Хроніка культурного життя Кіровоградщини
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими
документами за червень 2017 року)
Загальні питання

3 червня у м. Кропивницький було встановлено одинадцять національних рекордів. До Книги рекордів
України одночасно увійшли місто Кропивницький і дев'ятеро його мешканців.
Свідоцтва у категоріях: “колекції”; “спорт вперше”; “мистецтво”; “музеї вперше” отримали:
Віталій Логов – за найбільшу колекцію (150 одиниць) стендових моделей, пофарбованих пензлями;
Вадим Лефтор та Тетяна Онул – за найбільшу колекцію ляльок-неваляйок;
Сергій Ворона – за найбільшу колекцію ( 150 одиниць) гасових ламп 19-20 ст.;
Євген Василевський – за найбільшу колекцію з металопластики;
Сергій Куць та Олександр Куць– за найбільшу колекцію ( 875 одиниць) новорічних листівок;
Вадим Кащенко – за найбільшу колекцію спортивної фалеристики та за звання „тридцятикратний
чемпіон області з настільного тенісу”;
Ігор Шатохін – за найбільшу колекцію ( 178 одиниць) стендових моделей, за єдиний в Україні
міжнародний авторський патент в галузі мистецтва, за перший створений військово-історичний
музей в мініатюрі.
В особі усіх вищеназваних осіб громада міста Кропивницький отримала диплом „Місторекордсмен” за кількістю встановлених рекордів мешканцями одного міста протягом одного дня.
10 червня у Світловодську, що на Кіровоградщині, відбувся третій міський "Парад дитячих візків".
Організаторами заходу виступили: громадська організація "Світле місто"; ГО "Патріот Світловодська" ;
ГО "Майбутнє без меж"; Світловодський міський Палац культури.
15 червня у м. Кропивницький з’явилась нова локація проекту “Поезія стін” Стіна, яка розміщена на
відрізку від пам’ятника “Наталки Полтавки” до бібліотеки ЦДПУ ім. В.Винниченка, розписана віршами
сучасного українського письменника Юрія Іздрика.
Письменниця із Кропивницького Ольга Мігель стала лауреатом міжнародного літературного конкурсу
"Коронація слова-2016". Спеціальну премію від дитячого журі "Вибір дітей" за кращий прозовий твір для
дітей старшого шкільного віку і юнацтва отримав роман О. Мігель "Резонанс! Чародійка з синдромом
ненормальності"
18 червня в Кропивницькому ТРЦ “Depo`t center” відбулась виставка робіт майстрів декоративноужиткового мистецтва з різних міст України. Організатором заходу виступило Творче Об’єднання "Hand
Made Події".
22 червня з нагоди Дня пам'яті жертв війни в Україні відбулося покладання квітів до Вічного вогню та
пам'ятного знака “Багнет”, що на Фортечних валах обласного центру. Вшанувати пам'ять українців, що
загинули, захищаючи країну, прийшли представники обласної та міської влади, ветерани, військові,
міські жителі.

