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

документами за жовтень 2017 року)

Загальні питання

Книга авторів з м. Кропивницький Олега Бондара та Світлани Томашевської “Марево”, яка вийшла
у видавництві “Клуб сімейного дозвілля” цього року, потрапила до списку кращих українських
трилерів. Видання “Програма плюс” оприлюднила цей список, укладений їх авторами.

7 жовтня на Театральній площі м. Кропивницький відбулась вулична акція – мистецький рух ALLA
PRIMA, присвячена Дню художника. Власні художні твори представили випускники та студенти
мистецького факультету ЦДПУ ім. Винниченка. Роботи виконані у різних жанрах та стилях. Це – і
гравюра, і живопис, і скульптурна глиняна ліпка, і малюнок на склі.

З 12 по 20 жовтня у Державному архіву Кіровоградської області проходила виставка архівних
документів: “УПА на теренах нашого краю”, з нагоди 75-річчя створення Української повстанської
армії. До експозиції увійшли архівні кримінальні справи учасників УПА, внутрішні документи та
листівки повстанців з різних регіонів України, що зберігалися в архівах органів КДБ. Матеріали
представлені ініціаторами заходу: Державним архівом Кіровоградської області, Галузевим
державним архівом СБУ та Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

15 жовтня – презентація нової книги Сашка Дерманського "День народження привида".

16 жовтня у селі Цибулеве з нагоди Дня Захисника України та Дня Козацтва відбулось відкриття
пам'ятника Борцям за волю України. Пам'ятний знак, присвячений героям визвольної боротьби
1917-1920 років – чутянським та чорноліським холодноярцям, споруджено за ініціативи бійців 17-
го батальйону в садибі "Гайдамацька Січ".

18 жовтня в Державному архіві Кіровогрвдської області відбулась обласна науково-краєзнавча
конференція “Благословенні ви сліди...”, присвячена життю і творчості видатних земляків.

19 жовтня у м. Кропивницький презентували збірку соціaльних історій “Пaрaсолькa”, метa якої –
привернути увaгу до проблем у пaліaтивній допомозі. До збірки увійшли художні твори
громaдських діячів, журнaлістів, волонтерів, лікaря-онкологa, онкохворої дівчинки.Ініціаторами
виступило Кіровогрaдське облaсне відділення Всеукрaїнської блaгодійної оргaнізaції
“Всеукрaїнськa мережa людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” в рaмкaх проекту “Кропивницький,
#ЗнімaйРожевіОкуляри”.

27 жовтня, з нагоди Дня визволення України від німецьких загарбників у Кропивницькому
відбулось покладання квітів на Меморіальному комплексі “Фортечні вали”. В урочистому заході
взяли участь керівництво області та міста, ветерани війни, військові, представники громадських
організацій та молодь обласного центру. Цього дня квіти лягли до Вічного вогню, на могили
учасників Другої світової війни та до пам’ятного знаку загиблим Героям АТО.

29 жовтня у м. Кропивницький відбулась презентація нового роману сучасного українського
письменника, журналіста, заступника головного редактора The Village Україна Марка Лівіна “Рікі
та дороги”, який побачив світ у видавництві “Vivat”. У рамках презентації відбулась автограф-
сесія.

Театрально-концертне життя



4 жовтня лідер гурту “Широкий Лан” Святослав Бойко взяв у часть у святковому концерті з нагоди
55-річчя 3 окремого полку спецпризначення. Музикант грав у супроводі оркестру 3 окремого полку
спецпризначення.

5 жовтня на площі біля пам’ятника Володимиру Винниченку м. Кропивницький відбулася
мистецька акція “Арт-дегустація” - вечір поезії, музики та кіно. Поети Василь Левицький, Надія
Гармазій, Кирило Поліщук, Олена Горобець, та Любов Єременко-Гонжа читали власні вірші та
прозу. Музиканти гурту FeeI-IN виконали власну музику та кавер-версії відомих хітів.Активіст
Дмитро Таращук провів невеличкий танцювальний майстер-клас, а викладач та журналіст Дмитро
Шульга презентував трйлери новинок українського кіно. Захід відбувся у рамках фестивалю
літератури, мистецтва та медіа “Feel Fest-2017”, який організовував факультет філології та
журналістики ЦДПУ ім. Винниченка.

