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

документами за березень 2017 року)

Загальні питання

В обласному центрі з нагоди відзначення дня народження генія української нації Тараса Шевченка
відбувся урочистий мітинг біля пам'ятника Кобзарю. Представники обласної та міської влади,
громади міста, студентська молодь поклали квіти до пам’ятника поету. Після цього усі бажаючі
змогли взяти участь у Шевченківських читаннях.

У Кропивницькому відбулися літературні читання, присвячені 203-ій річниці від дня народження
Т.Шевченка. Вони проходили на базі загальноосвітньої школи № 31. У заході взяли участь: міський
голова Кропивницького Андрій Райкович, начальник управління освіти міської ради Лариса
Костенко, професор Центральноукраїнського педагогічного університету Григорій Клочек,
керівник обласного осередку спілки письменників України Василь Бондар, викладчі та школярі
загальноосвітніх шкіл обласного центру.

З нагоди відзначення сторіччя від початку Української революції 1917–1921 років у
Кропивницькому біля пам'ятника В.К.Винниченку відбувся мітинг та церемонія покладання квітів
за участю посадовців, освітян, студенства та представників громадськості.

В державному архіві Кіровоградської області відбулася презентація науково-краєзнавчого вісника
Центральної України „Між Бугом і Дніпром”.

Театрально-концертне життя
Обласна філармонія:

4 березня в креативному ІТ-просторі “KOWO” відбувся вечір пам'яті Володимира Івасюка “Стихії
голосу, пісні і музики”. Захід пройшов в рамках проекту ''Мости до міста: Кропивницький-
Чернівці''. Особливий ексклюзив проекту – створення серії листівок за мотивами пісень
Володимира Івасюка. Ці листівки будуть подаровані Меморіальному музею В.Івасюка в Чернівцях.

Концерт групи “Тік” під назвою “Євродвіжн”;

Концерт гурту “Антитіла” в рамках Всеукраїнського туру на підтримку нового п’ятого альбому
“Сонце”;

Концерти обласного тижня “Музика для дітей і юнацтва”;

Спільний концерт камерного оркестру “Концертіно” обласної філармонії та скрипаля-віртуоза
Остапа Шутка з ансамблем “Allusion”;

Концерт групи “The Hardkiss”;

Концерт гурту “Дзідзьо”;

Концерт DIZEL Show. Вечір гумору “Весна смішна”;

Концерт дуету Тамерлан і Альона.

Презентації:



Презентація книги Дмитра Степаненка “Фронтовий щоденник: окопні історії”. Автор брав участь у
Революції гідності та служив у зоні проведення АТО. Під час військової служби розпочав, а вже
після демобілізації завершив роботу над книгою. У рамках презентації відбудлась автограф-сесія
Дмитра Степаненка.

Академічний обласний театр ляльок

25-26 березня відбулася прем'єра інтерактивної казки для дітей дошкільного віку “Хитре Лисеня”
В.Павловскіса.

Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Кропивницького

Вистави:

7 березня – прем’єра музичної комедії Свідоцтво про шлюб” автор п’єси ізраїльський драматург
Ефраїм Кішон. Режисер-постановник заслужений діяч мистецтв України Євген Курман.

10 березня – трагікомедія "Він – моя сестра", антреприза за участю акторів Володимира
Горянського та Анатолія Хостікоєва. Режисер – Віталій Малахов.

12 березня – прем'єра вистави “Украдене щастя” за п’єсою І. Франка.

23 березня – комедія в 2-х діях “И только смерть разлучит нас”, антреприза за п’єсою Альдо
Миколаї. У головных ролях: К.Костішин, Катерина Кистень, Остап Ступка. Режисер-постановних:
Валерій Астахов.

Концерти:

2Концерт хору ветеранів “Калина над Бугом” Гайворонського районного будинку культури;

Концерт легендарного ансамблю “Пісняри”, який об’єднався в колишньому “золотому” складі.

