історії до шоколаду» в рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів;

«Коли слова оживають» – літературно-мистецький захід до 85-річчя від дня народження
українського письменника Григора Тютюнника;

Виставка реконструкцій «Фортеці Задніпров’я у XVІІІ столітті». Автори: історик, дослідник,
краєзнавець Олександр Чорний та геральдист Костянтин Шляховий;

«Все в ажурі» – відкриття виставки витинанок (творчі роботи студентів графічного відділення
мистецького факультету КДПУ ім. В. Винниченка);

«Українські вінки Кіровоградщини” – народознавча лекція випускниці мистецького факультету
КДПУ ім. В. Винниченка Марії Кулакової для учнів та вчителів ЗОШ с. Карлівка Кіровоградського
району;

Презентація російськомовного видання книги Тімоті Снайдера “Криваві землі: Європа між
Гітлером та Сталіним”;

Інтерактивне заняття для учнів ЗОШ № 6 «Долаємо гендерні стереотипи (перегляд фільмів,
створення плакатів), а також презентація виставки «Моя родина без насильства»;

Арт-програма для вихованців «Центру соціально-психологічної реабілітації дітей» і учнів ЗОШ
№31 до Дня Святого Миколая;

Публічне обговорення творів, висунутих на здобуття обласної літературної премії ім. Є. Маланюка;

Презентація виставки картин «Співдружність культур: Україна – Польща» (творчі роботи студентів
КДПУ, ВНЗ Польщі);

Засідання міжвідомчої ради суб’єктів НМВ (Національного механізму взаємодії) в рамках проекту
«Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії



торгівлі людьми у Кіровоградській області»;

Проведення «Зимового табору для дітей з особливими потребами». Організатори: ОУНБ ім.
Д.Чижевського, ГО «Серце матері» – Кіровоградське обласне об’єднання батьків та дітей з
особливими потребами, представники Кіровоградської єпархії УПЦ.

Галерея “Єлисаветград”

9 грудня – виставка скульптур "Оповідання в пластиліні". Виставка є спільним проектом галереї
"Єлисаветград" та дитячої художньої школи ім. О. Осмьоркіна. На виставці представлена
ретроспектива кращих робіт учнів школи: кругла скульптура, барельєфи; сюжетні композиції на
різноманітні теми.

Краєзнавчий музей

1 грудня – відкриття виставки «ЛЮДИ СВОБОДИ», присвяченої 25-річчю Всеукраїнського
референдуму, який підтвердив проголошення Верховною Радою України 24 серпня 1991 року Акту
про Незалежність України.
Матеріали виставки розповідають про життя і діяльність двадцяти шести визначних українців, які
уособлюють у собі подвиг мільйонів, які своєю боротьбою та працею зробили можливим
відновлення незалежності України у 1991 році. Двадцять шостий герой – наймолодший Герой
України Назар Войтович, загинув захищаючи незалежність держави у зоні АТО.
Виставка «Люди Свободи» створена Українським інститутом національної пам’яті і діє у рамках
однойменного інформаційно-просвітницького проекту.

Книжкові виставки

“СНІД: знати, щоб жити” – відкритий перегляд до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;

Цикл книжкових виставок “Європейський день”: книжкові виставки “Міжнародний день боротьби
з корупцією”, «Міжнародний день за відміну рабства»;

“Героїчне життя не кануло в забуття ” – виставка до Дня збройних сил України;

“Міжнародні стандарти прав людини та їх реалізація в Україні” – виставка до Дня прав людини;

“Вірність присязі варта вшанування” – виставка до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС;

Книжкова виставка до 160-річчя від дня народження Садовського (Тобілевича) Миколи Карповича;

“Святий Отче, Миколаю, ми усі тебе чекаєм...” – відкритий перегляд до Дня Святителя і чудотворця
Миколая;

Книжкова виставка рідкісних та цінних видань «День календаря»;

Новорічні виставки «Якщо вірити в дива», «Святкова магія Європи», «Коли оживають казки”;

Відкритий перегляд «Будем зиму зустрічати, з Новим роком всіх вітати» до Свята Нового року;

“Краща книга 2016 року”;

Книжкова виставка до 155-річчя від дня народження Чикаленка Євгена Варлампійовича –
визначного громадського діяча, благодійника, мецената української культури;

Літературний календар



«Лицар честі і краси» – книжкова виставка до 145-річчя від дня народження М. К. Вороного,
українського поета;

«Коли слова оживають» – виставка до 85-річчя від дня народження Г.М. Тютюнника.

Клубна діяльність

“Клуб інтелектуальних ігор”. Шахові турніри «Тато, мама, я – шахова сім’я»;

Засідання клубу польської мови;

Кіноклуб «Екран»;

Клуб розмовної англійської мови.

