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

21 вересня на черговому засіданні колегії департаменту культури, туризму та культурної спадщини
облдержадміністрації були розглянуті наступні питання:
Про стан виконавської дисципліни, організацію виконання завдань визначених актами і
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями
голови обласної державної адміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів
України, депутатів місцевих рад в органах, установах та закладах культури і мистецтв області за I
півріччя;
Про стан виконання програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області у
галузі «культура» за 9 місяців 2017 року;
Про роботу відділу культури і туризму Онуфріївської райдержадміністрації щодо забезпечення
вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини та розвитку туризму;
Про результати літнього туристичного сезону 2017 року в Кіровоградській області;
Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до департаменту культури, туризму та
культурної спадщини обласної державної адміністрації, закладів культури і мистецтв обласного
підпорядкування, відділів (управлінь) культури і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів у
I півріччі 2019 року.
Директора обласного академічного театру ляльок Григорія Миколайовича Педька та директора
обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка Таїсію Сергіївну Манжулу нагороджено Грамотами
Верховної Ради України за вагомий внесок у збагачення культурної спадщини українського народу,
сумлінну працю та високий професіоналізм;
7 вересня у м. Кропивницький відбулася презентація робіт міських творчих гуртків та секцій
“Ярмарок талантів”;
8 вересня у Центральній міській бібліотеці м. Кропивницький відбулася презентація книги спогадів
про нашого земляка, письменника та драматурга Івана Микитенка. Збірка "Я була щаслива з тобою"
- це спогади сина письменника Олега Микитенка та його померлої дружини Зінаїди Краян
(Микитенко). У заході взяли участь заступник міського голови Наталія Дзюба, літературознавець,
син драматурга Олег Микитенко, голова обласної спілки письменників України Василь Бондар та
ініціатор зустрічі - депутат міської ради Вадим Дрига. Захід присвячений 120-річчю від дня
народження І. Микитенка.
8 вересня у Нечаївці Компаніївського району відбулося вручення премії імені Юрія Яновського.
Цього року участь у конкурсі на здобуття премії взяли 32 письменника з Кіровоградської, ІваноФранківської, Київської, Тернопільської областей. Журі літературного конкурсу визначало
найкращі роботи у трьох номінаціях: “Поезія”, “Мала проза” та "Романи і повісті”. Лауреатами
премії за 2016 рік стали:
У номінації “Мала проза”– Василь Портяк;
У номінації “Поезія”– Олексій Кононенко;
У номінації “ Романи та повісті ” – Василь Тулай.

11 вересня у дворику будинку міської ради відбулась презентація фотоальбому “Поема про місто”.
Цей альбом вміщує 178 світлин із життя обласного центру у 2016 році. Автори - фотографипрофесіонали, журналісти та фотолюбителі. Невелику передмову до фотолітопису написали відомі
й шановані у місті люди – голова обласної організації Національної спілки письменників України
Василь Бондар та краєзнавець Юрій Матівос. Фотоальбом вийшов накладом одна тисяча
примірників. Книга видана двома мовами – українською та англійською, повністю за кошти
міського бюджету. У заході взяли участь: керівництво міста, громадські активісти, журналісти і
автори фотографій, представлених в альбомі. Святковий і піднесений настрій під час презентації
створили музичні колективи “Дивосвіт” і “Мініатюра”, а всі гості заходу отримали у подарунок
примірник видання.
16 вересня в селі Цибулеве Знам’янського району відбулась наукова конференція під назвою
“Холодноярські отамани Кропивниччини”, присвячена історії повстанського руху доби 1917-1922
рр. на теренах нашого краю (Бовтиський Яр, Чорний ліс, ліс Чута). Мета заходу - вшанування
пам’яті чорноліських та чутянських повстанців, які воювали в лавах холодноярців під проводом
отаманів нашого краю: Хмари, Кибця, Гупала, Нестеренка-Орла, Голика-Залізняка та інших. В
межах урочистого зібрання всі охочі мали змогу послухати змістовні розповіді про трагічні,
героїчні сторінки життя отаманів з уст їх нащадків. На завершення заходу для учасників та гостей
був підготовлений особливий сюрприз – виступ відомого кобзаря сучасності, народного артиста
України Тараса Силенка спільно з визнаним київським декламатором Олександром Ліщенком. Гості
презентували гучне слово Т. Шевченка під акомпанемент національного інструменту.
22 вересня, на території меморіального комплексу “Фортечні вали” в обласному центрі, відбулось
урочисте покладання квітів з нагоди Дня партизанської слави. Данину пам’яті подвигу партизанів і
підпільників прийшли віддати чиновники, військовослужбовці, журналісти, школярі, студенти та
небайдужі жителі обласного центру. Загалом покласти квіти до меморіалу “Вічний вогонь” та
могил партизанів і підпільників зібралось близько сотні людей. В рамках заходу присутні
вшанували хвилиною мовчання пам’ять співвітчизників, загиблих у роки Другої світової війни. А
військовослужбовці відсалютували на честь загиблих героїв.
Театрально-концертне життя