7 жовтня, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці, у Спасо-Преображенському
кафедральному соборі м. Кропивницького відбулося X обласне свято духовного співу “Молюсь за
тебе, Україно”, у якому взяли участь 20 світських та церковних вокально-хорових колективів. Свято
бере свій початок з 1999 року і є своєрідною візитівкою нашого степового пісенного краю.
Організатори заходу: департамент культури, туризму та культурної спадщини обласної державної
адміністрації та єпархіальне управління Української Православної церкви Кіровоградської області.
У рамках свята було презентовано виставку декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
“Торжество благодаті, сумління, таланту” творчого об’єднання “Дивосвіт” . 50 народних умільців
представили 160 робіт духовної тематики, серед яких вишиті ікони, рушники, твори живопису.

8 жовтня у нічному клубі "Provocаteur"м. Кропивницький відбувся концерт панк гурту “BRUTTO”
в рамках всеукраїнського осіннього туру на підтримку нового альбому гурту.

До дня Козацтва та Дня захисника України у селі Соломія Гайворонського району Кіровоградської
області урочисто відкрили коцацьку криничку. Селяни збудували кам'яний комплекс, на якому
написана ікона Пресвятої Богородиці — покровительки козацтва. Також біля джерела була
встановлена фігура козака-охоронця з бандурою.

26 жовтня у м. Кропивницький відбувся авторський вечір українського письменника, актора,
телеведучого, галериста Антіна Мухарського "Лагідна і сувора українізація". Антін Мухарський в
образі професора антропології зі Стрия Ореста Лютого провів майже двогодинний театрально-
музичний перфоманс. Після завершення театрально-музичного перфомансу всі бажаючі могли
придбати диски та книги Ореста Лютого, отримати від автора автограф і сфотографуватися на
згадку.

Обласна філармонія:

5 жовтня – концерт Академічного ансамблю пісні і танцю "Поділля";

6 жовтня – концерт гурту “Фрістайл”;

7 жовтня – ювілейний концерт з нагоди 80-річчя Національного заслуженого академічного
ансамблю танцю України ім. Павла Вірського;

8 жовтня – інтерактивна вистава для дітей "Трансформери в пошуках планети";

11 жовтня – святковий концерт, присвячений відкриттю 27-го сезону дитячої філармонії.Концерт
відбувся в рамках мистецького проекту “Відкриваємо нові таланти” у рамках культурно-мистецької
акції ”Майстри мистецтв-дітям”;

13 жовтня – концерт гурту НЕАНГЕЛЫ в рамках всеукраїнського туру SLAVAVICTORIA;

21 жовтня – концерт державного ансамблю пісні і танцю Аджарії “Арсіані”;



22-23 жовтня – концерт Олега Вінника "Моя душа";

24 жовтня – гумористичний концерт Валерія Жидкова “Про все”;

25 жовтня – концерт Сергія Бабкіна в рамках масштабного туру по Україні;

27 жовтня – перший сольний концерт соліста філармонії Олександра Безая "Solo Classic"!

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

Програма 47 Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва

"Вересневі самоцвіти":

6 жовтня –"Поїзд "Одеса-мама", комедія за п’єсою Олександра Тарасуля, Єгена Хаїта та Віктора
Явника. Режисер-постановник - Ігор Славинський. У головних ролях: Олег Філімонов, Руслана
Писанка, Віктор Андрієнко, Яків Гопп та переможниця проекту “Голос України” восьмирічна Аня
Ткач;

12 жовтня – вистава “Кохання SEXом не зіпсуєш” Київського театру-студії імпровізації “Чорний
Квадрат”;

18 жовтня – “Боїнг-Боїнг” вистава за п’єсою французького драматурга Марка Камолетті . Ролі
виконують відомі українські актори: О. Сумська, Є. Паперний, В. Борисюк, К. Сінельник, Г.
Хостікоєв, А. Безуханич, М. Ягодкіна;

27 жовтня – “Ми кропивничани”, святкова програма до 135-річчя утворення українського
професійного театру.

Просвітництво. Аматорство.

