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

У Кропивницькому на вул.Дворцовій встановили меморіальну дошку фотографу Василю Ковпаку.
Це непересічна подія в культурному житті обласного центру, де півсторіччя тому жив і працював
відомий фотокор.
28 липня у креативному ІТ-просторуі KOWO, що в Кропивницькому відбулася зустріч з віцепрезидентом Української Федерації Америки (UFofA) Тарасом Левицьким. Захід приурочено
відкриттю Представництва Української Федерації Америки в Києві. В рамках зустрічі відбулося
обговорення чинних та потенційних проектів Федерації, налагодження взаємозв’язків з
громадськістю і творчою інтелігенцією міста, формування мережі регіональних осередків
представництва, вивчення потреб музейних установ краю, організація допомоги родинам загиблих
військових, військовому госпіталю, центрам психологічної допомоги військовим.
Театрально-концертне життя

15 липня у Кропивницькому, в тайм-клубі "Берлога" пройшло ілюзорне шоу від фокусникаілюзіоніста Андрія Фонта. У програмі: інтерактивні фокуси, мікромагія та маніпуляція.
Просвітництво. Аматорство.

6-7 липня жителі міст і сіл Кіровоградщини мали нагоду поринути в атмосферу народних традицій
та звичаїв на святкуванні Івана Купала. Працівники клубних закладів області підготували
театралізовані дійства з хороводами, піснями, запаленням купальського вогнища, а також
різноманітні змагання та конкурси.
Музейна справа
Обласний художній музей

1 липня в обласному художньому музеї відкрили виставковий проект ''Україну Cвіту''. Цей
подарунок жителям та гостям нашого міста зробив Музей історичного культурного надбання
''ПЛАТАР'' створений колекціонерами та меценатами Сергієм Платоновим і Сергієм Тарутою.
Головна мета виставкового проекту показати співвітчизникам глибинні підвалини найдавніших
культур, які зароджувались та формувались тисячі років тому саме на території нинішньої України,
а також важливі сторінки з її історії. Серед представленого на виставці - шедеври майстрів
хліборобської Трипільської цивілізації, творіння різних племен бронзової доби - будівничих
найдавніших курганів в степах України; артефакти кіммерійської доби - часів вдосконалення
військової справи; зброя і прикраси скіфів та сарматів - войовничих сусідів і торгових партнерів
античного світу.
Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

Фотовиставка Сергія Жолонка “Береги Сіверського Дінця”.
На виставці представлено 63 роботи автора у жанрі репортажу, які були зроблені упродовж 6 днів
перебування у прифронтовій зоні Луганської області у червні 2017 року.
Всі світлини тематично розбиті на три розділи: “Війна”, “Місто” та “Мир”, хоча сам автор їх так
чітко не диференціює, бо вони тісно переплетені між собою. У першій частині представлені фото
зруйнованих будинків, підірваних мостів, пам’ятників загиблим. У другій автор намагався передати
повсякденні проблеми мешканців Луганщини, історії переселенців, замальовки з повсякденного

життя людей. І у третій частині - портрети військових, поліцейських, волонтерів та пересічних
людей, завдяки яким на цих територіях знову панує мир.
Експонувалась виставка ''Згадуючи Великого Майстра'', присвячена 90-річчю від дня народження
славетного художника-земляка, заслуженого художника України Бориса Михайловича Вінтенка.
Виставки в рамках проекту “Ювілей картини”:

Експозиція “Батьківщина у творах Петра Оссовського”;
Виставка однієї картини художника-земляка О.Осмьоркіна “Червоні лілії”.
Майстер-класи:

1 липня у відділі Кіровоградського обласного художнього музею - картинній галереї Петра
Оссовського "Світ і Вітчизна" відбувся майстер-клас із живопису для дітей з особливими
потребами літнього табору “Джерельце надії”, організованого Кіровоградською організацією
матерів дітей-інвалідів “Серце матері”.
Протягом місяця відбулися майстер-класи із виготовлення аплікації з кольорового паперу “Літо” та
“Білочка”, із виготовлення віночка з паперу, із виготовлення об’ємної аплікації з кольорового
паперу''Квіти''.
Культурно-просвітницькі заходи:

В рамках проекту ''Театр у музеї'' відбулася моновистава за оповіданнями Ісаака Бабеля ''Как это
делалось в Одессе'' у виконанні заслуженого артиста України, актора академічного обласного
українського музично-драматичного театру ім.М.Кропивницького Юрія Жеребцова.
20 липня екскурсія до музею групи люде з особливими потребами з м. Черкаси. Захід відбувався в
рамках спільного реабілітаційного проекту “Культурна спадщина України – платформа єдності”,
організованого Кіровоградською та Черкаською обласними організаціями інвалідів.
Краєзнавчий музей

13 липня у відділі обласного краєзнавчого музею - меморіальному музеї М.Л.Кропивницького
відбувся захід, присвячений пам’яті народного артиста України І.В.Кравцова (1934-2010),
визначного майстра сцени. Учасники заходу познайомилися з матеріалами новоствореної виставки
“Народний артист України Іван Кравцов”. Серед її експонатів - родинні фото, численні програми і
фото сцен з вистав за участю І.Кравцова другої половини ХХ початку ХХІ ст., вишита сорочка
митця тощо.
Художньо-меморіальний музей О.Осмьоркіна

У художньо-меморіальному музеї О.Осмьоркіна до 125-річчя видатного земляка - художника і
педагога Олександра Осмьоркіна презентовано унікальну виставку “В дзекалі часу...” Портрет у
творчості художників живописної майстерні Олександра Осмьоркіна. Експозиція - це понад
тридцять мистецьких доробків відомих художників кінця ХІХ початку ХХ ст., випускників
майстерні професора живопису О.Осмьоркіна в Ленінградському інституті живопису, скульптури
та архітектури і Московському художньому інституті ім.В.Сурікова.
Музеї Кіровоградщини

У Знам’янському міському краєзнавчому музеї експонувалась виставка міського художника Віктора
Соколова. Більше сорока робіт представив автор на суд глядачів. Здебільшого пейзажі, на них різні куточки Знам’янки.

Приватні галереї міста
Галерея “Єлисаветград”:
Виставки:

21 липня в галереї “Єлисаветград” відкрита масштабна виставка картин 60 українських
художників. Вона називається ''60 сходинок вгору''.На виставці представлені роботи, які зібрані
протягом останніх 10 років.
Культурно-просвітницькі заходи:

7 липня у Кропивницькому в галереї “Єлисаветград” відбулася презентація книги галериста,
мецената та колекціонера Миколи Цуканова "Колекціонер Ільїн. Двадцять років потому", яка
розповідає про відомого колекціонера Олександра Ільїна.
Образотворче мистецтво

25 липня у ''Художньому салоні'' відбулося відкриття виставки молодого українського художника
Ігора Шияненка ''30 картин''. Концепція виставки полягає у відображенні трьох часових проміжків,
якими живе людина - минулого, теперішнього і майбутнього.
Фестивалі

29-го липня у Кропивницькому пройшов нічний фестиваль поезії, музики та кіно “Nightfest”.
В рамках фестивалю відбулися виступи поетів та музикантів зі всієї України: поетичні читання від
молодих авторів, музичні номери, театральні постановки, а також дебатний клуб, перегляд
кінофільмів та презентації проектів й творчих організацій міста.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Програма літного відпочинку для дітей “Бібліотека – острів фантазії та творчості-2017”.
Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

Вулична акція “Бібліотечне надвечір’я”.
Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляд фільмів, презентації книг та інших друкованих
(або) електронних видань, концерти:
Фестиваль Європейського Кіно. Перегляд фільмів:

Показ фільму “Тонi Ердмaнн”, Нiмеччинa;
Показ бельгійського фільму “Надновий заповіт”, режисер Жако Ван Дормель.
Перегляд вітчизняних кінострічок:

Показ документальної стрічки “Процес” режисера Аскольда Курова про українського режисера
Олега Сенцова;
Показ короткометражного фільму кропивницького режисера Костянтина Матушевського “Бандит”.