7 вересня – "Поезія і музика на даху", перший в нашому місті музично-поетичний концерт на даху.
Концерт відбувався на даху кінотеатру “Портал”. Розпочався концерт виступом тріо “Елегія”
(скрипка і віолончель). У концерті взяли участь Олена Горобець, Надія Частакова, Артем Луценко,
Кіра Кирпа та інші поети з м. Кропивницький та поети з м. Київ - Оксамитка Блажевська і
Катерина Бабкіна. Поетичні виступи перемежовувались з виступами акустичних гуртів.
16 вересня гурт "Скрябін" взяв участь у концерті з нагоди 253-ї річниці від дня заснування селища
Голованівськ, Кіровоградської області
16 вересня гурт "Антитіла" взяв участь у концерті присвяченому Дню міста Кропивницький. Також
у святковому концерті на площі Героїв майдану виступали місцеві рок-гурти “Garage Band”,
“EFIR”, “UP&UP”
16 вересня у м. Кропивницький відбувся святковий "Dance-парад", з нагоди відзначення 263-ї
річниці від дня заснування міста. Близько тисячі вихованців танцювальних колективів міста взяли
участь у параді. Дивували танцюристи не тільки яскравими різнобарвними костюмами, але й
елементами танцювальних композицій, які вони виконували, рухаючись по вулиці. Проведення
"Dance-параду" саме в День міста пов'язане із званням, яке вже кілька років має Кропивницький, а
саме: Танцювальна столиця України.
16 вересня у м. Кропивницький проходив концерт “Співочі береги над Інгулом”. На набережній р.
Інгул. прозвучали популярні вітчизняні та світові музичні хіти у виконанні визнаних майстрів
оркестрового і хорового мистецтва: муніципального камерного хору; камерного оркестру

“Концертіно”; дитячих хорових колективів; духового оркестру “Сурми Єлисавета”; творчих
колективів музичного училища. Також у концерті взяв участь народний ансамбль бальних танців
“Конвалія”.
22-24 вересня у м. Знам'янка Кіровоградської області відбувся святковий концерт з нагоди закриття
мотосезону “Знам’янка 2017”. На концерті виступали місцеві рок-гурти "Царство ШУТА", "Десь
Чули", "The Sound Age", "ДЖЕМ", "ПРОСТІР", "KIRIK"та гості з м. Київ - гурти “Вперше ЧУЮ”
,"Ин Тим".
Обласна філармонія:

25 вересня – концерт гурту “Время и стекло”.
28 вересня – вечір романсу в музичному салоні "BonUpArt".
Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Кропивницького
Програма 47 Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва
"Вересневі самоцвіти":

26 вересня – рок-опера “Біла ворона”. Постановка Рівненського академічного українського
музично-драматичного театру;
27 вересня – “Замовляю любов”. Постановка Запорізького академічного обласного українського
музично-драматичного театру ім. В. Магара;
28 вересня – анекдот не без моралі “Хочу в Париж”. Постановка Київської академічної майстерні
театрального мистецтва “Сузір’я”;
28 вересня – драматична притча “Безодня”. Постановка Ніжинського академічного українського
драматичного театру ім. М. Коцюбинського;
29 вересня – міська байка “У Києві, на Подолі… Або “Гдє ві сохнітє бєльйо?” Постановка
Київського академічного театра “Колесо”;
29 вересня – міф з прадавніх часів “Лісова пісня”. Постановка Вінницького обласного українського
академічного музично-драматичного театру ім. М. Садовського;
30 вересня – єврейський скандал з українським акцентом від Мар’яна Біленького (Ізраїль) “Чи є
життя в Ізраїлі?”;
30 вересня – комедія-опера “Дівка на виданню, або На милуваннє нема силування”. Постановка
Коломийського академічного обласного українського драматичного театру ім. І. Озаркевича;
1 жовтня – народний анекдот “Позичений чоловік”. Постановка академічного обласного
українського музично-драматичного театру ім. М. Кропивницького.
Вистави:

16 вересня – вистава “Малюк та Карлсон”.
16 вересня – вистава “Мужики не танцюють стриптиз”, комедія в 2-х діях. Постановка
Московського незалежного театра.
22 вересня – дитячий мюзикл “Ти особливий”, за мотивами оповідань Макса Лукадо. Всі ролі в у
спектаклі виконують участники народного художнього коллектива ансамблю танцю “Щасливе

дитинство” (м. Харків).
Академічний обласний театр ляльок
Вистави:
Програма XLVII Всеукраїнського свята театрального мистецтва
"Вересневі самоцвіти":

25 вересня – “Любов до одного апельсина”, за п'єсою
Дніпропетровського державного театрально-художнього коледжу;

В.Сінакевича.