Просвітництво. Художня самодіяльність

З 1 по 30 березня на Кіровоградщині проходив 58-ий обласний огляд-конкурс аматорських
театральних колективів ”Театральна весна Кіровоградщини”, започаткований управлінням
культури і туризму обласної державної адміністрації та обласним Центром народної творчості
Цього року в “Театральній весні” взяли участь 32 аматорські театральні колективи клубних
закладів області, які представляли вистави української та зарубіжної класики, сучасної драматургії.
Огляд-конкурс проходив на базі Палацу культури “Світлопільський” м. Олександрії,
Кіровоградського, Новомиргородського районних будинків культури, Побузького міського Будинку
культури “Металург” Голованівського району та Світловодського міського Палацу культури.

4 березня у Світловодському міському Палаці культури відбувся звітний концерт хореографічного
колективу “Тандем”. Були представлені хореографічні композиції виконані в різних танцювальних
стилях і жанрах: народні українські стилізації, диско, хіп-хоп, джаз-фанк.

5 березня у Світловодському міському Палаці культури пройшов комплексний масовий захід
“Територія позитиву”. На учасників чекали безліч різних і цікавих дислокацій: запальні ігри;
майстер-класи з виготовлення солодких крокусів, чарівних троянд, шкіряних прикрас та ін.
Нововведенням стала дитяча м’яка ігрова кімната, яку зробили власними силами працівники
Палацу культури.

7 березня у Голованіському районному Будинку культури відбулась церемонія нагородження
переможниць конкурсу “Жінка року” за підсумками роботи у 2016 році. Вперше започаткований за
ініціативи відділу культури, туризму та культурної спадщини Голованіської райдержадміністрації



при підтримці керівництва районної державної адміністрації, районної та селищної рад, конкурс
мав за мету відзначити та підтримати найбільш активних жінок Голованівщини. За вагомий внесок
у соціальне, політичне, культурне та духовне життя району. “Жінкою року у галузі культури” стала
Інна Гордійчук, художній керівник районного Будинку культури.

7 березня у приміщенні Маловисківського районного Будинку культури– відбувся конкурс-дефіле
українського стилізованого сучасного та автентичного жіночого одягу. В ньому взяли участь
представниці Мануйлівського, Оникіївського, Злинського, Миролюбівського, Хмелівського,
Новогригорівського сільських будинків культури, Пасічнівського та Нововознесенського сільських
клубів, районного Будинку культури.

14 березня на базі Палацу культури ''Світлопільський'' м.Олександрії відбулося виїзне засідання
обласного творчого об’єднання ''Дивосвіт''. Фахівці обласного Центру народної творчості
презентували основні напрямки діяльності об’єднання та розповіли про співпрацю з районними та
міським осередками.

Творчий колектив Олександрійського районного Будинку культури виступив з концертною
програмою ''Посмішки весни'' перед членами міського громадського об’єднання інвалідів ''Віра''.
Позитивний настрій створювали солісти та учасники народного аматорського театру малих форм
''Консенсус'' (керівник Олександр Яшний).

29-30 березня на базі обласного Центру народної творчості відбувся обласний семінар керівників
аматорських фольклорних колективів.

Музейна справа

Художній музей

Експонувались виставки:

1 березня – виставка “Весни та котів багато не буває...” Експозиція обласного художнього музею до
Всесвітнього дня котів. На виставці представлені роботи художників-земляків В.О.Федорова,
А.Ю.Іпатова, В.С.Колісниченка, С.А.Дриги, П.О.Олексієнка;

7 березня – виставка ''На порозі весни''. На виставці представлені роботи з фондового зібрання
обласного художнього музею та роботи членів обласної організації Національної спілки художників
України;

9 березня – експозиція “Шевченко з нами” до відзначення 203-ї річниці від дня народження
українського поета, художника, мислителя Т.Г. Шевченка (1814-1861). В експозиції представлені
роботи з фондового зібрання обласного художнього музею, які розкривають життєвий та творчий
шлях видатного українця;

9 березня – пересувна виставка “Т.Г.Шевченко-художник” для учнів НВО багатопрофільний ліцей
ФМШ - ЗШ І-ІІІ ст. №18;