Лауреатом обласної премiї у галузi культури “Духовний скарб Кiровоградщини” у номiнацiї “За
популяризацiю нацiональної культури, фольклорної спадщини, збереження i збагачення народного
мистецтва” стала Людмила Григорiвна Багатько, керiвник народного аматорського фольклорного
ансамблю “Кумоньки” Аджамського сiльського Будинку культури Кiровоградського району.

4 жовтня на базі Олександрійського районного Будинку культури, Березівського, Протопопівського,
Костянтинівського, Косівського сільських будинків культури проведено районний семінар для
клубних працівників “PROFI quest” (“Знайди себе в професії, професію в собі”), у якому взяли
участь 28 директорів, художніх керівників сільських будинків культури та завідувачів клубами.

7 жовтня в Олександрійському районному Будинку культури відбулося ІV відкрите районне свято
фольклору “Минувшина”, програма якого була поєднана з обрядами осіннього циклу: лунали
старовинні українські народні пісні разом із фрагментами традиційних обрядових дійств.

Музейна справа

Обласний художній музей

Експонувались виставки:

5 жовтня – відкриття виставки художніх творів до Дня художника;

13 жовтня – експозиція “Захисники Покрови”, до Дня українського козацтва, Дня захисника
України, свята Покрови Пресвятої Богородиці



13 жовтня – “Осінні мелодії” пересувна виставка до Дня захисника України в обласному госпіталі
для ветеранів війни;

24 жовтня – пересувна виставка “Репродукції творів Марії Приймаченко” у дошкільному
навчальному закладі (ясла-садок) № 37 “Ластівка”;

31 жовтня – “Осінній вернісаж”, виставка художніх творів з фондового зібрання обласного
художнього музею.

Майстер-класи:

Протягом місяця відбулися майстер-класи із виготовлення аплікації методом торцювання
“Метелик” , із виготовлення аплікації “Осінь”, із створення об’ємної аплікації ”Осінній пейзаж“
та“Гарбуз”, із виготовлення аплікації з крепованого паперу “Веселий гарбуз”.

Культурно-просвітницькі заходи:

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:

6 жовтня – музично-культурний вечір “Єдність в багатоманітності”, в рамках міжнародного
проекту “Formation+”. Організатор: Кіровоградська обласна суспільна організація об’єднання
болгар “Нашите хора”;

7 жовтня – творча зустріч з генеральним директором Національного художнього музею України,
куратором виставкового проекту "СПЕЦФОНД 1937-1939 Юлією Литвинець;

З 10 по 13 жовтня – перегляд документальних фільмів, присвячених військовим подіям на Сході
України у 2014-2016 роках Заходи відбувались в рамках роботи “Відеовітальні” з нагоди Дня
захисника України;

19 жовтня – презентація участі у Міжнародній конференції “Гендер у війнах та революціях”, яка
проходила 6-8 жовтня 2017 року в приміщенні Південноукраїнського національного педагогічного
університету (м. Одеса). Лектор: Олена Степанок – зав. відділом науково-просвітницької роботи;

20 жовтня – презентація участі у проблемному навчанні: “Актуальні питання збереження та
популяризації музейних колекцій”, що проводив Центр неперервної культурно-мистецької освіти
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв МКУ (м. Київ) Лектор: Валентина
Ноженко – головний зберігач фондів;

20 жовтня – благодійний аукціон на підтримку художників Кіровоградщини Степові барви».
Організатори заходу: обласна організація Національної спілки художників України та благодійний
фонд “Срібна палітра”.

Протягом місяця відбулися лекції з історії образотворчого мистецтва “Епоха модернізму”
“Мистецтво модерну”. Лектор: Анатолій Кімнатний – завідуючий відділом обласного художнього
музею – картинної галереї Петра Оссовського “Світ і Вітчизна”.

Краєзнавчий музей

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:



26 жовтня – презентація виставки “Визволення України: героїзм і трагедія”. Джерельною базою
експозиції стали формений одяг періоду Другої світової війни та фотографії, книги і нагороди
визволителя Кіровоградщини Дмитра Чібісова.