Творчі зустрічі:

Зустріч з родиною Олексія Хмари та Алли Волошиної “Хмари в Чижевського” в рамках циклу
заходів “Колоритні мандрівки”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Володар Київської Русі”, виставка присвячена життю та громадсько-політичній діяльності
Ярослава Мудрого;
“Мелодія душі” , до 80-річчя від дня народження Решетова Олександра Олексійовича, поетапісняра;
“Людина із шляхетним серцем” ” , до 90-річчя від дня народження Миколи Смоленчука –
письменника, театрознавця, педагога;
“Українська Центральна Рада і Тимчасовий Уряд: від протистояння до компромісу” (ІІ Універсал),
до 100-річчя від дня створення Української Центральної Ради Миколи;
“Олег Ольжич: поет і воїн”, до 110-річчя від дня народження українського письменника О.
Ольжича;
“Перекладацька майстерність Василя Мисика”, до 110-річчя від дня народження українського
письменника В.О. Мисика;
“Хрещення: шлях до нової віри”, до Дня Хрещення Русі.
Тематичні книжкові виставки:

“Європа: нації, народи і традиції”, цикл книжкових виставок про Європу та європейців;
“Шахова мозаїка”;
“Довідково-інформаційні видання – користувачам”;
“Канада – мультикультурна країна”;
“Археологічні знахідки та відкриття”;
“Квіти вашої мрії”;
“Секрети розумного городника”;
“Щасливий час, світ безтурботний” (оновлена);
“Цікавинки для всіх і кожного” (оновлена).
Перегляди літератури, тематичні полиці:

Відкритий перегляд “USA Independence Day”, до Дня незалежності США;
Інформ-полиця “Красою Японії народжені. Бібліографія Японії”.
Мистецькі виставки:

Презентація художньої виставки Василя Чепеняка “Мисливські простори”;

Презентація художньої виставки Василя Чепеняка “Мисливські простори”;
“Українські мадонни”, виставка ікон художника Олександра Охапкіна.
Клубна діяльність:

Кіноклуб “Екран”: Перегляд фільмів: “Під дахами Парижу”, режисер Рене Клер, 1929 ; “Мулен
Руж”, режисер Джон Хьюстон, 1940;”Незвичайна доля Дезіре Кларі”, режисер Саша Гітрі, 1942;
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: засідання клубу “English Club with Gail “; “Knitting lessons with
Gail; “Knitting scarves and bracelets”; тематичне засідання клубу розмовної англійської мови “USA
Independence Day”,до Дня незалежності США. Організація роботи курсів з вивчення англійської
мови;
Клуб народних ремесел “Ниточка”: засідання членів клубу;
Студія клаптарства Ірини Кудревич засідання членів клубу.
Навчальні заняття (курси, тренінги, семінари та майстер-класи):

Тренінги для користувачів літнього віку за темами: “Основи комп`ютерної грамотності”,“Основи
роботи в Інтернет”;
Курси з вивчення історії (ЗНО).
Науково-методична діяльність. Підвищення кваліфікації працівників:

• Заняття з підвищення кваліфікації за темою “Кращі зразки сучасної української літератури.
Конкурс “Коронація слова”;
• Tематична бесіда з представниками бюро правової допомоги та центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги “Надання юридичних послуг громадянам у регіональному центрі з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області”, в рамках занять з
підвищення кваліфікації;
• Заняття з підвищення кваліфікації за темою “Електронні послуги”; Вебінар з Добровеличківською
районною бібліотекою “Будуємо модельну бібліотеку як центр сучасної громади”.
Обласна юнацька бібліотека
Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“Книга під сонцем” (літня читальна зала під відкритим небом) – вулична акція (цикл тематичних
книжкових виставок, вікторин, ігор та ін.).
Інтерактивні масові заходи:

“Ми нащадки свого роду” – квест;
“В гостях у мудрика” – пізнавально-розважальна програма