10 березня – пересувна виставка “Т.Г.Шевченко-художник” для учнів Комунального закладу
“Навчально-виховне об’єднання “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  24 - центр дитячої та
юнацької творчості “Оберіг”;

13 березня – виставка художніх творів художника-земляка Броніслава Домашина (1927-2000)
“Закоханий у рідний край” до 90-річчя від дня народження. В експозиції представлені живописні та
графічні твори із фондового зібрання обласного художнього музею;

24 березня – експозиція “Театр дітям та дорослим” до Міжнародного дня театру та Міжнародного
дня лялькаря. В експозиції представлені роботи з фондового зібрання обласного художнього музею.



Майстер-класи:

1 березня – майстер-клас із виготовлення картини для участі у ІІІ Великодньому Благодійному
Аукціоні “Весняний настрій”;

2 березня – майстер-клас із вишивки “Мережка” Майстер-клас проводила Ольга Коломієць – член
Національної спілки майстрів народного мистецтва України;

Протягом місяця відбулися майстр-класи з виготовлення виробів із солоного тіста: “Квіткова
фантазія”, “Янгол”,“Писанка”,“Зайчик”.

Лекції:

Протягом березня у відділі музею – картинній галереї Петра Оссовського “Світ і Вітчизна”
відбувались лекції з історії образотворчого мистецтва “Мистецтво давнього світу”. Лектор:
Анатолій Кімнатний – завідуючий відділу обласного художнього музею – “Світ і Вітчизна”.

Музична вітальня:

11 березня – спільний концерт членів клубу авторської пісні та поезії ''Байгород'' з програмою
''Весняні мотиви'' та учасників дніпровського Бард-Арт клубу Олега Попенко і Наталії Семикіної з
програмою “Весняне перехрестя ;

18 березня – творчий вечір клубу авторської пісні “Театр авторської пісні” концерт “Киньте все –
гармошка грає”.

Презентації екскурсій:

10 березня – презентація пішохідної екскурсії містом “Кропивницький в особистостях української
історії”. Екскурсовод: Микола Правда – науковий співробітник відділу туристично-краєзнавчої та
інформаційної роботи обласного художнього музею;

24 березня – презентація пішохідної екскурсії містом “Від фортеці Святої Єлисавети до
Кропивницького”. Екскурсовод: Олег Юрченко – завідуючий відділом туристично-краєзнавчої та
інформаційної роботи обласного художнього музею.

Краєзнавчий музей

Виставки:

15 березня – пересувна фотовиставка “Ветерани у строю” з нагоди 30-річчя Кіровоградської
обласної організації ветеранів України в приміщенні академічного музично-драматичного театру
ім. М.Кропивницького.

21 березня – пересувна виставка “Від ярмаркового балагану до мистецтва ХХІ сторіччя”,
присвячена історії українського професіонального театру в Кіровоградському медичному коледжі
ім. Є.Й.Мухіна.

29 березня – виставка “Російсько-турецька війна 1877 – 1878 рр. у батальному живописі кінця ХІХ
– початку ХХ століття та спогади про війну нашого земляка Миколи Садовського”. Видатний
режисер та актор, один із корифеїв українського театру Микола Садовський, брав участь у
російсько-турецькій війні та залишив спогади про ці події. “Спомини з російсько-турецької війни
1877-1878 рр.” М.Садовського були опубліковані у 1917 році, один з примірників видання
зберігається у фондах обласного краєзнавчого музею.

Культурно-просвітницькі заходи:



16 березня – зустріч освітян та представників культурних осередків в рамках спільного з
інститутом післядипломної освіти ім.В.Сухомлинського освітніього проекту “Реалізація
регіональних культурологічних проектів, як складова вдосконалення педагогічної діяльності
вчителів.” Метою проекту є привернення уваги широких кіл громадськості, особливо педагогів, до
можливостей музеїв у освітньому процесі.