Постановка

25 вересня – “Наталка-Полтавка”, за п'єсою І.Котляревського.Постановка Черкаського академічного
театру ляльок ;
26 вересня – “Півтори жмені”, за п'єсою Н.Осипової. Постановка Івано-Франківського
академічного обласного театра ляльок ім. Марійки Підгірянки ;
26 вересня – “Жирафа і Носоріг, або Чародій Марабу”, за п'єсою Г. Хорста. Постановка
Херсонського академічного обласногой театру ляльок;
26 вересня – “Наймичка”, за твором Т.Шевченка. Постановка Кіровоградського академічного
обласного театра ляльок;
27 вересня – “Лисичка і Ведмідь”, за п'єсою М.Супоніна . Постановка Криворізького міського
театра ляльок;
27 вересня – “Микита Кожум’яка”, за п'єсою О.Олеся. Постановка Запорізького обласного театра;
28 вересня – “Золоторогий Олень”, за п'єсою Д.Павличка Постановка Львівського обласного
академічного театра ляльок;
28 вересня – “Маленька Баба Яга”, за твором О. Пройслера. Постановка Одеської зразкової
музично-театральної студії “Рандеву”;
30 вересня – "Троє поросят і сірий Вовк", за п'єсою С.Михалкова
Постановка Кіровоградського академічного обласного театра ляльок.
Просвітництво. Аматорство.

24 серпня обласним Центром народної творчості було організовано виставку народних умільців,
членів обласного творчого об’єднання «Дивосвіт». Вироби у традиційних та сучасних техніках
народного мистецтва презентували: майстер різьблення Сергій Марущак із с. Бережинка
Кіровоградськго району, вишивальниці Валентина Дробишевська, Віра Залізняк та Валентина
Ковтун, майстри з виготовлення ляльки-мотанки Людмила Капінус, Валентина Гусак, майстер
декупажу Катерина Володіна з м. Кропивницький та інші.
29 серпня в обласному Центрі народної творчості відбулось засідання художньо-методичної ради,
на якому розглядалися питання діяльності клубних закладів, підпорядкованих відділу культури і
туризму Бобринецької райдержадміністрації, в частині задоволення культурно-дозвіллєвих потреб
жителів району. Було заслухано інформацію директора районного Будинку культури Сергія
Плющевського з даного питання та надані конкретні рекомендації.
Музейна справа
Обласний художній музей

Експонувались виставки:

12 вересня – відкриття виставки “СПЕЦФОНД 1937- 1939”, з колекції Національного художнього
музею України. В експозиції представлені роботи українських художників, що розкривають
маловідомі сторінки історії українського образотворчого мистецтва;
15 вересня – “Краєвиди рідного міста”, експозиція до Дня міста;
22 вересня – “Кіровоградський Гойя”, експозиція присвяченa світлій пам’яті унікального та
самобутнього художника-земляка, члена Національної спілки художників України, лауреата
обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра
Осмьоркіна Володимира Васильовича Кир’янова (1951-2017);
27 вересня – відкриття експозиції “Стежками Степової Еллади”, до Всесвітнього Дня туризму.
Майстер-класи:

Протягом місяця відбулися майстер-класи із виготовлення квіток з тканини, із виготовлення
аплікації методом торцювання “Метелик”. із створення 3D — малюнка “Колодязі ”, із створення
об’ємної аплікації ”Осінній пейзаж“ .
Культурно-просвітницькі заходи:

7 вересня – зустріч з Катериною Немирою – скульптором, членом Національної спілки художників
України;
7 вересня – творчий вечір заслуженого артиста України Юрія Жеребцова, з нагоди 70-річчя з Дня
народження;
14 вересня – презентація участі у проблемному навчанні “Концептуальні засади розвитку
художнього музею в контексті реформування”. Навчання проходило з 4 по 9 вересня на базі
Черкаського обласного художнього музею. Лектори: Олена Степанок – завідуюча відділом науковопросвітницької роботи обласного художнього музею та Леся Нестройна–науковий співробітник
відділу науково-просвітницької роботи обласного художнього музею;
29 вересня – відкриття мистецького пленеру по написанню будівлі обласного художнього музею, в
рамках заходів по відзначенню 25 річчя створення обласного художнього музею .
Краєзнавчий музей
Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

18 вересня – “Моє місто”, з нагоди відзначення 263-річчя нашого міста. Пересувна фотовиставка у
НВК № 26 м.Кропивницький;
22 вересня – “Партизанськими стежками”, пересувна виставка у приміщенні СЗШ № 14 м.
Кропивницький, присвячена Дню партизанської слави в Україні;
27 вересня –“Храми Кіровоградщини - духовні скарби нашого краю”, пересувна фотовиставка на
території історико–архітектурного заповідника родини Раєвських.
Культурно-просвітницькі заходи:

16 вересня – захід “Година з грамплатівкою, що ожила”. Під час заходу присутні дізналися коротку
історію появи грамплатівки, що у цьому році нараховує 130 років та ознайомилися з унікальною
колекцією грамплатівок, що передана мешканкою міста Ларисою Гайдою. У експозиційній залі,
серед речей корифеїв українського театру, прозвучав і славнозвісний “Щедрик” в обробці Миколи