Культурно-просвітницькі заходи:

13 жовтня – “З історії козацтва на Кіровоградщині”, захід привчений Дню Українського козацтва та
Дню захисника України.Запрошеним гостем заходу був головний отаман Кіровоградської обласної
громадської організації “Центральний козацький округ”, офіцер запасу ЗС України, письменник,
генерал-полковник козацтва Валентин Євгенійович Карпов. Він розповів учасникам заходу про
сучасну історію козацтва у нашому краї, про діяльність нинішніх козацьких організацій.На
завершення заходу В. Карпов провів для бажаючих учнів обряд посвяти в козаки;

23 жовтня – “Відкриваємо простір”,спеціалізоване інтерактивне заняття для дітей з особливими
потребами. Заняття провела Дорошенко Олена Миколаївна, завідувач психолого-медико-
педагогічною консультацією управління освіти міської ради. Під час заходу діти із СДНЗ № 46 та
інших навчальних закладів ознайомились із птахами нашої області, навчились розрізняти їх співи
та кольори.

Меморіальний музей М.Л.Кропивницького

Культурно-просвітницькі заходи:

4 жовтня – зустріч з доктором філологічних наук, професором Глухівського університету,
Анатолі’єм Новиковим, який багато років досліджує життя і творчість Марка Кропивницького.

Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

5 жовтня – “Для тих, кого любимо…”, виставка творів відомих кропивницьких митців члена
Національної Спілки художників України Ю.Б.Вінтенка та його дружини Г.Г.Ярової-Вінтенко
Виставка є частиною започаткованого музеєм мистецького проекту серії художніх виставок “В
майстерні художника”, який має на меті популяризацію творчості художників-земляків

Культурно-просвітницькі заходи:

11 жовтня – творча зустріч з заслуженим журналістом України І.М.Демчуком та заслуженим
художником України А.М.Надєждіним – авторами фотовиставки “Центральна площа міста:
сторінки літопису”.

Приватні галереї міста

Галерея “Єлисаветград”

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

10 жовтня – “Мандруючи Україною”, персональна виставка художника з Івано-Франківська Федора
Матейчука;

20 жовтня – "Катрусина скарбничка казок", персональна виставка відомої української художниці
,члена молодіжного об'єднання національної спілки художників України Катерини Дудник. У 2010
році художниця увійшла до “Єдиного художнього рейтингу”, який включає художників Російської
імперії, СРСР, “російського зарубіжжя”, Російської Федерації та республік колишнього Радянського
Союзу 18-21 століть, що формують світову художню спадщину Автор характеризує свій стиль як
"казковий реалізм".



Культурно-просвітницькі заходи:

12 жовтня – змагання виконавців акустичної музики, співаків, авторів пісень “Битва музикантів”.
Музиканти виступають у три тури, виконуючи по одній-дві пісні, їх оцінює журі, яке складається із
5 випадково обраних глядачів. Виконавці, які набрали найбільшу кількість балів у турі переходять
до наступного. Переможця визначає зал.

Західна галерея

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

20 жовтня – “Висота 100”, персональна виставка художника-абстракціоніста з Малої Виски Олега
Рудого

Образотворче мистецтво:

27 жовтня у креативному ІТ-просторі KOWO м. Кропивницький відбулось відкриття виставки
живопису “Переплетіння або осінній блюз” учасників студії творчості “Муза”, яка працює в
приміщенні галереї “Єлисаветград”. Тема виставки має два значення. По-перше, це - осіння
тематика, яка нас зараз оточує. А переплетіння - все, що суміжне з темою осені, та своєрідне
переплетіння життів учасниць. Вони - люди різного статусу, різного віку, різних професій, але
шляхи їхні переплелися саме у студії “Муза”. На виставці представлено близько 100 робіт.

Фестивалі

4 жовтня – фестиваль “Кіно проти корупції”. Картини, представлені в рамках фестивалю, – призери
світових кінофестивалів і документальні хіти. До програми увійшли шість європейських фільмів,
які досліджують природу корупції – від неприкритого зловживання владою політиків та корпорацій
до негучних побутових конфліктів. Тематика фільмів – це розслідування, документальне кіно та
художні фільми, які умовно можна підвести до теми “Кіно проти корупції”.