24 березня – культурно-просвітницький захід “Тарас Шевченко і наш край”. Захід, присвячений
203-й річниці з дня народження Кобзаря було проведено для учнів місцевих освітніх закладів.

28 березня – культурно-просвітницький захід ''Нас єднає рідна земля''. Захід присвячений
письменникам-землякам Володимиру Винниченко та Євгенію Маланюку, а також видатному
книголюбу та бібліографу, лауреату Державної премії УРСР імені Т.Г.Шевченка Федору Сарані. У
заході взяли участь автор проекту ''Винниченківський меридіан'' С.Колісник (м.Кропивницький) та
донька і хранителька бібліографічної спадщини Ф.К.Сарани, Т.Коровіна (м. Київ), яка поділилася
особистими спогадами про свого батька.

Меморіальний музей М.Л.Кропивницького

Музично-літературна вітальня:

13 березня – художня програма ''Весна, весна'' ансамблю театралізованої пісні ''Чиста криниця''
Будинку культури ''Авіатор'' під керівництвом Н.Бредихіної . В програміі звучали ліричні вірші
Н.Бредихіної у виконанні автора, українські народні пісні та пісні сучасних авторів у виконанні
ансамблю та солістів під акомпанемент Ю.Малиновського (баян).

Літературно-меморіальний музей І.Карпенка-Карого

Презентації книг:

17 березня - презентація книги П.Чорного “Татова книжка” в рамках проекту “Казка – дітям”.

Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна

Виставки:

3 березня до 125-річчя видатного земляка художника О.О.Осмьоркіна лише один день
експонувалась унікальна виставка “Студійні малюнки О.О.Осмьоркіна 1920-х – поч.1950-х рр”. На
виставці було представлено понад 20 графічних творів, переданих до музею вдовою художника;

Виставка “Вони любили його...”. Це живописні твори та графічні твори художників – учнів .О.
Осмьоркіна;

Пересувна виставка репродукцій “Жіночий портрет в творчостіО.О.Осмьоркіна” у фойе міської
дитячої художньої школи ім. О.О.Осмьоркіна;

Персональна виставка художника-аматора Миколи Євтушенка „Казарянські пасторалі”.

Лекції:

У міській дитячій художній школі ім.О.О.Осмьоркіна в рамках роботи лекторію “Світ
образотворчого мистецтва” відбулася публічна лекція-відеопрезентація на тему: “Жіночі образи в
творчості О.О.Осмьоркіна”, присвячена 125-річчю з дня народження О.О.Осмьоркіна та
приурочена до Дня 8-го Березня. Лектор – заслужений художник України Андрій Надєждін.

Галерея “Єлисаветград”

Виставки:



3 березня – виставка “Море акварелі”. Виставка є частиною масштабного проекту-бієнале “Море
акварелі”, Всеукраїнської та Міжнародної виставки майстрів акварелі. Крім українських
художників на виставці представлені роботи художників з Німеччини, Молдови та Китаю;

Напередодні жіночого свята 8 Березня за безпосередньої участі галереї “Єлисаветград” в слідчому
ізоляторі ВТК було розгорнуто пересувну мистецьку виставку для працівників установи, а також
для неповнолітніх та жінок, що утримуються під вартою;

17 березня – виставка художника з Олександрії Олександра Охапкіна. Майстер пише ікони на яких
зображує Богоматір, Ісуса і святих в українських костюмах. Ці неканонічні ікони називають –
домашні. Роботи Охапкіна експонувалися в Україні та за кордоном – в Італії, Франції, Німеччині.
Написані ним ікони прикрашають церкву святого Володимира в Парижі.

Літературно-мистецький проект “Поетична середа”:

29 березня – традиційний захід галереї “Битва поетів”. Поети презентували свою творчість, а
глядачі – насолоджувалися поезією і музикою.