Леонтовича, якому у цьому році виповнилося рівно сто років, у виконанні 1970 року хоровою
капелою теперішнього Центрально-українського педагогічного університету ім. Володимира
Винниченка.
Історико- архітектурний заповідник родини Раєвських (с.Розумівка Олександрівського
району)
Культурно-просвітницькі заходи:

27 вересня – “Осінній благовіст”, свято духовного співу, приурочене до 162-ої річниці освячення
Свято–Хрестовоздвиженського храму (визначної пам’ятки архітектури ХІХ ст. національного
значення). Майстерним виконанням творів, дзвінкими, чистими голосами гостей свята зачарували
учасниці жіночого хору “Prima Vista” та жіночого вокального ансамблю “Ємеліка” відділу хорового
диригування (художній керівник та диригент Трушина Оксана Михайлівна). Виконувались,
переважно, класичні твори духовного змісту. Захід проходить третій рік поспіль.
Меморіальний музей М.Л.Кропивницького
Культурно-просвітницькі заходи:

19 вересня – зустріч з Юрієм Митрофаненком, краєзнавцем, кандидатом історичних наук,
лауреатом обласної краєзнавчої премії ім. В.Ястребова. Тема зустрічі “Наш край в добу української
революції 1917 – 1918 років”. Учасникам заходу також було презентовано виставку “Вулицями
рідного міста. Місця корифеїв”.
Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого
Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

22 вересня – презентація виставки “Тільки добро породжує добро”, присвяченої відомому земляку,
письменнику і краєзнавцю Миколі Смоленчуку. В експозиції представлені наукові розвідки,
нариси, статті Миколи Кузьмовича з історії літератури та театрознавства, унікальні фотографії та
документи, які висвітлюють подвижницьку роботу Миколи Смоленчука, спрямовану на створення
літературно-меморіальних музеїв на Кіровоградщині: Івана. Микитенка (с. Рівне Новоукраїнського
району), Юрія Яновського (с. Нечаївка Компаніївського району), Марка Кропивницького та Івана
Карпенка-Карого у Кропивницькому, музейної кімнати корифеїв українського театру – Марка
Кропивницького і братів Тобілевичів у Бобринці. Матеріали, представлені на огляд, раніше не
демонструвалися широкому загалу.
Культурно-просвітницькі заходи:

22 вересня – вечір пам’яті педагога, письменника, краєзнавця, громадського діяча Миколи
Кузьмовича Смоленчука, з нагоди 90-річчя від дня народження
Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна
Виставки:

18 вересня - презентація виставки “Центральна площа міста: сторінки літопису”, до Дня міста. На
виставці представлено понад 30 авторських фотографій заслуженого журналіста України
І.М.Демчука, які є своєрідним літописом історії центральної площі міста. Експозицію доповнюють
форматні фотоінсталяції-колажі, створені провідним науковим співробітником музею заслуженим
художником України Андрієм Надєждіним. Виставка є частиною мистецького проекту “На
перехресті вулиць”.
Приватні галереї міста

Галерея “Єлисаветград”

З 1 вересня по 30 жовтня галерея "Єлисаветград" проводить конкурс дитячих малюнків "Щаслива
дитина - квітуча Україна". З цього року конкурс офіційно має статус Всеукраїнського.
Виставки:

5 вересня – виставка робіт Володимира та Катерини Немир.
15 вересня – презентація графічної роботи Анатолія Базилевича з циклу ілюстрацій до “Енеїди”
Котляревського. Робота подарована сім'єю Коганів.
Культурно-просвітницькі заходи:

5 вересня – зустріч із львівськими митцями. Творче подружжя Володимира та Катерини Немир
відоме в Україні та за її межами. Він - живописець, вона - скульптор. Багато років викладали
мистецтво, в тому числі і за кордоном. Катерина Немира включена в групу, що працює над
створенням програми “Нова школа”.
11 вересня – заняття студії "Муза". Малюнки на камінчиках і мушлях.
15 вересня – презентація краєзнавчого видання “Фортеця Святої Єлизавети”. Автори-упорядники:
А.Пивовар, К.Шляховий, Є.Назаренко та О.Мануйлов. У виданні вперше публікуються унікальні
історичні документи про заснування фортеці, яка стала причиною виникнення міста Єлисаветгад,
висвітлюються історичні події, пов’язані з її будівництвом.
20 вересня – "Битва поетів". Це захід, на якому кожен охочий може позмагатися у майстерності
написання віршів з іншими поетами. Учаснику дається 3 хвилини, протягом яких є можливість
презентувати свою творчість.
Образотворче мистецтво:

Майстриня з села Дми?трівка Знам'янського району Кіровоградської області Інна Дубосар
представила власні роботи, ікони на склі, на XV міжнародному ярмарку традиційних ремесел, який
відбувся 2-5 вересня в Болгарії та отримала диплом і відзнаку.
16 вересня на вулиці Дворцовій м. Кропивницький вперше з’явився витвір стріт-арту - 3D-малюнок
“Фортеця святої Єлисавети”. Автор міського проекту – Кирил Солуянов, який виграв грант на
створення малюнку у конкурсі Культурно-мистецького фонду “Перспектива”.
Фестивалі

Рок-гурт з м.Кропивницький “EFIR” пройшов до другого туру Всеукраїнського фестивалю
"Червона рута - 2017", який відбувавався з 6 по 10 вересня у Маріуполі та став дипломантом
фестивалю. За результатами турів складали рейтингові списки, і “EFIR” увійшов до 15-ки кращих
рок-гуртів України за версією “Червоної рути – 2017”.
Колектив Кіровоградського академічного обласного театру ляльок, з виставою “Ніч напередодні
Різдва” за М.Гоголем, взяв участь у ІV Фестивалі театрів ляльок України “Мереживо казкове”, що
проходив 11 - 15 вересня у Черкасах. Професійне журі, що складалося з представників кожного
колективу, відзначило гру акторів живого плану театру ляльок із Кропивницького Дипломом
Лауреата та Дипломом “За кращий чоловічий ансамбль”.
17 вересня, у селищі Приютівка Олександрійського району, відбувся перший туристичний
фестиваль "ГАРБУЗ-FEST". На фестивалі пригощали стравами з гарбуза, які привезли командиучасниці з різних куточків Олексанрійщини, розважали катанням на возах та народними іграмизабавками. Під час фестивалю відбулися виступи кращих творчих колективів району, представників

клубу бойових мистецтв "Спарта 17", а також стронгменів "Сильної Олександрійщини". Для гостей
заходу був організований конкурс на найбільший та найменший гарбуз та виставка-продаж
сувенірів.
17 вересня у м. Знам’янка Кіровоградської області відбувся перший фестиваль татусів “Тато-фест”,
приурочений до Дня батька. Організатори заходу: громадська організація “Нове покоління”,
волонтери Центру волонтерської допомоги “Майдан”. Діти та батьки мали можливість відвідати
багато цікавих локацій з іграми та розвагами. Для багатьох небайдужих особливою стали
доброчинні майстер-класи зі створення оберегів для тих, хто зараз знаходиться в лавах військових
сил України. Приємною несподіванкою фестивалю стала фотовиставка “Мій тато – захисник”.
23 вересня в залі філармонії відбувся перший фестиваль сучасної музики TULUM BASS FEST. На
головному концертному майданчику області виступили місцеві молоді гурти Ексампейя, Десь
Чули, The sound age, Сонце Чорнозем, Закон Ома, Alina Shevchenko. Захід відбувся за сприяння
департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградскої ОДА, організатором
заходу виступив Едуар Гева –імпресаріо, який регулярно влаштовує концерти кавергуртів та рок
концерти в нашому місті.
23-24 вересня у м. Новомиргород Кіровоградської області відбувся мото-рок фестиваль "СИЛА
НАЦІЇ-2017".
З 22 по 24 вересня у кінотеатрі “Портал” м. Кропивницький проходив фестиваль українського
глядацького кіно “OBRIY KINOFEST”.
3 25 вересня по 1 жовтня проходив 47 Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва
«Вересневі самоцвіти», присвячений 135-річчю утворення українського професійного театру в
нашому місті. У театральному святі взяли участь 17 творчих колективів із Вінниці, Запоріжжя,
Коломиї, Ніжина, Рівного, Києва, Дніпра, Кривого Рогу, Черкас, Херсона, Івано-Франківська,
Львова та Одеси. Цього року особливими гостями свята стали: Заслужена артистка України Леся
Самаєва; заступник Міністра культури України Юрій Рибачук; письменник Іван Драч. Вже
традиційно на святі працювало декілька локацій: виступали професійні театри, читали вірші поети,
влаштували пленер художники. Присутні на святі мали змогу насолодитися виставкою робіт
майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.
Кіномистецтво на Кіровоградщині:

Найкращим аматорським фільмом 4-го Міжнародного дитячого кінофестивалю NEXT за версією
дитячого журі стала стрічка виробництва каналу "Кіровоград" “Залиш його у парку”. (Режисери:
Наталя Денисенко, Володимир Крутоус, студія Ку-раж).
Програма фестивалю українського глядацького кіно “OBRIY KINOFEST”:

22 вересня – “Микита Кожум’яка”;
22 вересня – “Гетьман”;
23 вересня – “Рідні” ;
23 вересня – “Припутні”;
24 вересня – “Чужа молитва”;
24 вересня – “Слуга народу-2”.
Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