23 червня, у міськраді м. Кропивницький відбулося нагородження переможців міського конкурсу
"Молода людина року-2017".
Нагороди отримали:
У номінації "Молодий захисник України" відзнаку міськради отримав Сергій Сокур, старший
солдат Збройних Сил України, учасник АТО;
Ганна Колєва, як керівник Центру медико-психологічної реабілітації "КОМ-ПАС", отримала
відзнаку "Молодий громадський активіст" року;
У номінації "Молодий представник робітничої професії" нагородили Юрія Шаповалова,
регулювальника радіоелектронної апаратури ПАТ "Радій";
У номінації "Сила духу" відзнаку отримав Андрій Деревінський, спортсмен відділення "Інваспорт"
з плавання.
Також було відзначено і представників активної молоді Кропивницького подяками та грамотами від
виконавчого комітету міськради Кропивницького. Серед нагороджених науковці, громадські активісти та
підприємці.
28 червня в обласному центрі біля пам’ятника Володимиру Винниченку відбувся святковий мітинг,
присвячений Дню Конституції України. Представники обласної та міської влади, та громадськість міста
поклали до пам'ятника квіти. Під час мітингу відбулось нагородження волонтерів за допомогу
українській армії.
Клубними закладами області проведено ряд заходів з нагоди відзначення Дня Конституції України.
Урочисті мітинги та концертні програми за участі кращих аматорських колективів були організовані
працівниками Долинського, Вільшанського, Новгородківського, Олександрійського, Маловисківського та
інших районів області. В смт. Голованівськ відбулися святкове дійство “Вимріяна поколіннями”,
флешмоб “Прокидайся, Україно!” та концертна програма в рамках районного літературно-мистецького
фестивалю “Приятранське літо”.
30 червня в в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна відбулося нагородження лауреатів обласної
премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистетцва імені Якова
Паученка. Лауреатами премії за 2016 рік стали:
У номінації “Архітектура” - Дрофа Ірина Олексіївна, за будівництво православного храму і
благоустрій парку імені Крючкова;
У номінації “Декоративно-прикладне мистецтво” - Кулініч Лариса Олександрівна, за творчі
доробки в галузі художньої керамики та впровадження традиційних технік гончарства в сучасне
декоративно-прикладне мистецтво;
У номінації “Геральдика та вексилологія” - премія не присуджувалась, у зв'язку з відсутністю робіт.
Театрально-концертне життя
Обласна філармонія:

Концерт гурту "Табула раса";
Оперета "Летюча миша", автор Й. Штраус. Вистава за участю зірок української оперети та балету:
Народного артиста України Володимира Полубоярцева; Заслужених артистів України Сергія
Авдєєва та Василя Короленка;

Церемонія нагородження військовослужбовців та волонтерів почесною відзнакою „Народний герой
України”;
Концерт оркестру
ім.П.Вірського;
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Звітний концерт Імперії Мистецтв “Форсайт”.
Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Кропивницького
Вистави:

Гастролі київського театру “Чорний квадрат” – вистава “15 хвилин до і після секса...”;
Вистава "Майстер та Маргарита", антреприза за участю О.Сумської.
Культурно-просвітницькі заходи:

29 червня – вечір пам’яті до 90-річчя від дня народження Миколи Смоленчука та презентація його книги
“Степи полинові” про життя та творчість Марка Кропивницького.
Просвітництво. Аматорство.

У Маловисківському районному Будинку культури в рамках проекту “Українська майстерня” відбулася
виставка ляльок “Від бабусі до онуки”. Експозиція налічувала 185 експонатів, зібраних із різних
територій району: Малої Виски, Смоліного, Хмельового, Новопетрівки, Злинки, Гаївки, Краснопілки,
Великої Виски. Відвідувачі знайомилися з колекціями ляльок 50-80-х років минулого століття, а також з
ляльками, виготовленими місцевими майстринями: мотанки, Ельфи, Тільди. Усі бажаючі мали змогу
взяти участь у майстер-класі по виготовленню ляльки.
Народний аматорський хоровий колектив “Дивоцвіт” Новоархангельського районного Будинку культури
(керівник – заслужений працівник культури України Інна Денисенко) відзначив своє 30-річчя. З цією
датою його привітали керівництво району та працівники обласного Центру народної творчості.
Працівниками Голованівського районного Будинку культури для учасників польових зборів –
військовозобов’язаних загону територіальної оборони району організовано низку культурно-мистецьких
заходів: концерт патріотичного напрямку “Славу співаємо тобі, захиснику”; концерт-відпочинок “З
добром до людей”.
Музейна справа
Обласний художній музей

Фондове зібрання Кіровоградського обласного художнього музею поповнилося новими офортами,
ліногравюрами, літографіями Хвороста Василя Івановича - живописця і графіка, заслуженого працівника
культури України, члена Національної спілки художників України, творця і колекціонера екслібрисів. 17
творів знаного майстра: “Реве та стогне Дніпр широкий” (1997), “М.В. Гоголь та О.С. Пушкін” (2008),
“Пам’ятник О.С. Пушкіну” (1983), “Зустріч О.С. Пушкіна із сім’єю Раєвських”, “О.С.Пушкін. Прощання
з берегами Дніпра” та інші були передані сином художника, головою Кіровоградської обласної
організації Національної спілки художників України Андрієм Хворостом.
Експонувались виставки:

1 червня – “Крок назустріч”, виставка творів вихованців студії “Сонячний пензлик” (керівник –
відмінник освіти України, старший викладач факультету дизайну Кіровоградського інституту ВНЗ
“Університет сучасних знань” Ірина Зантарія);

2 червня – виставка “Чарівний світ Єлизавети Майстренко” до Міжнародного дня захисту дітей;
2 червня – відкриття соціального фотопроекту ”Право жити без бар’єрів” за ініціативи
Кіровоградської обласної громадської організації матерів дітей-інвалідів та інвалідів “Серце
матері”;
8 червня в Малій галереї Кіровоградського обласного художнього музею відбулося відкриття
виставки робіт студентів І курсу мистецького факультету ЦДПУ ім. Володимира Винниченка
Крістіни Повалій, Дар'ї Костюк, Романа Ткаченка. В експозиції виставки "Шлях до майстерності"
представлено більше 20 творів у техніці акварелі. Це переважно натюрморти та пленерні етюди.
Також представлені малюнки, виконані звичайним графітним олівцем;
12 червня – відкриття експозиції “Бути самим собою”, до 110-річчя від дня народження
громадського діяча, письменника, поета, мемуариста Арсенія Тарковського (1907-1989);
20 червня – розгорнуто експозицію до 80-річчя від дня народження історика, археолога, педагога
Нінель Михайлівни Бокій (1937-2008);
20 червня – розгорнуто експозицію до 100-річчя від дня народження краєзнавця, музейника та
військового діяча, Героя війни Антоніни Федорівни Худякової (1917-1998);
21 червня – презентація персональної виставки фоторобіт Павла Босого "Світло і танець";
22 червня – відкриття експозиції “Грізний 1941-й”, до Дня Скорботи та вшанування пам’яті жертв
Другої світової війни в Україні.
Майстер-класи:

Протягом місяця відбулися майстер-класи з образотворчого мистецтва “У світі тварин”, із виготовлення
квіток з тканини, із виготовлення паперового спіннера.
Культурно-просвітницькі заходи:

2 червня – “Співає хор, співайте з нами” – творчий звіт зразкового хору “Веселка” (керівник –
Олена Мєднікова) музичної школи № 2 ім. Ю.Мейтуса м. Кропивницький. Захід приурочений
Міжнародного Дня захисту дітей;
6 червня – інтегрований музейний урок “Рідна мати” для учнів загальноосвітньої школи І ступеня
”Мрія”;
14 червня – демонстрація документальних фільмів про життєвий та творчий шлях письменника,
поета, мемуариста Арсенія Тарковського (1907-1989), до відзначення 110-ї річниці від дня
народження поета. Захід відбуввся в рамках роботи “Відеовітальні”;
22 червня – круглий стіл на тему “Електронний облік фондів: від міфів до реальності”. Учасниками
круглого столу стали фахівці обласних, міських та районних музейних закладів, державного архіву
та бібліотек міста. Під час засідання обговорювалися гострі проблеми електронної каталогізації
колекційних зібрань;
27 червня – демонстрація документального фільму “Історія української Конституції”, з нагоди
відзначення 21-ї річниці Конституції України в рамках роботи “Відеовітальні”.
Краєзнавчий музей
Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

22 червня – відкриття виставки “Війна у долі Бірюка Степана Григоровича”, присвяченої Дню
скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.
Культурно-просвітницькі заходи:

10 – 11 червня cпівробітники обласного краєзнавчого музею взяли участь у Соборі ”Кубрат збирає
своїх нащадків”, який щорічно проходить в c. Малій Перещепині Новосанжарського району
Полтавської області. Ця подія збирає науковців, офіційних представників, громадських організації з
України, Болгарії, Молдови. На заході було презентовано виставку : “Російсько-турецька війна 1877
– 1878 рр. у батальному живописі кінця ХІХ – початку ХХ ст. та спогади про війну корифея
українського театру Миколи Садовського”, яку спільно організовано обласним краєзнавчим музеєм
та обласною громадською організацією “Об’єднання болгар “Нашите хора”;
20 червня – захід до Дня пам’яті археолога, історика та викладача Нінель Михайлівни Бокій
присвячений 80-річчю від дня її народження. Захід проходив у ЦДПУ ім. В.Винниченка;
21 червня – круглий стіл “В єдності сила”. Захід присвячений національно-визвольній боротьбі
українського народу в першій половині ХХ століття на теренах нашого краю.
Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна
Виставки:

15 червня відкриття персональної виставки живописних творів студентки ІІІ-го курсу художньографічного відділення мистецького факультету Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка Уляни Шкуренко “Заспівай мені пісеньку, літо” , в
рамках започаткованого музеєм арт-проекту “Нова генерація”. Експозицію першої персональної
виставки молодої художниці складають понад двадцять композицій 2016-2017 років на тему
народних українських пісень, виконаних в авторській манері в стилі традиційного петриківського
розпису.
Культурно-просвітницькі заходи:

2 червня – відзначення переможців Художнього конкуру “Молодіжна палітра” імені Леоніда
Бондаря. Організаторами конкурсу є обласна організація Національної Спілки художників України
та художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна. У конкурсі взяли участь 159 учнів та студентів 15
навчальних закладів міста Кропивницького. На розсуд жюрі було представлено 197 творів
образотворчого мистецтва. Згідно з рішенням журі конкурсу переможцями стали 32 учасника,
віком від 8 до 22 років.
Приватні галереї міста
Галерея “Єлисаветград”:
Виставки:

23 червня – відкриття виставки фотографій з архіву Василя Ксенофонтовича Ковпака –
фотокорреспондента передових видань міста в 60-80-х роках. Архів має неабияке значення для
збереження і вивчення історії нашого міста та області, в ньому збереглись тисячі фотографій і
негативів - життя цілого покоління, його свята і будні.
Культурно-просвітницькі заходи:

16 червня - лекція "Мистецтво подолання криз в західній психології та східній філософії". Лектор:
Василь Манзар, психолог, сходознавець;

Протягом місяця учасниками студії “Муза” що працює при галереї “Єлисаветград” проводились
майстер-класи по акварельному скетчінгу (техніці швидкісних начерків).
Західна галерея
Виставки:

10 червня – “І-рис. І-риски і малюнки”, концептуальна виставка робіт професійних художників та
аматорів з зображеннями квітучих ірисів (півників). Ці квіти символізують загублене життя
військових, які загинули під час анти терористичної операції на Сході України. В експозиції
представлені іриси зображені на полотні, папері, картоні, іриси вишиті і виткані, кам'яні
скульптури ірисів а також іриси у вигляді кованих виробів, вітражів, глиняних і дерев'яних прикрас.
Образотворче мистецтво

У червні Китайсько-Український центр обміну культури та мистецтва в Шанхаї разом з галереєю
“Єлисаветград” відкрили виставку дитячих робіт з Всеукраїнського конкурсу “Щаслива дитина –
квітуча Україна”, роботи 2016 року;
У Маріуполі в ДЦСІ ім. А.І. Куїнджі експонувалась виставка робіт сучасного художника з
Кіровоградщини Анатолія Шаповалова. Художника представляла галерея "Єлисаветград" в особі
власника Миколи Цуканова;
22 – 24 червня 2017 року Кіровоградським обласним художнім музеєм було проведено мистецьку
акцію – пленер у м. Помічна, що в Добровеличківському районі. Захід проводився за підтримки
Помічнянської міської ради.
Фестивалі