Анатолій Бондар – заслужений працівник культури України, начальник відділу культури і туризму
Новоукраїнської районної державної адміністрації, керівник народного аматорського вокально-
інструментального гурту “Сяйво” Центрального районного Палацу культури “Ювілейний” став
лауреатом V Всеукраїнського фестивалю патріотичної та козацької творчості “Богдановими
шляхами” імені Миколи Моцика, який проходив 14 жовтня у м. Сміла Черкаської області.

Зразковий хореографічний ансамбль “Вікторія” з м.Кропивницький став лауреатом І та ІІ ступеня
Міжнародного хореографічного фестивалю-конкурсу “Квітуча країна” проекту “Тріумф-фест” який
проходив 20-21 жовтня у м. Умань.

20 жовтня відбувся 10 відкритий фестиваль авторської музики та поезії “Долинський листопад” в
м. Долинська.

26 жовтня – фестиваль “Єдина родина в центрі України”. Захід проходитив у рамках реалізації
проекту “Formation+”. Фестиваль об’єднує діяльність людей різного віку, національностей,
учнівську молодь, лідерів і керівників євроклубів та обласного парламенту дітей, лідерів
студентського самоврядування, активних національних об’єднань м. Кропивницького та
Кіровоградської області. Організатори фестивалю: управління освіти, науки, молоді та спорту,
управління комунікацій з громадськістю Кіровоградської облдержадміністрації, управління освіти
Кіровоградської міської ради, Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості,
Громадська організація “Центр розвитку національних культур “Єдина родина”, Громадська
організація “Молодіжне громадське об’єднання “Центр”, за підтримки Інституту міжнародної
співпраці Асоціації народних університетів Німеччини DVV International, Міністерства
закордонних справ Німеччини, інформаційно-дослідного центру «Інтеграція та розвиток»,
Всеукраїнської організації “Інша освіта”. У рамках фестивалю працювали творчі майстерні,



інформаційні та ігрові станції. Кожен учасник зміг взяти участь в обговоренні документальних
фільмів Docudays UA, іграх, майстер-класах, долучитись до краєзнавчої діяльності та навіть взяти
участь у інтерактивному інтерв’ю на тему: “Україна – країна міжкультурного діалогу: Листівка
другу”.

Кіномистецтво на Кіровоградщині:

Фіналісти всеукраїнського фестивалю "Червона рута" 2017 р., переможці конкурсу ЩеПісня-2017
кропивницький гурт EFIR, планують зняти свій перший кліп на власну пісню “Тримай”. EFIR -
молода і амбітна команда, їх творчість читається як традиційний Rock-sound. У якості відеоряду до
кліпу гурт знімає короткометражну стрічку. Режисер стрічки Олексій Гріновський. Це відомий
український режисер, який працював із зірками шоубізнесу різних країн, чиї роботи транслюються
на телеканалах всього світу та на багатомільйонну аудиторію. За задумом режисера, Олексія
Гріновського, фільм розкриватиме справжні, щирі почуття людей один до одного. Зйомки
заплановані на кінець жовтня та початок листопада.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“Людина - не товар”, вулична інформаційно-просвітницька акція до Європейського Дня боротьби з
торгівлею людьми

“Моя майбутня професія”, інформаційно-просвітницька акція для підопічних комунального закладу
“Центр соціально-психологічної реабілітації дітей з притулковими групами” Кіровоградської
обласної ради

“Я і Кароль” , флеш-моб біля виставки плакатів Ельжбети Ясиньської-Єндрош “Шимановський: від
Тимошівки до Лозанни”,

Мистецькі виставки:

“Шимановський: від Тимошівки до Лозанни” , виставка бібліотеки Варшавського університету в
рамках XV Музичного фестивалю “Осінь з музикою Кароля Шимановського” ;

10 жовтня – “Світло і танець”, виставка фоторобіт історика, краєзнавця, професора сценографії
Університету ім. Е. Райєрсона (Торонто, Онтаріо, Канада) Павла Босого. Цю фотовиставку
створено за матеріалами вистав хореографічного відділення Райєрсонівської школи виконавських
мистецтв (Торонто Канада). В центрі уваги колекції фотографій - взаємодія між світлом, тілом і
рухом. До створення виставки долучилися професор Таня Евіденте - професійна балерина і
колишня солістка Національного балету Канади;

18 жовтня – “Безвіз”, виставка фоторобіт Глєба Цуканова. На виставці представлена 31 світлина,
зроблена Глібом у Венеції (Італія), Афінах (Греція). Серед фотографій значне місце займають
сюжетне фото, фотографії природи.