Фестивалі

З 25 по 30 березня в Кропивницькому відбувався обласний конкурс учнів позашкільних
спеціалізованих навчальних закладів „Паросток”. У конкурсі взяли участь юні інструменталісти,
хореографічні та хорові колективи від 46 музичних шкіл області.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки

Інформаційно-просвітницькі години та бесіди:

Інформаційно-просвітницька година з питань національно-патріотичного виховання для
військовослужбовців строкової служби в/ч А1469;

Інформаційно-просвітницька бібліогодина для вчителів географії з обласних центрів України в
рамках Всеукраїнської Олімпіади з географії;

Інформаційне повідомлення до Всесвітнього дня поезії для людей з вадами зору в рамках роботи
бібліотечного пункту при УТОС;

“День народження чудовиська” – бесіда за книгою Сашка Дерманського “Чудове чудовисько і
погане поганисько”.

Голосні читання:

“Півгодини з Тарасом Шевченком”, до 203-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка –
прослуховування аудіокниги Т.Шевченка “Поезія”, читає заслужений артист України П.Панчук.

Мистецькі виставки:

“Весна і Жінка: дві краплини сонця” – виставка декоративно-ужиткового мистецтва майстрів
об’єднання “Ниточка” Галини Костюк, Валентини Ковтун до Міжнародного дня жінок;

“Їхнє друге покликання” – виставка-хобі медичних працівників м. Кропивницький;



“Пейзаж в нетрадиційних техніках” – виставка студентів мистецького факультету КДПУ ім.
В.Винниченка;

“Квітують мальви біля хати” – виставка ретролистівок з приватної колекції Ю.Тютюшкіна;
“Український театр: Тобілевичі. Серія листівок за світлинами Олексія

Іваницького, Харків 1903 р.” – виставка ретролистівок з приватної колекції В.Могилюка.

Фестиваль печворку та текстильних сумок “Клаптикова мозаїка-2017”:

“Торба і до торби”– виставка текстильних сумок;

Персональна виставка арт-квілту Людмили Кривенко;

''Cтепові квіти''– виставка робіт учасників та учнів “Студії клаптарства Ірини Кудревич”.

Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, презентації книг та інших друкованих видань, концерти:

Творчі зустрічі:

Зустріч з Іриною Небеленчук (в рамках заходів, організованих спільно спільно з КОІППО ім. В.
Сухомлинського, присвячені популяризації творчості письменників – земляків), до Дня поезії;

“Видатний бібліограф – Федір Сарана” – зустріч з донькою земляка бібліографа Федора Сарани
Тетяною Коровіною;

“Ой весна-весна, що ти, веснонько, нам принесла” (Українські традиції за народним календарем.
Відродження традицій ляльки-мотанки) – зустріч з майстринею реконструкції ляльок-мотанок
Оленою Мединською.

Екскурсії:

Оглядова екскурсія-ознайомлення з відділами бібліотеки для учнів четвертого класу НВК №11;

Оглядова екскурсія-ознайомлення з відділами бібліотеки підопічних терцентру надання соціальних
послуг Подільського району, м. Кропивницький;

“Сучасна українська література” – літературна екскурсія до Дня поезії для учнів ЗОШ №30;

“Ресурси відділу документів іноземними мовами – 3D принтер” – екскурсія-ознайомлення для
учнів Малої академії наук;

“Знайомство з бібліотекою” – квест-екскурсія для учнів ЗОШ №34 та ЗОШ №18;

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Буремний час України” – книжкова виставка до 100-річчя від дня створення Української
Центральної Ради;

“Шевченко в літературі і мистецтві” – книжкова виставка до 203-річчя від дня народження Т.Г.
Шевченка;

“Таємниця жінки” – презентація книжкової виставки до Міжнародного дня Жінок;

“Запашні мелодії вірша” – книжкова виставка до Всесвітього дня поезії;



“Подвиг, непідвладний часу” – книжкова виставка до 73-річчя визволення Кіровоградщини від
фашистських загарбників;

“Поезія – мелодія душі” – книжкова виставка до Всесвітнього дня поезії;

“Фтизіатрія: новий погляд на проблему” – презентація книжкової виставки до Дня боротьби із
захворюванням на туберкульоз;

“Україна жартує” – презентація книжкової виставки до Всесвітнього дня сміху.