1 червня в Голованівському районі відбувся ХVІІ районний дитячий фестиваль ЄМистецькі зірочки
Голованівщини”. Святкування розпочалося на центральній площі селища традиційною урочистою ходою
вихованців пришкільних дитячих оздоровчих таборів під гаслом “Ми – за щасливе дитинство”.
Продовжилося свято великим гала-концертом за участі юних талантів району.
3 червня в селі Карбівка Добровеличківського району відбувся 7-ий фестиваль української народної
творчості "Степограй". Фестиваль засновано в 2008-му році. З часу заснування він проходив щороку. Але
у 2014-2016 роках через війну на Сході захід не проводили. Нинішнього літа районне керівництво
прийняло рішення відновити фестиваль. Концертну програму відкрили господарі свята – творчі
колективи Добровеличківського району, а потім сцену було надано в розпорядження гостей - численних
співочих і танцювальних колективів, солістів, театру малих форм Світловодського, Благовіщенського,
Гайворонського, Компаніївського, Новгородківського, Новоукраїнського й Олександрівського районів
Кіровоградської області. У "Степограї" також взяли участь творчі колективи Олександрійського училища
культури. У фінальній частині заходу виступили Академічний театр музики, пісні і танцю "Зоряни"
Кіровоградської обласної філармонії, гурт “Простір” з Чигирина, львівська співачка Ірина Федишин та
загальновідомий гурт “ТІК”. В рамках фестивалю також відбулися обласний семінар із сільського
зеленого туризму та екскурсія туристично-розважальним комплексом "Хутір "Козацька долина".
10 червня у селі Миронівка Світловодського району на Кіровоградщині провели перший “Полуничний
фестиваль”. У заході взяли участь жителі Новоукраїнки, Світловодська, Кременчука та сусідніх сіл. Гості
свята оглянули виставку майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва мистецтва
майстринь з дегустувати і малинівку, і вишнівку, а найголовніше – вино з полуниці, фотографуватися біля
сільського куточка (фото-зона), ласували полуницею, яку продавали господарі.
11 червня у Ковалівському парку м. Кропивницький пройшов фестиваль "Барви Європи", з нагоди
запроваджння безвізового режиму в’їзду до Європи для громадян України. Талановиті вихованці
ансамблів "Росинка", "Максимум" ЦНТУ, "Антарес", "Час Пік", "Метелиця", "Вікторія", "Вишиваночка"

