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

документами за січень 2017 року)

Загальні питання

8 січня на Меморіальному комплексі “Фортечні вали” за участі керівництва та громадськості міста
відбулося урочисте покладання квітів до Вічного вогню, пам’ятного знаку «Багнет», на Алеї
пам’яті загиблим військовослужбовцям та на Меморіалі “Жертвам нацизму” з нагоди відзначення
73-ої річниці визволення міста від гітлерівської окупації;

22 сiчня у День Соборності України кропивничани зібралися бiля пам’ятника Володимиру
Винниченку щоб покладанням квітів відзначити iсторичне проголошення Акту Злуки Української
Народної Республiки й Захiдноукраїнської Народної Республіки;

30 січня – День пaм’ятi Героїв Крут у Кропивницькому відзначили мітингом та урочистим
покладанням квітів до пaм'ятного знaку зaгиблим учaсникaм AТО у Ковалівському парку.

Просвітництво. Аматорство

13 січня – відкриття персональної виставки Валентини Добровольської – майстра народного
мистецтва з килимарства, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України.
Колекція презентує близько 50 виробів, виконаних у техніці ручного ткання. Це різноманітні
килими, орнаментальні пояси, тайстри, бесаги. Головна мета творчості Валентини Добровольської
– глибоке вивчення мови орнаментів, кольорів килимарства, притаманних Кіровоградщині, та
відтворення їх у своїх роботах, які вирізняються чіткістю геометричних знаків і символів,
композиційною ритмікою, гармонійністю та стриманістю кольорових барв.

Театрально-концертне життя
Обласна філармонія

8 січня – відкриття Вечорів духовної музики "Різдвяні передзвони" та театралізоване дійство
"Різдво Христове у селі";

12 січня – театралізоване дійство "Коляда іде", український вертеп;

17 січня – мистецький проект дитячої філармонії "Діти для дітей". Концерт "Свято Різдвяної зорі";

18 січня – Різдвяна історія з Тіною Кароль. Обрані хіти та колядки.

Фестивалі

З 24 по 30 січня – Всеукраїнський фестиваль-конкурс української академічної музики «Класик-
проект» пам'яті Юлія Мейтуса.

Музейна робота

Обласний художній музей

10 січня – презентація участі у семінарі «Дослідження та реставрація рухомих пам’яток Музейного
фонду України;

12 січня – відкриття виставки пам’яті художника-земляка Юрія Ботнара «Пам’яті митця»;



12 січня проведено програму «Українські традиції та звичаї» для вихованців міського Центру
соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді;

17 січня – відкриття виставки робіт «Зачарований ліс» вихованців Народного художнього колективу
студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Писанка» Кіровоградського
обласного центру дитячої та юнацької творчості до дня народження Марії Приймаченко (1908-
1997);

18 січня в художньому музеї та картинній галереї Петра Оссовського відбувся Міжнародний
флешмоб музейних селфі;

20 січня розгорнуто експозицію до Дня Соборності України «Соборна Україна»;

26 січня – музична моно-вистава "Екуменічний код України – вікова історія Щедрика".

Галерея «Єлисаветград»

24 січня – виставка Народного художника України одесита Миколи Прокопенко.

Краєзнавчий музей

27 січня в рамках проведення Дня пам’яті Героїв Крут та з нагоди відзначення 100-річчя
Української революції 1917–1921р.р. відбувся захід «Бій під Крутами: відомі і невідомі сторінки».
Важлива роль у цьому процесі належить нашим землякам, зокрема Володимиру Шульгину, який
загинув під Крутами.

Історико–архітектурний заповідник родини Раєвських - філія Кіровоградського обласного
краєзнавчого музею

7 січня – захід з циклу «Звичаї і обряди українського народу», присвячений Різдву Христовому.
Захід розпочався з Божественної літургії у Свято–Хрестовоздвиженському храмі. Біля ікони Різдва
Христового було відслужено благодарственний молебінь, де кожен мав змогу приклонитись до
ікони та взяти участь у загальній молитві. Гості свята переглянули презентацію про історію свята
Різдва Христового та особливості його святкування в Україні;

17 січня – захід з нагоди 75-річчя заслуженого працівника культури України Василя
Сильвестровича Босого – доцента кафедри хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва
та дизайну мистецького факультету КДПУ ім. В Винниченка, художнього керівника заслуженого
ансамблю народного танцю України «Ятрань» у 1986-2003 роках. У рамках цього заходу відбулася
презентація виставки «Життя у ритмі танцю», створена співробітниками музею історії українського
хореографічного мистецтва.