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

“Справжній друг: як його знайти?” – тренінг;
“Безпека в інтернету. Корисно знати батькам і дітям” – тренінг.
Майстер-класи:

“Створення коміксів” – майстер-клас;
“Патріотичний браслет” – майстер-клас;
“Арт-розпис” – майстер-клас;
Майстер-клас по створенню відеороликів;
“Тризуб” – майстер-клас у техніці торцювання;
“Динаміка фотографій” – майстер-клас.
“Он-лайн ресурси для фотографа” – майстер-клас;
Відбулися засідання клубів за інтересами:
Літературний клуб “Ліра”:

“Літературні посиденьки” – виїзне засідання клубу на природі. Читання власних віршів членами
клубу та спів під гітару авторських пісень. Творча майстерня;
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Життєва позиція митця”, до 110-річчя від дня народження Олега Ольжича;
“Борис Вінтенко: поет сонячного пензля”, до 90-ої річниці від дня народження;
“Відомі земляки: Олександр Решетов”, до 80-річчя від дня народження поета-пісняра;
“Архітектурні перлини України”, до Дня архітектури України;
“Читаймо німецькою”, до Року німецької мови в Україні.
Тематичні книжкові виставки:

“Книжково-літній джем: читаєм зі смаком”;
“Сторінками нашої історії”: виставка-гра;
“Універсали Центральної Ради в контексті української історії”;
“Гендерні стереотипи: погляд молоді”;
“Літературний дивосвіт”;
“Природи чудеса, натхнення і краса”;

“Світ автомобільного періоду”;
“Світ автомобілів”;
“Таємнича павутина: ресурси інтернету”;
“Література про рідний край”;
“Довідкові видання”;
“Багатогранний світ мистецтва”;
“Україна – погляд через фотооб’єктив”;
“Україна – погляд через фотооб’єктив”;
"Україна – погляд через фотооб’єктив”;
“Читаймо разом”.
Участь у проектній діяльності та громадських акціях, співпраця з іншими культурнопросвітницькими закладами міста та громадськими організаціями:

Літній табір патріотичного спрямування для підлітків (спільно з ГО Кіровоградський кіш
Українського дитячо-юнацького товариства “Січ”);
“Разом зробимо більше!” (виїзні заходи для соціально-незахищених верств населення) –
соціальний навігатор;
Обласна дитяча бібліотека ім. Т.Г.Шевченка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Інтерактивні масові заходи:

Ігрова програма “Для кмітливих і начитаних” в рамках заходів клубу літнього читання “Бібліотечне
літо для веселих, кмітливих і невгамовних”;
Літній читай-бум “Читаємо завжди – читаємо скрізь” в рамках заходів клубу літнього читання
“Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і невгамовних”;
Інтелектуальний спринт “Ерудит біля книжкової полиці” в рамках заходів клубу літнього читання
“Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і невгамовних”;
Бібліографічна гра “Операція “ПОШУК” в рамках заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо
для веселих, кмітливих і невгамовних”.
Голосні читання:

“Story-time” для дошкільнят та молодших школярів “Найкращі історії для відпочинку”.
Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

Інформаційно-пізнавальна хвилинка “Ти пливи, вінок, водою пливи…” в рамках заходів клубу
літнього читання “Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і невгамовних”;
Цикл бесід на тему: “Твоє здоров’я та Інтернет”.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)
Тематичні книжкові виставки:

Книжкова виставка “Ура! Новинки!” в рамках заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо для
веселих, кмітливих і невгамовних”;
Викладка літератури літнього календарного циклу Українців “Цілющі джерела українських
традицій” в рамках заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і
невгамовних”.
Огляди літератури:

Викладка літератури літнього календарного циклу Українців “Цілющі джерела українських
традицій” в рамках заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і
невгамовних”.
Огляд виставки “Відпочивай з книжкою” в рамках заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо
для веселих, кмітливих і невгамовних”.
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Бібліотечний клуб читання та розваг :” Сонячний промінчик на книжковій полиці”.
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” в рамках
заходів клубу літнього читання “Бібліотечне літо для веселих, кмітливих і невгамовних”.