Обласна бібліотека для юнацтва

Масові заходи:

«Конвенція ООН про права людини» – слайд бесіда (в рамках Всеукраїнського тижня права);

«Попередження насильства та жорстокої поведінки» – тренінг спільно з ГО ТІМО «Відкриті двері»
(в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»;

«Biblioplace – територія рівних можливостей» – соціальна акція до Міжнародного дня інвалідів);

«Пишаймося українцями-рекордсменами» – бесіда діалог;

«Дотримання правил пожежної безпеки у період новорічних та різдвяних свят» – практичне заняття
в рамках бібліо-проекту life safe „Подбай про свою безпеку спільно з „Новою поліцією”;

Презентація книги С. Жадана «Тамплієри»;

«Годинник як витвір мистецтва» – слайд бесіда;

«Пісень цілющих звуки чарівні» – вечір циганського романсу;

«Італія туристична» – слайд-подорож (засідання туристичного експрес-салону «Подорожуймо
Європою!»);

«Музичний оберіг захисникам» – благодійний концерт (в рамках бібліопроекту «Креативна
середа»);

«В очікувані новорічного дива» – слайд-подорож;

«Андріївські вечорниці» – конкурсна програма;

«Привітаємо воїнів разом» – благодійна акція із збору продуктів харчування, миючих засобів,
засобів особистої гігієни (спільно з громадською ініціативою «Армія SOS», ГО ТІМО «Відкриті
двері»);

«Ялинкові прикраси із солоного тіста» – майстер клас;

«Браслет дружби» – майстер клас;

«Символи наступного року» – майстер клас з виготовлення паперового півника;



«Різдвяні янголи» – майстер клас.

Засідання клубів за інтересами:

«Літературний світогляд нового тисячоліття» – обмін думками. Творча майстерня в рамках
засідання літературного клубу «Ліра»;

«Символіка наступаючого року» – майстер клас з виготовлення новорічних прикрас з тканини в
рамках засідання клубу «Дивосвіт»;

«Марафон написання листів» – засідання лекторію «Молодь і право» (в рамках Тижня права);

«Правознавчий світогляд» – вікторина (засідання лекторію «Молодь і право», в рамках Тижня
права);

«Спадщина чорнобиля в ХХІ столітті» – он-лайн зустріч з молоддю-користувачами Новопсковської
Луганської області. Гості – учасники-ліквідатори аварії на ЧАЕС в рамках засідання клубу
«Профі».

Книжкові виставки, тематичні полиці:

«Микола Садовський: лицар української сцени» (до 160-ої річниці від дня народження українського
актора);

«Радості й любові – у свята зимові»;

«Новорічно-різдвяна містерія»;

«STOP» (в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»);

«Скажи насильству – «Ні!»(в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»);

«Закони України: вивчайте! Знайте! Поважайте!»(в рамках Всеукраїнського тижня права);

«Від Миколая до Різдва»;

«Організатор і перший керівник ОУН – Є. Коновалець»;

«Залишиться у пам’яті Чорнобиль»;

«Зимові фантазії» (Новорічний хенд-мейд);

«Українська історична проза»;

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

«СНІД – проблема сучасного суспільства» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом);

«Свято звитяги й українського лицарства» (до дня збройних сил України);

«Мелодії зимових свят»;

«Поетичне слово М. Вороного» (до 145-річчя від дня народження);

«Часів минулих таємниці»;



«Творчість сильних духом» (до Міжнародного дня інвалідів) – виставка робіт молоді з особливими
потребами.

Обласна дитяча бібліотека ім. Т. Шевченка

До Міжнародного дня інвалідів:

«Крок до перемоги: спортсмени-параолімпійці» – книжкова виставка;

«Добром і теплотою хай зігріваються серця» – медіа презентація.

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»:

«Права та свободи дитини» – викладка літератури;

«Причини правопорушень серед підлітків» (в рамках програми ПОЛІС);

«Казка про права» – лялькова вистава (правовий брифінг);

«Спосіб життя – запорука здоров`я» – круглий стіл.

До Дня Святого Миколая:

Лялькова вистава «Чудотворцю Миколай, ти усіх оберігай»;

Огляд літератури та голосні читання «Хмари, небо, зірки, рай … поміж нами Миколай»;

Майстер-клас «АРТ-ялинка»;

Пізнавально-розважальний ігровий турнір «Магія спорту»;

Круглий стіл: Ігрова програма «Святий Миколай здійснює бажання»;

Віртуальне привітання «Листівка другу на Різдво» в рамках форсайт-проекту «Just English».

До Новорічних свят:

Святкова експозиція «Зима малює візерунки»;

Книжково-малюнкова виставка «Зимонька крокує - свята дарує»;

Презентація книжкової виставки «Казкова заметіль»;

Обрядовий калейдоскоп «Привітання й побажання на свята веселі»;

Каскад інформаційних повідомлень «Кристалічні дива»;

Інтерактивне голосне читання «Подарунок для Санта Клауса» з циклу заходів міні-проекту для
дошкільнят «В гостях у казки»

Креатив-майстерка «Новорічні саморобки для юних вигадників»;

Новорічний круїз «Подорож до новорічної казки»;

Новорічна круговерть «Про зиму, ялинку, коляду …».

Пізнавально-розважальні заходи:



Відео-подорож «Чарлі і шоколадна фабрика» з циклу заходів «Ювілейний книгоград» за мотивами
повісті Рональда Дала;

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

Створення привітального буклету в програмі Microsoft Office Publisher;

Створення новорічної листівки он-лайн;

Заняття для учнів початкових класів «Вивчаємо англійську мову он-лайн»;

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 відеороликів
«Кіностудія»»;

Індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо переміщеними особами «Основи комп’ютерної
грамотності»;

Урочисте підведення підсумків конкурсу дитячої творчості «Краса Божого світу очима особливих
дітей».