Тематичні книжкові виставки:

“Музеями світу” – книжкова виставка рідкісних та цінних документів;

“Секрети розумного Городника” – книжкова виставка;

“Герої України на захисті Вітчизни”– книжкова виставка на підтримку воїнів АТО та членів їх
родин;

“Книжковий арсенал — 2017” – книжкова виставка нових надходжень.

Огляди та перегляди літератури:

“Червонокнижні та рідкісні рослини і тварини Кіровоградщини” – огляд літератури для учнів
третього класу ЗОШ №34;

“Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка” – перегляд літератури;

“Прекрасне свято всіх жінок пташки несуть на крилах” – відкритий перегляд до Міжнародного
жіночого дня.

Тематичний цикл виставок “Календар мистецтв”:

До Дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), видатного українського поета,
художника, мислителя, просвітника, громадського діяча – книжкова виставка;

До 175-річчя від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка (1842-1912), видатного
українського композитора, диригента, етнографа, педагога, громадського діяча– книжкова виставка.

Навчальні заняття (тренінги, семінари, вебінари та майстер-класи):

Тренінги:

“Основи комп`ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернет” для користувачів категорії “50+”;

“Медіаграмотність громадян” для користувачів категорії “50+”;

Інтерактивний тренінг-семінар від представників Міжнародного освітньо-методичного центру
PEARSON – Dinternal для вчителів англійської мови міста та області;

Навчання на тренажерах “Колір” “Форма” (в рамках роботи майданчика для людей з вадами зору
''Інтерсвіт'') для дітлахів ДНЗ №47 “Краплинка”.

Вебінари:

“Пошук в Інтернет” – фаховий вебінар для бібліотечних працівників.



Участь у проектній діяльності та громадських акціях, співпраця з громадськими
організаціями:

Засідання мультидисциплінарної групи за проектом “Поширення Національного механізму
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми”;

Інсталяція “ГРАНІ3” в м. Кропивницький в рамках Національної інформаційної кампанії з протидії
торгівлі людьми;

Благодійна фотосесія для дітей з функціональними обмеженнями (спільно з ГО “Серце матері”).

Майстер-класи:

“Малюємо мальви” – майстер-клас для вихованців дитячого будинку “Наш дім”;

“Зроби чудовисько” – майстер-клас в техніці декоративно-ужиткового мистецтва “ниткографія”

Бібліотечні проекти:

Центр “Вікно в Америку”:

Візит Віце-Консула Сполучених Штатів Америки Наомі Анісман з презентацією про студентські
програми обміну, навчання у США та процедури оформлення віз США;

Зйомки телепрограми “Англійська для дітей”.

Орхуський центр екологічної інформації:

Засідання круглого столу фахівців-екологів, громадських діячів до Всесвітнього дня води.

Клубна діяльність:

Кіноклуб “Екран”: відеоперегляди;

Клуб документального кіно “DocuDays”: показ фільму “Голосуйте за мене, будь ласка” (УВП №14);

“Польський культурний центр”: “Подорожуючи Польщею” – зустріч представників польської
громади; Організація роботи курсів з вивчення польської мови та забезпечення доступу
користувачів до фонду документів польською мовою;

“Клуб інтелектуальних ігор” – шахові турніри для дітей “Мистецтво інтелектуальної гри”;

“Клуб розмовної англійської мови” – тематичне засідання “American Poetry Week/Тиждень
американської поезії” до Всесвітнього дня поезії. У програмі заходу: книжкова виставка, голосні
читання, обговорення, перегляд екранізацій.

Науково-методична робота:

“Публічні бібліотеки Кіровоградщини: стратегія розвитку” – рада директорів.