Презентація проекту “Локація mix-відпочинку з творчою програмою "ЛІТО -Forever" - якісне
дозвілля для громади”, підтриманий цього року благодійною організацією “Благодійний фонд
культурно-мистецький фонд “Перспектива”. Це новий формат культурного відпочинку для жителів
міста, насамперед вразливих категорій, організація дозвілля для всієї родини, а не лише окремих її
членів. Вміло дібраний формат заходів (кінотеатр під відкритим небом “Анімація за творами
українського фольклору”– мистецькі майстер-класи “У пошуках свого стилю”від майстрині Ірини
Кудревич та «Букети з цукерок” від майстрині Наталії Холодій – презентація сучасної української
книги “Коронація слова” ) побудований так, що кожен знайде тут заняття для душі.
Мистецькі виставки:

Презентація виставки світлин Юрія Лебедєва “Кожен вибирає по собі”;
Виставка робіт архітектора, дизайнера, художника Наталії Соловйової “Портали старого міста”;
Презентація загальноукраїнської виставки світлин “Благодійність крізь призму фотооб’єктива”. На
виставці представлено 38 світлин, на яких зображені люди, що потрапили в складні життєві
ситуації, або потребують допомоги. Фотографії надані Українським форумом благодійників за
сприяння Національної спілки фотохудожників України;
Презентація творчої виставки Юлії Волошиної “У світі кам’яних фантазій”. Розписане каміння
жінка змінює до невпізнання, перетворює його в людей, звірів, птахів та фантастичні візерунки. На
виставці представлено 20 робіт.
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляд фільмів, презентації книг та інших друкованих
(або) електронних видань, презентації культурно-просвітницьких проектів,концерти:
Перегляд фільмів:

Показ фільму “Плем’я”, до Дня українського кіно. Режисер - Мирослав Слабошпицький;
Показ фільму “Життя на продаж”, в рамках тренінгу з питань протидії торгівлі людьми спільно з
КОІППО ім. Василя Сухомлинського.
Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

Інтелектуально-літературна презентація книги “Асорті кіноварного вітру” Альони Романової;
Презентація поштових листівок "Портали старого міста".Цей проект створила художниця Наталя
Соловйова.Ідея набору виникла у 2012 році, коли авторка гуляла містом і побачила красиві двері.
Після цього вона їх вирішила перемалювати. Всього в комплекті 10 робіт, на яких зображені двері
старовинних будинків нашого міста.
Презентації культурно-просвітницьких проектів:

Презентація проекту “Стрибок над долею”, до річниці від дня народження українського
письменника Юрія Яновського для слухачів курсів КОІППО ім. Василя Сухомлинського;
Презентація всеукраїнського проекту “Лялька в культурі українців” від Олени Мединської.
Творчі зустрічі:

Зустріч з художниками Катериною і Володимиром Немир (м. Львів);
Зустріч з лауреатом обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова Оленою Классовою в
рамках роботи Краєзнавчих студій. Олена Классова провела віртуальну екскурсію “Легенди старого
міста”, розказала про цікаві маловідомі сторінки історії нашого міста: легенду про підземні
коридори, які тягнуться під усім старим містом і виходять до фортеці; про храм у формі корабля;
про походження назви річки Біянка і чим унікальна ця річка; на якому відомому будинку зображено
пеліканів і що вони означають.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури Книжкові виставки
до пам’ятних дат:

“Мігель Сервантес. Поет у прозі”, до 470-річчя від дня народження Мігеля де Сервантеса Сааведри
(ісп. Miguel de Cervantes Saavedra) (1547-1616), іспанського новеліста, драматурга і поета;
“ Таємниці кавових зерен ”, до До Міжнародного дня кави;
До 145-річчя від дня народження видатної української співачки Соломії Крушельницької (18721952), книжкова виставка з циклу “ Календар мистецтв;
“Розвиток мов: історичний погляд ”, до європейського Дня мов, в рамках роботи Центру
європейської інформації;
“Пішли в похід, ввійшли в легенди ”, до Дня партизанської слави;
“Право на сім’ю”, до Дня усиновлення.
Тематичні книжкові виставки:

“Бабин яр: без права на забуття”;
“Дива заморські”;
“Книжковий арсенал — 2017”, оновлена книжкова виставка нових надходжень;
“І знову день, коли дзвінкоголосим усі дороги сходяться до школи ”, з циклу заходів “Освіта – ХХІ
століття”;
“Скарбниці мудрості людської”;
“У світі мінералів”;
“Сучасна українська книга” — книжкова виставка новинок літератури;
“Співробітництво держав у боротьбі з торгівлею людьми”, в рамках тренінгу з питань протидії
торгівлі людьми спільно з КОІППО ім. Василя Сухомлинського.
Перегляди літератури:

“Багатогранність японської літератури: від Басьо до Муракамі”, до Дня Конституції України –
відкритий перегляд японської класичної та японської сучасної художньої літератури в рамках
відзначення Року Японії в Україні;
“Мода на володіння іноземними мовами не проходить ніколи!”, до європейського Дня мов –
відкритий перегляд;
“Світ знань відкриє книга”, до Дня знань – відкритий перегляд.