Круглі столи:

Засідання круглого столу за ініціативи Громадської ради при Кіровоградській обласній державній
адміністрації та Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації з питання
створення Чорноліського національного природного заповідника;



Круглий стіл спільно з депутатами міської ради, фахівцями виробничої організації
Кіровоградського УВП УТОС, ЗМІ до Міжнародного Дня білої тростини.

Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляд фільмів, презентації книг та інших друкованих (або)
електронних видань, презентації культурно-просвітницьких проектів,концерти:

Перегляд фільмів:

“А стіл один для правнука і внука”, до 110-річчя від дня народження поета-земляка Арсенія
Тарковського

Покази фільмів в рамках фестивалю “Кіно проти корупції”:

“Журналістські розслідування”, Україна, 2016;

“Дивовижний”, Італія/Франція, 2008;

“Дурень», Росія, 2014;

“Брудні ігри”, Німеччина, 2016;

“Поза дитини”, Румунія, 2013;

“Система”, Німеччина, 2011.

Творчі зустрічі:

“Подорож до Ісландії”, зустріч з Юрієм та Ларисою Лебєдєвими з циклу “Колоритні мандрівки” ;

Зустріч з режисером фільму “А стіл один для правнука і внука” Володимиром Мощинським;

“У срібнім сяйві прожитих років”, творча зустріч людей літнього віку спільно з Територіальним
центром соціального обслуговування Фортечного району м. Кропивницький;

Зустріч з членами літературної організації “Степ”.

Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

Презентація збірки поезій Ірини Небеленчук “Життя, розділене навпіл”

Презентація львівським видавцем Михайлом Комарницьким книги Кена Робінсона “Освіта проти
таланту. Сила творчості”.

Презентації культурно-просвітницьких проектів:

Культурно-просвітницький проект“Кропивницький – крок назустріч” Заходи в рамках проекту:

Прес-конференція щодо початку реалізації проекту
Вулична інформаційно-просвітицька акція “Кропивницький – крок назустріч»
Семінар “ГМО: за і проти”,
Майстер-клас “Квілінг”
Майстер-клас "Герб родини"
Відеолекторій "Шлях до здоров'я"
Фото-курси "Лови момент"

Екскурсії:



Екскурсії по виставці “Шимановський: від Тимошівки до Лозанни”, для студентів музичного
факультету ЦДПУ ім. В. Винниченка, учнів Малої академії наук;

Оглядова екскурсія-ознайомлення з ресурсами ОУНБ учнів ЗОШ № 22, студентів психолого-
педагогічного факультету ЦДПУ ім. В.Винниченка;

“Знайомство з інфоресурсами бібліотеки”, eкскурсія для дітей з вадами слуху

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури Книжкові виставки
до пам’ятних дат:

“Ми вклоняємось Вам, ветерани”,до Міжнародного дня людей літнього віку;

“Соціальна активність людей похилого віку”,до Міжнародного дня людей літнього віку;

“Міжнародний День музики” з циклу “Календар мистецтв”;

“Театр, актори, ролі...”, до 135-річчя від дня заснування українського професійного театру;

“Шимановський – відомий і невідомий”,до 135-річчя від дня народження Кароля Шимановського ;

„Міжнародний авторитет українського правознавця”,до Дня юриста;

“Тобі, країно, я на вірність присягаю”, до Дня захисника України;

“Тої слави козацької повік не забудем… ”,до Дня Українського козацтва;

“Лине слава козацька з далеких віків”, до Дня українського козацтва;

“Українська Народна Республіка” (ІІІ Універсал), до 100-річчя від дня створення Української
Центральної Ради;

“А пам’ять священна”, до 73-ї річниці Дня звільнення України від нацистських окупантів.