19 січня – захід з циклу «Звичаї і обряди українського народу», присвячений Водохрещі.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім. Д.Чижевського

Масові заходи:

Дитяче свято з врученням подарунків від Молодіжної Християнської Асоціації Ісландії членам
Кіровоградської обласної громадської організації матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце
матері»;

Святкова програма «Щедрий вечір» в бібліотеці Д.Чижевського. В ході програми проводилися
майстер-класи, ворожіння, святкові фотосесії, екскурсії до книгосховища та безліч цікавих заходів;



Зустріч з письменником-номінантом на здобуття обласної літературної премії ім. Євгена Маланюка
Василем Мошуренком;

«Креативна лабораторія музикознавця» – в рамках Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
української академічної музики «Класик-проект» пам'яті Юлія Мейтуса;

Презентація книги Василя Даценка «За те, що євреї» – до Міжнародного Дня пам’яті жертв
Голокосту;

Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи)

Відкриті художні студії з малюнку та живопису студентів мистецького факультету КДПУ ім. В.
Винниченка;

Тижневий тренінг з вивчення комп’ютерної грамотності;

Січнева нарада вчителів англійської мови шкіл міста (разом із Центром методичної та соціально-
психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради (ЦМСПС);

До Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту показ фільму Сергія Буковського «Назви своє ім’я»
(підопічні УВП №14, студенти комерційного коледжу);

Тренінг «Медійна грамотність для людей поважного віку»;

Оглядова екскурсія-ознайомлення з відділами бібліотеки, презентація книжкових виставок до Дня
пам’яті героїв Крут, Дня соборності України;

Інформаційно-виховна година у сфері попередження та протидії торгівлі людьми за проектом
«Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми»;

Обмін аудіо книг в УТОС

Книжкові виставки

До святкування Нового року і Різдва Христового виставка-інсталяція «Новорічна феєрія»;

“На здобуття обласної літературної премії ім. Є.Маланюка”;

«Королі шахової гри» – книжкова виставка в Клубі інтелектуальних ігор;

«Різдвяна казка» – виставка рідкісних та цінних видань;

“Хай рік новий, Різдво Христове вам подарують дні казкові ” – відкритий перегляд до свята Різдва
Христового;

«Право на захист» (протидія насильству) – цикл книжкових виставок про Європу та європейців в
рамках роботи Центру європейської інформації;

«Таємниці розкриті та нерозкриті» – книжкова виставка, віртуальна виставка на сайті бібліотеки в
рамках роботи Орхуського центру екологічної інформації;

«Космічний геній України» – книжкова виставка до 110-річчя від дня народження С. П. Корольова;

«Соборність України – соборність нашої свідомості» – книжкова виставка до Дня соборності
України;



«Крути: найбільше важить слово правди» – відкритий перегляд до Дня пам'яті героїв Крут;

“Крути: історія української нескореності” – книжкова виставка та Бесіда;

«Хвилююча історія Голокосту» – презентація книжкової виставки до Міжнародного дня пам’яті
жертв Голокосту;

«Символи України крізь віки – обереги держави та народу» – презентація книжкової виставки
відповідно до урядового плану заходів з популяризації державних символів України;

Літературний календар. «Голос весняної скрипки» – книжкова виставка до 80-річчя від дня
народження Євгена Гуцала, українського письменника;

Літературний календар. «Патріотом загину у неволі чужій» – книжкова виставка до 90-річчя від
дня народження Олекси Тихого, українського поета;

Календар мистецтв. Книжкова виставка до 395-річчя від дня народження Жана Батиста Мольєра
(1622-1673), французького драматурга, актора, творця класичної комедії

Творчі виставки

Відкриття виставки декоративно-ужиткового мистецтва американських індіанців: предмети побуту,
сакральні речі та художній розпис тканин