Клубна діяльність:

Кіноклуб “Екран”: Перегляд фільмів: “Привид Опери”, режисер Олександр Корд; “Мовчи, сум,
мовчи”, режисер Петро Чардинін, 1918; “ Це дивовижне життя”, режисер Френк Капра, 1946.
Клуб інтелектуальних ігор: шахові турніри для дітей та дорослих “Мистецтво інтелектуальної гри”
;
Клуб розмовної англійської мови: Movie Club:”Daddy Care Day”; “Brooklyn”; ”Match Point”;
засідання клубу “English Club with Gail “ та “English Club with Vickie”; Організація роботи курсів з
вивчення англійської мови ;
Засідання членів Громадської організації “Єлисаветградський узвіз”;
Засідання членів клубу “Студія клаптарства Ірини Кудревич”;
Засідання членів клубу народних ремесел “Ниточка”.
Навчальні заняття (тренінги, семінари, бібліотечні уроки та ігрові заняття, майстер-класи):
Тренінги:

“ Робота з програмою “Запис відео з екрану” – тренінги для користувачів;
Проведення тренінгів для літніх користувачів за темами „Основи комп`ютерної грамотності.
Основи роботи в Інтернет”;
Тренінг з питань протидії торгівлі людьми для слухачів курсів КОІППО ім. Василя
Сухомлинського;
Тренінгове заняття “Електронне урядування”, для користувачів літнього віку.
Бібліотечні уроки та ігрові заняття:

"Людина зі шляхетним серцем", до 90-річчя від дня народження науковця, театрознавця, педагога,
краєзнавця Миколи Смоленчука –відкритий урок-бесіда для старшокласників НВК №26;
Творча майстерня вчителів-лінгвістів (разом із Центром методичної та соціально-психологічної
служби управління освіти Кіровоградської міської ради (ЦМСПС);
“Знай правила дорожнього руху” – урок -гра;
“Дивосвіт природи” – еко-квест для старшокласників гімназії ім.Т.Шевченка та ЗОШ №3;
"Місто, що здійснює мрії" – віртуальна мандрівка.
Науково-методична робота:

“Про виконання закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” бібліотеками
Благовіщенського та Голованівського районів” – Рада директорів обласних бібліотек;
Семінар-практикум для працівників Новоукраїнського району.

Обласна юнацька бібліотека

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“Японія мистецька” – інформаційна година (до року Японії в Україні);
Інформаційно-просвітницькі години, бесіди з використанням інформаційних технологій:

“Енциклопедія пішохода” – слайд-бесіда;
“Молодіжні субкультури: плюси і мінуси” – слайд-бесіда;
Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“Олімпіада Кіровоградщини” – участь у вуличній Акції до Дня фізкультури і спорту.
ІХ-й Фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій “ReaderLand – читай креативно”, до
Всеукраїнського дня бібліотек – вулична акція. В програмі фестивалю були стендові презентації
партнерів фестивалю, творчі майстерні, тестування, експрес-навчання, патріотичні акції, автографсесії та ворк-шопи від молодих письменників; проведення майстер-класів, конкурсів та вікторин;
виступи музичних, спортивних, театральних колективів. А також нестандартні голосування, квести,
перфоменси і цікаві призи та спілкування з волонтерами "Корпусу Миру США".
Інтерактивні масові заходи:

“Небачені красоти України” – туристична подорож;
“ Людина починається з добра ”, до 100-річчя від дня народження В. Сухомлинського – виховна
година;
“Відомі люди нашого міста: Самуїл Вайсенберг”– історичний екскурс;
“Європа – цивілізаційний вибір України” – історичний екскурс;
"Крокуймо до Європи з Україною в серці” – День знань;
“Відкриваємо Європу” – урок-подорож;
“Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну” – урок знань;
“Письменники доби Розстріляного Відродження” (Є. Маланюк, В. Винниченко) – літературномузична година;
“Кіровоградщина крізь плин століть і гомін сьогодення” – День краєзнавства в рамках
загальноміського святкування Дня міста;
Інтерактивні масові заходи з використанням інформаційних технологій:

“Найцікавіші замки та фортеці України” – віртуальна мандрівка;
“Вулиці Кропивницького” – відеопрогулянка;
“Сади і бульвари Єлисаветграда” – відеопрогулянка;
“Європеєць – в Україні, українець – в Європі” - віртуальна мандрівка;
“Серце віддаю дітям”, до 100-річчя від дня народження В. Сухомлинського - слайд-бесідавікторина;

“Найрозумніший пішохід” – слайд-вікторина;
Творчі зустрічі:

Зустріч з українським істориком Віктором Брехуненком. Науковець презентував свою книгу "Війна
за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле". Автор, за допомогою наукових аргументів,
спростовує ключові міфи про Україну та українську історію.
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи):Тренінги:
Тренінги:

“Вчимося правильно спілкуватися” – тренінг;
“Справжній друг: як його знайти” – тренінг.
Майстер-класи:

“Артрозпис” – майстер-клас;
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Тернистий шлях Майстра”, до 115-річчя від дня народження Ю.Яновського;
“Збережемо пам’ять про подвиг”, до Дня партизанської слави;
“Випереджаючи час: Василь Сухомлинський”, до 100-річчя від дня народження;
“Наш сучасник, наша історія, наше майбутнє”, до 100-річчя від дня народження В. О.
Сухомлинського – віртуальна виставка;
“Ю. Яновський: творчість крізь призму сучасності”;
“Сміливість, граціозність, досконалість”, до Дня фізкультури і спорту;
“Поглянь, який чудовий твій рідний край, Україна!”, до Дня туризму;
“Його душа бриніла, мов сопілка…”, до 130-ої річниці від дня народження М. Скорульського,
українського композитора;
“Творці українського модерну: Олена Кульчицька”, до 140-ої річниці від дня народження
українського живописця, графіка.
Тематичні книжкові виставки:

“Свята земля серпанку і калини”;
“Події і люди в житті рідного краю”;
“Доля класиків красного письменства в художній літературі”;
“Кіровоградщина: децентралізація в дії»;
“Україна. Дорогами мужності й болю” , за сторінками книг серії “Історія без цензури”;
“Обираємо майбутню професію”;

“Літературне слово степового краю”;
“Пізнаємо Європу, вивчаємо світ”;
“Книги, про які ти повинен знати”.
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Клуб “Life safe (Подбай про свою безпеку) “:
– “ Дотримання правил особистої безпеки у повсякденному житті” – бесіда- практикум;
Клуб “Ліра”:
– Поетичні читання (спільно з учасниками молодіжного клубу книголюбів “Кафка”).
Клуб “Профі”:
– “Скульптор – творча професія” – зустріч на базі скульптурної творчої майстерні зі скульптором Г.
С. Савченком;
– “48 років у професійній журналістиці” – зустріч-діалог із заслуженим журналістом України Б. П.
Куманським.
Науково-методична робота:

Обговорення проектної діяльності спільно з учасниками молодіжного клубу книголюбів “Кафка”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

Он-лайн засідання обласної Skype-школи для бібліотекарів “Молоді про культурні права”
(Адвокація культурних прав).
ОДБ ім.Т.Г. Шевченка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Вшанування воїнів АТО:

Зустріч з учасниками бойових дій на Сході України: “Життя – мов спалах”.
Фестиваль сімейного дозвілля з книгою “Happi Rabbit Fest-kr”, до Всеукраїнського Дня
бібліотек:

“Мандруємо містом читаючих зайчиків”– квест;
«Story-time» для дошкільнят “Вивчаємо енциклопедію казкових героїв”;
Творчі майстер-класи від громадських організації та студій раннього розвитку;
“Знайомтесь: нові імена в українській літературі”– презентація книжкової виставки;
“Книжка вийшла на прогулянку”– бібліодесант;
“Книжкова закладка для розуму та рук зарядка”– майстер-клас;
Презентація промо-ролика “Читай, я буду слухати!”;
День щасливих боржників;
“Осінній книгопад” – книжкове дефіле;

“Літературний БУМ” – інтелектуальна ігротека;
“Бібліотека – затишний світ дитинства”– день бібліографії.
Інтерактивні масові заходи:

"З Україною в серці, в Україні живу”, до Дня Знань – патріотична відео-година;
“Я люблю свою Україну”, до Дня Знань – медіа-подорож;
“Знову до знань запрошують книги” до Дня Знань,– день бібліографії;
“Неперевершений майстер пригод”, до155-ї річниці з дня народження О. Генрі – відео-вікторина;
“Європейські казкарі – дітям”, до 350-річчя від дня народження Дж.Свіфта – відео-подорож з
організацією книжкової викладки;
“Пізнай свій рідний край, оспіваний вітрами”, до Дня міста– турнір краєзнавців;
“Земля квітучої краси”, до Дня міста– медіа-подорож;
“Подорожуємо у світ загадкових явищ”, з циклу заходів “Лабораторія юного дослідника”–
літературно-віртуальна мандрівка.
Творчі зустрічі:

Зустріч з сучасною українською письменницею та поетесою Катериною Бабкіною.
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)
Тематичні книжкові виставки:

“Що? Де? Як? Коли?”, з циклу заходів “Лабораторія юного дослідника”
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;
– “ Поради Світлофорика” , медіа-подорож для дошкільнят.
Бібліотечний клуб “Уроки Мері Поппінс”:
– “Культура Країни Вранішнього сонця”, до року Японії в Україні – літературна кав’ярня.
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.
Створення та редагування зображень в програмі Paint, з циклу заходів“Комп’ютер та Інтернет з
нуля”
Створення привітальної листівки за допомогою он-лайн сервісів з циклу заходів“Комп’ютер та
Інтернет з нуля”
Майстер-класи:

“Добра магія фарб”, з циклу заходів “Лабораторія юного дослідника”;
“Ракета” з циклу “Грай з нами у Танграм”.