яскравими виступами зобразили національно-культурний колорит країн Євросоюзу. А учасники
народного художнього колективу театру-студії "Маска" розважали малечу іграми та забавами,
притаманними європейським державам. Для учасників фестивалю у парку також діяла майстерня
народних умільців.
11 червня на Козачому острові м. Кропивницький відбувся Всеукраїнський молодіжний мистецький
фестиваль “Art-Залежні – народження”. Організатори заходу: Творче об’єднання "ART-ZaViSimiE" та
Громадська організація “Центр розвитку людини та сім‘ї “Сонячний Зайчик” за підтримки Управління
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА. На кропивничан та гостей міста очікувала
різноманітна програма, розрахована на всі вікові категорії. Це і читання письменників, літераторів,
поетів, творчі обговорення, виступ "Театру поезії" м. Одеса, виставка робіт художників та скульпторів,
інсталяції, танці, наймасштабніший ярмарок Hand-made з майстер-класами. У концертній програмі своє
мистецтво представили музиканти, вокалісти, та рок-гурти.
17-18 червня 2017 поблизу села Катеринівка, Кіровоградського району, відбувся Перший фестиваль
сучасного мистецтва “Марс атакує!” У фестивалі взяли участь понад 200 творчих представників з різних
куточків України. Гості свята насолодились концертом українських рок-гуртів, яскравим дефіле
марсіанських костюмів від майстрів Катеринівського сільського Будинку культури, експериментальним
перформансом від художниці Марії Ачкасової, оглянули виставку скульптур у стилі арт-зварювання
художника Євгена Василевського. Тематичності фестивалю додали ще і марсоходи, якими могли
покерувати всі охочі. Завершився фестиваль фаєр-шоу від Аліси Чупахіної.
24 червня Онуфріївка, що на Кіровоградщині, відбулося обласне свято фольклору “Невичерпні джерела”,
в якому взяли участь понад 30 аматорських фольклорних колективів області. Старовинні українські
народні пісні, фрагменти традиційних обрядових дійств були представлені на сцені, що розташувалась на
території місцевого дендропарку. Гості свята оглянули виставки майстрів декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва Онуфріївського району. Всі охочі брали участь у народних гуляннях з
розвагами та іграми.
24 червня в місті Олександрія на Кіровоградщині відбувся Всеукраїнський фестиваль історичної техніки
“Ретрозліт Олександрія-2017”. Захід проводився під егідою Комісії історичних автомобілів
Автомобільної Федерації України (FAU). Глядачам було представлено понад 70 екземплярів мото- та
автотехніки початку і середини минулого століття. На виставці ретроавтомобілів і мотоциклів були
представлені транспортні засоби автоколекціонерів з міст Кропивницький та Олександрія, але значну
частину експозиції склали автомобілі гостей – власників приватних колекцій з Києва, Запоріжжя, Дніпра,
Кропивницького, Кривого Рогу, Полтави, інших міст України. Відвідувачі мали можливість оглянути
представлену техніку, дізнатися від господарів про історію її створення, технічні характеристики та
зробити фото.
У Світловодську відбувся регіональний хореографічний фестиваль “Барви рідної землі”, який зібрав
понад тисячу учасників з Кіровоградської, Полтавської, Черкаської областей, міст Кропивницького,
Олександрії, Знам’янки, Кременчука, Глобиного та Світловодська. Розпочався він на Центральній площі
міста масштабним, вражаючим красою і масовістю флешмобом та святковою ходою. А потім юні
танцюристи представили свою майстерність у номінаціях “народний танець” та “сучасна хореографія”.
ІV відкритий районний конкурс талановитої та обдарованої молоді “Зелен клен” відбувся на базі
Великовисківського сільського Будинку культури. У ньому взяли участь 38 молодих виконавців з усіх
куточків Маловисківщини. Розпочалося святкове дійство з уквітчання символічного клену, привітань від
керівництва району, виступів місцевих аматорів. Гран-прі конкурсу отримала Юлія Безпала із
Розсохуватського сільського Будинку культури. У рамках заходу відбулися виставка декоративноужиткового та образотворчого мистецтва “Молоді майстри Маловисківщини”, гастрономічна презентація
від сільських рад та конкурс вареників “Є вареники у хаті – в Україні все гаразд!”
Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Програма літного відпочинку для дітей “Бібліотека – острів фантазії та творчості-2017”;
Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків.
Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

Відкрита вулична акція “Бібліотечне надвечір’я”;
Вулична інформаційно-просвітницька акція до Дня Конституції України.
Голосні читання:

Літературні читання віршів українських
національного медичного університету.

поетів

серед

студентів-іноземців

Донецького

Мистецькі виставки:

Презентація виставки та нагородження переможців обласного конкурсу малюнку ‘Майбутнє
України очима молоді’;
Фотовиставка “Рослини, які поширені на території України та підлягають особливій охороні”.
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляд фільмів, презентації книг та інших друкованих (або)
електронних видань, концерти:
Фестиваль Європейського Кіно. Перегляд фільмів:

Презентація Фестивалю Європейського Кіно;
Показ фентезійної мелодрами “Казка казок” в рамках (Італія, 2015);
Показ сучасного пригодницького кіно “Одіссея” (Франція, 2016);
Показ британської драми режисера Руфуса Норріса “Зламані”.
Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

Презентація соціального арт-проекту “Parasol” та презентація одноіменної ілюстративної збірки
оповідань і есеїв.
Творчі зустрічі:

Краєзнавчі студії “Зникаючі сліди історії”, присвячені 80-річчю від дня народження науковця,
викладача, археолога Нінель Бокій.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури Книжкові виставки до
пам’ятних дат:

“Зникаючі сліди історії”, присвячена 80-річчю від дня народження науковця, викладача, археолога
Нінель Бокій ;
“Хай буде Україна вільною” (І Універсал), до 100-річчя від дня створення Української Центральної
Ради;