Обласна юнацька бібліотека

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інформаційно-просвітницькі години та бесіди:

“Жива легенда епох: Вольфґанґ Амадей Моцарт” – мистецька година;



“Пишаймося українцями-рекордсменами” – бесіда-діалог;

“Стежками творчої долі Кобзаря” – бесіда-вікторина;

“Письменники доби розстріляного Відродження” (Є. Маланюк, В.Винниченко) – літературно-
музична. година;

“Тарасова доля – то правда жива”, до дня народження Т. Шевченка – літературна година;

“Мати – символ добра на землі” – літературно-музична. година;

“Ліна Костенко. Чарівний світ поезії” – година поезії;

Слайд-бесіди:

“Небезпека в інтернеті” – слайд-бесіда;

“Біоміметика (запозичення інженерного досвіду у природи)” – слайд-бесіда

Інтерактивні масові заходи:

“Знайомство з Америкою” – пізнавальна експедиція;

“Тарас Шевченко й одвічна жіноча таїна” – вернісаж жіночих портретів;

“Стежинками рідної мови” – інтелектуальна гра;

“Герої не вмирають” – урок гідності, пам’яті Небесної Сотні та вшанування учасників АТО;

Інтерактивні масові заходи з використанням інформаційних технологій:

“Вулиці Кропивницького: Велика Перспективна” – відеопрогулянка;

“Архітектурні фантазії” – віртуальна подорож;

“Країна сонця, що сходить” (до Року Японії в Україні) – віртуальна мандрівка;

Майстер-класи:

“Весняні квіти власноруч” – майстер-клас;

“Весняні квіти гіацинти” – майстер-клас по виготовленню паперових квітів у КЗ ''Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей з притулковими групами Кіровоградської обласної ради'';

“Гіацинти з паперу” – майстер-клас;

Мистецькі виставки:

“Відкриваємо молоді таланти” – виставка робіт художниці Світлани Хавроненко;

Виставка творчих робіт НВО, Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад I ступеню
“Гармонія” – гімназія ім.Тараса Шевченка (Гурток “Господарочка”, керівник: Тисак І.В.);

“Зупинимо туберкульоз разом” – фотовиставка (світлини лікарів та пацієнтів Лисинчанського
протитуберкульозного диспансеру);

Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, презентації книг та інших друкованих видань, концерти:



Творчі зустрічі:

“Говоримо про Т. Шевченка” – зустріч із Гольник Оксаною Олександрівною, кандидатом
філологічних наук, доцентом кафедри літератури Центрально-українського державного
педагогічного університету;

“Збережи здоров’я! Дізнайся про туберкульоз більше” – зустріч із лікарями обласного
протитуберкульозного диспансеру;

Презентації книг:

Презентація книги кіровоградських письменників О.Бондаря та С. Томашевської ''Марево'' (із
циклу презентацій ''Дегустація літературних новинок'');

Екскурсії:

Екскурсія до військової частини А0680 (Кімната бойової слави третього окремого полку
спеціального призначення);

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Життя і для геніального Леся Курбаса”, до 130-ої річниці від дня народження українського
режисера, актора;

“Світло і сонце на полотні: Тетяна Яблонська”, до 100-річчя від дня народження української
художниці;

“Світоч музики: Микола Лисенко”, до 175-ої річниці від дня народження українського композитора,
піаніста, фольклориста;

“Усе життя-театр”, до Міжнародного дня театру;

“Л. Глібов: байкар своєї епохи”, до 190-річчя від дня народження;

“Центральна Рада на тлі української революції”, до 100-річчя від дня створення УЦР;

“Подвиг заради Вітчизни”, до Дня українського добровольця;

“Туберкульоз як інфекційна хвороба і соціальна проблема”, до Всесвітнього дня боротьби з
туберкульозом;

“Провісник долі України”, до 203 річниці від дня народження Т. Шевченка;

“Поезія – музика мого серця”, до Всесвітнього дня поезії;

“Час плине, а пам’ять залишиться”, до Дня Героїв Небесної сотні;

Тематичні книжкові виставки:

“Знайомство з Америкою”;

“Таємниці кухні країни Сонця”;

“Весняні секрети”;



“Масляна в народних традиціях”;

“Голос душі українського народу” (Т. Шевченко);

“Стежинами жіночих письменницьких доль”;

Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Клуб “Дивосвіт”:

“Браслети в стилі ''Шамбала” – майстер-клас;

Мистецтво “канзаші” на теренах степового краю” – майстер-клас від майстрині Галини Іванівни
Неділько;

Клуб “Профі”:

“Археолог: професія чи покликання” – зустріч з викладачем КДПУ ім. Володимира Винниченка
К.І.Панченком та екскурсія по археологічному музею ім. Н.Бокій;

Клуб “Ліра”:

“Вірші мовою кохання”, до Всесвітнього дня поезії – вечір французької поезії. Творча майстерня,
Skype – спілкування з членом клубу “Ліра” А.Яцнулом, що проживає у Франції;

“Школа інформаційного комфорту”:

ДБА бібліотеки. Електронні каталоги бібліотеки. Пошук літератури в електронному каталозі.
Пошук інформації на сайті бібліотеки.

Лекторій “Молодь і право”:

“Чи бувають права без обов’язків?” – урок міркування; Туристичний експрес-салон “Подорожуймо
Європою!”:

“Найцікавіші бали Європи: свято розкоші й танцю” – турне;

“Німеччина: відома і невідома” (традиції, культура, література Німеччини) – віртуальна мандрівка;

Бібліопроект Патріотичні діалоги “Україно, ми – дочки твої й сини”: – “Шляхами звитяги: подвиг
заради майбутнього”.

Обласна дитяча бібліотека ім. Т.Г.Шевченка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інтерактивні масові заходи:

“Тарас Шевченко – нащадкам”, до 203-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка – літературна
вікторина

“Подаруй мамі квіти і ласку!”, до Міжнародного жіночого дня 8 Березня – свято;

“Story-time” для дошкільнят “Чарівні предмети” пізнавально-розважальний захід з циклу
“Вивчаємо енциклопедію казкових героїв”;

“Мода – ніщо. Стиль – все” – культурний шок;



Голосні читання:

Коментоване читання книги Є.Білоусова “Тарасове перо”, до 203-річниці від дня народження
Т.Г.Шевченка;

Голосне читання книги “Героям слава!”, до Дня українського добровольця;

Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

“Вшановуємо подвиг українських добровольців”, до Дня українського добровольця – інформаційна
година з викладкою літератури;

“Слово не горобець, вилетить не піймаєш” – калейдоскоп інформаційних повідомлень;

Всеукраїнський тиждень дитячого читання:

Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання в області;

“Острови читання запрошують до пригод” – cвято;

”Диво, ім’я якому – книга” – день бібліографії;

“Читай сучасне – твори майбутнє!” – день відкритих дверей;

“Дитячим письменникам України – Ура!” – літературне асорті;

“Книжечку новеньку, почитай маленький!” – день нових книг;

“Я з книгою відкриваю Всесвіт” – книжковий дайвінг;

“Поттеріана” – бібліотечний квест;

“Цікаві речі руками нашої малечі” – день творчості;

День щасливих боржників;

“Напиши листа улюбленому книжковому герою” – акція;

“Книжка вийшла на прогулянку” – бібліодесант;

“Читай, я буду слухати!” – обласна бібліоакція для малюків та їхніх батьків;

“Я граюся і мрію”– розважальна програма в рамках обласної бібліоакції;

Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

“Сонячний промінчик на книжковій полиці” – бібліотечний клуб;

Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи):

Тренінги:

Створення привітальної листівки для матусі он-лайн – навчання для користувачів “Комп’ютер та
Інтернет з нуля”;

Набір та форматування тексту – навчання для користувачів “Комп’ютер та Інтернет з нуля”;



“Створення та редагування таблиць в Microsoft Word” – індивідуальні заняття-консультації з циклу
“Наш друг і помічник – комп’ютер” для дітей, чиї батьки є учасниками АТО

“Основи комп’ютерної грамотності” – індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо
переміщеними особами.

Майстер-класи:

“Усмішка для мами”, до Міжнародного жіночого дня 8 березня майстер - клас;

“Гусак” – майстер-клас з циклу “Грай з нами у Танграм”.