Огляди літератури, тематичні перегляди:

“Книги шрифтом Брайля”, до Міжнародного Дня білої тростини – огляд спеціальної літератури для
людей з вадами зору ;

“Хай буде слово вчителя завжди святим і чистим на землі”,до Всесвітнього дня вчителів –
відкритий перегляд;

Тематичні книжкові виставки:

“Хочу все знати”, в рамках роботи “Клубу інтелектуальних ігор”;

“Книжковий арсенал — 2017”;

Жовтневий переворот 1917: наслідки для України”, виставка рідкісних та цінних видань;

Цикл книжкових виставок про Європу та європейців в рамках роботи Центру європейської
інформації ;

“Довідково-інформаційні видання – користувачам”;

“Діловодство: актуальні аспекти” ;



“Розмаїття нових видань” (оновлена);

“Чоловічі секрети”;

“Поезія української діаспори в Канаді”.

Клубна діяльність:

Клуб інтелектуальних ігор: тренувальні заняття з шахів “Мистецтво інтелектуальної гри”, шахові
турніри для дітей та дорослих “Осіннє рандеву ” ;

Клуб розмовної англійської мови: Movie Club:“The Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest” (part
2) ,“Pirates of the Caribbean: At World's End” (part 1), “Pirates of the Caribbean: At World's End” (part
2),“Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” (part 1); засідання клубу “English Club with Gail “ та
“English Club with Vickie”; Організація роботи курсів з вивчення англійської мови ;

Польський культурний центр : конкурс читців поезії польською мовою та перекладів польської
літератури українською мовою

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:

Проведення тренінгів для літніх користувачів за темами „Основи комп`ютерної грамотності.
Основи роботи в Інтернет”;

Бібліотечні уроки

"Видатний уродженець нашого краю – співак Йосип Петров" – краєзнавче засідання для слухачів
вищої народної школи;

"Іван Фундуклій та його внесок у розвиток нашого краю" – краєзнавче засідання для слухачів
вищої народної школи;

Науково-методична робота:

Міжрегіональна відео-конференція “Конкурентноспроможна бібліотека в умовах ОТГ” в рамках
європейського тижня місцевої демократії

Майстер-класи:

Майстер-клас художниці Ольги Краснопольської “Художній натюрморт”;

Майстер-клас з написання японських ієрогліфів для підопічних комунального закладу “Центр
соціально-психологічної реабілітації дітей з притулковими групами” Кіровоградської обласної
ради.

Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:



“Світ літератури ХІХ століття” – година читання;

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди з використанням інформаційних технологій:

“Годинник як витвір мистецтва” – слайд-бесіда;

“ Флешка технічний пристрій чи витвір мистецтва?” – слайд-бесіда;

“Історія футболу: гра реальна і віртуальна” – слайд-бесіда;

Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“День коду в м. Кропивницькому”, ? акція в рамках ініціативи Meet and Code, яка впроваджується
Ресурсним центром Гурт у співпраці з організаціями TechSoup Europe та Haus des Stiftens gGmbH
за фінансування SAP.

В рамках акції відбулися:

“Біоміметика: запозичення досвіду у природи” – інтерактивна лекція;
“Паперове програмування” – воркшоп;
Змагання з алгоритмічного програмування серед учнів старших класів шкіл міста;
Зустріч з викладачами навчальних закладів міста, що готують ІТ-спеціалістів;
“Програмувати? Це просто! ” – ? книжкова виставка.

Інтерактивні масові заходи:

“Люди не на продаж: не стань товаром” – День інформації:

“Торгівля людьми: як уберегтися від насилля” – інформаційна година;
“Торгівля людьми порушення прав людини” – книжкова виставка;

Патріотичні діалоги “Україно, ми – дочки твої й сини”:

“Козацькими шляхами” – ? історичний екскурс;
“Ми – славні нащадки козацького роду” – квест;
“Шляхами звитяги: подвиг заради майбутнього” – історичний екскурс.

Інтерактивні масові заходи:

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

"Із читачів – в бібліотекарі” – День читацького самоврядування;

“Знайомство з Америкою” – пізнавальна експедиція.

“Коли хобі дорівнює роботі то є велике щастя” (А. Кузьменко та гурт “Скрябін”) – вечір пам’яті;

“Музей козацької страви”– розважально-пізнавальна програма;

“Німеччина – країна сучасності та стародавньої історії”– туристична мандрівка в рамках заняття
туристичного експрес-салону “Подорожуймо Європою!”.