“Реформа державної служби України: новації та ризики”, до Дня державної служби;
“Конституційний вимір української демократії”, до Дня Конституції України;
“Flag Day”, до Дня американського прапора;
“Мудрий цілитель”, до 980-річчя від дня народження Авіценни;
“Щасливий час, світ безтурботний”, до Міжнародного дня захисту дітей;
“Національне свято Великої Британії”, до Дня народження Королеви Єлизаавети;
“На всі часи, на всі віки у спогадах живі”, до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в
Україні.
Тематичні книжкові виставки:

“Археологічні знахідки та відкриття”;
“Здоров’я в ХХІ сторіччі”;
“Книжковий арсенал — 2017”, оновлена книжкова виставка нових надходжень;
“Україна – НАТО: 20 років Хартії про особливе партнерство”.
Перегляди літератури:

“Прийди до серця, Україно, Благослови добром мене...”, до Дня Конституції України – відкритий
перегляд.
Клубна діяльність:

Кіноклуб “Екран”: Перегляд фільмів: “Бездоганний чоловік”, режисер Олександр Корд; “В пам’яті
назавжди”, режисер Едвард Дмитрик ; “Людина жовтня”, режисер Рой Уорд Байкер;
Польський культурний центр: Організація роботи курсів з вивчення польської мови та забезпечення
доступу користувачів до фонду документів польською мовою. Підтримка інформаційного стенду
польських освітніх проектів (Teraz Wroclaw та інших);
Клуб інтелектуальних ігор: шахові турніри для дітей та дорослих “Мистецтво інтелектуальної гри”;
Клуб розмовної англійської мови: English-language movie on Wednesdays Перегляд і обговорення
фільмів англійською; засідання клубу “English Club with Gail “ та “English Club with Vickie”;
Організація роботи курсів з вивчення англійської мови.
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи):

Індивідуальні тренінги для користувачів літнього віку “Базовий комп’ютер”;
Засідання Вищої народної школи.
Обласна юнацька бібліотека
Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“Подорож у країну цікавих казок” – інформаційно-розважальний калейдоскоп;

“Пишаймося українцями-рекордсменами” – бесіда-діалог.
Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“Свято дитячої посмішки” (до Дня захисту дітей) – вулична акція спільно з ТІМО «Відкриті двері».
Інтерактивні масові заходи:

“Енциклопедія винаходів” – бібліомаркет знань;
“Небачені красоти України” – туристична подорож;
“Цікавий світ навколо нас” – літературна гра;
“Співець Кіровоградської землі” (О. Ф. Кердіваренку-80) – творчий бенефіс;
“Цікаво і пізнавально” – експрес-подорож;
“Книги – це мудрість” – літературний марафон;
“Веселий паровозик” – розважально-пізнавальна гра;
“Казковими стежками” – літературне турне;
“Відпочивай, думай, грай у бібліотеці тітоньки Сови” – розважально-пізнавальна гра;
“Морські слідопити” – гра-подорож;
“Потяг динозаврів” – розважально-пізнавальна програма;
“Планета дитинства” – вікторина.
Інтерактивні масові заходи з використанням інформаційних технологій:

“Найцікавіші бібліотеки світу” – віртуальна мандрівка.
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи):
Тренінги:

“Мистецтво спілкування” – тренінг;
“Справжній друг: як його знайти” – тренінг.
Майстер-класи:

“Браслет дружби” – майстер-клас;
“Лялька-мотанка – оберіг родини” – майстер-клас.
Мистецькі виставки:

“Краєвиди душі” – виставка творчих робіт майстринь ГО “Єлисаветградський узвіз”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Веселковий світ дитинства”, до Міжнародного дня захисту дітей;
«Пітер Пауль Рубенс: життя і творчість» (до 440-ої річниці від дня народження фламандського
живописця);
“Життя кожної людини – це ціла епоха” (М. Смоленчук);
“Людської пам’яті свіча палає”, до Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні;
“Моя земля – мій ревний біль”, до 80-річчя від дня народження О. Ф. Кердіваренка;
“Мелодія слова Арсенія Тарковського”, до 110-річчя від дня народження;
“Конституція – основа держави”, до Дня Конституції України;
“Молодий цвіт української нації”, до Дня молоді;
“Майбутнє, вільне від наркотиків”, до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками й
їхнім незаконним обігом.
Тематичні книжкові виставки:

“Літературний дивосвіт”;
“Літо без проблем: безпечна поведінка”;
“Подих віків, доля і велич народу” (фортеці, замки, монастирі, фортечні споруди);
“Будь сучасним! Читай українське”;
“Сторінками нашої історії”;
“Україна – НАТО”;
“Україна: погляд через об’єктив”.
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Клуб “Life safe (Подбай про свою безпеку)“:
“Небезпека виникнення харчових отруєнь” – бесіда-гра;
“Дотримання правил безпеки у період літнього відпочинку” – бесіда-гра.
Бібліопроект “Креативна середа”:
“Молодіжний fresh” – вулична акція до Дня молоді.
Участь у проектній діяльності та громадських акціях, співпраця з іншими культурнопросвітницькими закладами міста та громадськими організаціями:

“Свято Білої квітки” – участь у благодійному заході на базі Храму Благовіщення Пресвятої
Богородиці;
“Toys Challenge” – благодійна акція – передача іграшок і канцтоварів КЗ “Центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей з притулковими групами”.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Інтерактивні масові заходи:

“Граємо,читаємо, про все на світі знаємо”, до Міжнародного Дня захисту дітей – iгрова програма;
“Відпочиваємо з книгами та іграми”, до Міжнародного Дня захисту дітей – день інформації.
“Мандруємо у літо разом з книгою”, до Міжнародного Дня захисту дітей – pозважальна програма
на Бібліомайданчику;
Цикл історично-краєзнавчих екскурсів “Літописи Кіровоградщини”;
Медіа-центр на канікулах “Книжковий кадр: Читацька посмішка влітку”;
Екологічний БІБЛІОпікнік з циклу з “Екологія від А до Я”.
Голосні читання:

Інтерактивне голосне читання книги “Весела таблиця множення” з циклу заходів навчальноігрового проекту “Цікаві уроки математики для майбутніх магістрів”;
“Story-time” для дошкільнят Гноми (Велетень Том), з циклу заходів ”Вивчаємо енциклопедію
казкових героїв”.
Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

“І голос Тарковського звучить”, до 110-ї річниці від дня народження Арсенія Тарковського;
“За законами життя”, до Дня Конституції України – правові інформ-хвилинки;
Цикл бесід на тему: “Твоє здоров’я та Інтернет”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“На літературних островах”, до Міжнародного Дня захисту дітей;
“Чарівними стежками книжкових світів”, до Міжнародного Дня захисту дітей;
‘З криниці майстра’, до 110-ї річниці від дня народження Арсенія Тарковського;
“Оберіг нашої державності”, до Дня Конституції України.
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Бібліотечний клуб “Безпека для малюків”:
“Школа спецагентів із безпеки дорожнього руху”, iгрова програма спільно з новою ПП службою;
“Дорожня азбука малюкам”, презентація книжкової виставки;
“Безпечні канікули” ( правила поведінки в лісі, з тваринами, під час купання), віртуальний урок.
Бібліотечний клуб “Уроки Мері Поппінс”:

“Привіт, барвисте літо”, бібліопосиденьки.
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи):
Тренінги:

Основи комп’ютерної грамотності
переміщеними особами;

–

Індивідуальні

заняття-консультації

з

внутрішньо

“Основи роботи з програмою для створення відеороліків - Кіностудія” – індивідуальні заняттяконсультації з циклу “Наш друг і помічник – комп’ютер” для дітей, чиї батьки є учасниками АТО.
Майстер-класи:

Цикл майстер-класів з різноманітних технік хенд-мейд “Цікаві речі руками нашої малечі”.
Участь у проектній діяльності та громадських акціях, співпраця з іншими культурнопросвітницькими закладами міста та громадськими організаціями:

“Свято Білої квітки” – участь у благодійному заході на базі Храму Благовіщення Пресвятої Богородиці:
“У місті читайликів” – книжковий вернісаж;
“Квіткова мелодія літа” – майстер-клас;
“Добру відкривається серце” – майстер-клас з виготовлення листівки.