Клубна діяльність

Засідання клубу польської мови;

Кіноклуб «Екран». Показ фільму режисера А.Хічкока «Лиха слава / Notorious»;

Кіноклуб «Екран». Відеопоказ фільму режисера Р. Хорфа «Це сталось у Брукліні / It Happened in
Brooklyn»;

Клуб розмовної англійської мови

Обласна бібліотека для юнацтва

Масові заходи:

«Проект «Патріотичні діалоги «Україно, ми – дочки твої й сини»:
День Соборності України: погляд в історію» – урок історії;
«Крути: історія української нескореності» історичний екскурс;

«Вулиці Кропивницького: Дворцова» віртуальна екскурсія;

Соборність України» – слайд-бесіда;

«Від Святвечора до Водохреща» – виховний захід про зимові свята від протоієрея Спасо-
Преобреженського Собору Івана Шемедюка;

«Ой прийдуть до тебе три празники в гості» – розважально-пізнавальна програма для дітей з
особливими потребами в рамках проекту «Незламність духу в творчості»

Засідання клубів за інтересами:

«Поетеса та дослідниця Надія Частакова» – зустріч-спілкування з молодою кропивничанкою,
членом НСПУ в рамках засідання літературного клубу для молоді «Ліра»



Книжкові виставки, тематичні полиці:

«Зимові фантазії»;

«Українська хата традиціями багата»;

«Різдво – у кожне серце»;

«Коли бринить історія у серці» (до 135-річчя від дня народження І. Огієнка);

«Децентралізація – нова сторінка в житті країни»;

«Соборна Україна: історична ретроспектива» (до дня Соборності України);

«Євген Маланюк: дорогами втрат і сподівань» (до 120-річчя від дня народження);

«Вшановуючи подвиг земляків» (до Дня визволення м. Кропивницького від нацистських
окупантів);

«Читаймо німецькою» (до Року німецької мови в Україні);

«Українська революція: події, факти»;

«Крути: символ української нескореності» (до Дня пам’яті Героїв Крут);

«Нові часи – нові герої» – книжкова виставка доповнена світлинами воїнів м. Кропивницького, що
загинули в АТО;

«Юридичний компас для молоді»;

«Ім’я як символ»;

«Зима на полотнах художників»;

«Чарівні мелодії Франка Шуберта : до 220-ої річниці від дня народження австрійського
композитора»

Обласна дитяча бібліотека ім. Т. Шевченка

Різдвяні свята:

Народознавче лото «Обрядові звичаї українців»;

Літературний калейдоскоп «Різдвяні свята та обряди в Україні»;

Різдвяні посиденьки «Кутя об’єднує родину»;

Story-time для молодших школярів «Різдвяні історії для малят»;

Майстер-клас «Ялинковий бібліоліс»;

Інтелектуальна креатив-майстерка «Грай з нами у Танграм»;

Книжкова виставка «Зима малює візерунки»;

Книжкова експозиція «Казки на сніжинках»



До 73 - річниці визволення м. Кропивницький від німецько-фашистських загарбників:

«Історичний екскурс «Наш край під час ІІ-ої Світової війни»;

Книжкова виставка «В безсмерті Вітчизни навіки живі»;

До Дня Соборності України»

Книжкова виставка «Наша сила в єдності: Україна Соборна!»;

Огляд книжкової виставки «Соборна Україна – одна на всіх як оберег»;

Панорама фактів «Українці, що вдосконалили світ»

До річниці трагедії під Крутами :

Година пам’яті «Героям Крут – присвячується!»

До 25-ї річниці державних символів України:

Книжкова виставка «Краса і велич символівдержавних»;

Вікторина «Чи знаєш ти свою країну?»;

Патріотичні прапорці «Я люблю Україну» майстер класс

Пізнавально-розважальні заходи:

Відео-подорож до 135- річниці від дня народження англійського поета, драматурга А.А.Мілна з
циклу «Європейські казкарі - дітям»

В рамках підліткового клубу «Уроки Мері Поппінс»:

Еко-прогулянка «Допоможемо зимуючим птахам»

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

Створення буклету в програмі Microsoft Office Publisher;

Створення привітальної листівки 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»