Інтерактивні масові заходи з використанням інформаційних технологій:

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

“Дух козацтва український дух” – віртуальна подорож у минуле;



“Архітектурні фантазії” – віртуальна подорож.

Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляд фільмів, презентації книг та інших друкованих
(або) електронних видань, презентації культурно-просвітницьких проектів,концерти:

Творчі зустрічі:

20 жовтня – презентація нового роману українського письменника Василя Шкляра “Троща”. Роман
“Троща” є продовженням циклу творів про кількосотлітню україно-російську війну. Як і інші
історичні романи Василя Шкляра, роман “Троща” повністю опирається на документи, спогади
очевидців і учасників, одним з прототипів героїв твору є досі живий 90-літній повстанець з
Тернопільщини. Презентація відбулась в рамках великого всеукраїського презентаційного туру
автора.

Перегляд фільмів:

“Визволення України” перегляд документального фільму (на базі СІЗО);

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

Тренінги:

“Конфлікт і злагода” – тренінг;

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Золота осінь життя”, до Міжнародного дня людей похилого віку;

“Армія нашої держави”, до Дня захисника України;

“Пам’ятаємо подвиг солдата”, до Дня визволення України від нацистських окупантів;

“Кароль Шимановський: талант генія”, до 135-ої річниці від дня народження польського
композитора, педагога, піаніста;

“Дивосвіт пісенної душі Ніни Матвієнко”, до 70-ої річниці від дня народження української
співачки);

“М. Цветаєва: особистість і доля”;

“Шедеври живопису зі всього світу”, до Дня художника.

Тематичні книжкові виставки:

“Таємнича павутина: ресурси інтернету”;

“Гетьмани України: слава, мудрість, відвага”, за сторінками книги “Гетьмани України: історії про
славу, мудрість і відвагу”;

“Особистість. Конфлікт. Гармонія”;

“Екологія краю: тривоги і надії”;

“Друга світова війна. Україна: сторінки історії”;

“Веселий Хеллоуїн”.



Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Клуб “Life safe (Подбай про свою безпеку) “:
– “Дотримання правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів” – гра-пошук.

Клуб “Ліра”: 
– Майстерня прози від Василя Бондаря.

Клуб “Дивосвіт”: 
– “Ваш стиль” – зустріч-діалог з провідним стилістом імідж-центру “Ольга” Р. А. Чінчой;

Лекторій “Молодь і право”:
– “Взаємоповага як основа міцної сім’ї” – психологічний практикум;

Школа інформаційного комфорту:
– “Бібліографія як джерело інформації. Різноманітні типи і види бібліографічних посібників”;

“Speak Up”: розмовний клуб англійської мови

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інтерактивні масові заходи:

“ Хто вигадав смайлик та Чому слід усміхатися частіше?” до Всесвітнього Дня усмішки – ігрова
програма;

“ Козацькі витівки”, до Дня Захисника України – конкурсно-ігрова мозаїка;

“Європейські казкарі – дітям”, до 215 – річниці від дня народження німецького письменника –
казкаря Вільгельма Гауфа – відео-подорож з організацією книжкової викладки;

“ Козаки не простаки , до Дня Захисника України – шоу програма;

“Очевидне – неймовірне”, вечірка таємниць– розважальна програма захоплюючих традицій;

“Ми відповідаємо за тих, кого приручили”, до Міжнародного Дня захисту тварин– літературно-
віртуальна мандрівка.

Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

“ Діалог поколінь”, до Міжнародного Дня людей похилого віку – виховна інформина.

Голосні читання:

“Story-time” для дошкільнят та молодших школярів “Дракон ” з циклу заходів “Вивчаємо
енциклопедію казкових героїв”

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Кудлаті та смішні”, до Міжнародного Дня захисту тварин;

“Козацька слава оживе”, до Дня Захисника України;

“Ми – нащадки славного роду”, до Дня Захисника України;



“Гармонія душі – шлях до довголіття”, до Міжнародного Дня людей похилого віку.

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

Тренінги:

Основи комп’ютерної грамотності – Індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо
переміщеними особами;

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

Створення буклету в програмі Microsoft Office Publisher, 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:

“Янгол-охоронець бійцям АТО”, до Дня Захисника України;


