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

документами за листопад 2017 року)

Загальні питання

1 листопада – презентація містичного роману “Не озирайся і мовчи” сучасного українського
письменника Макса Кідрука. Захід відбувався у рамках рекламного туру письменника“100 міст
НОІМ”. Кропивницький став двадцять сьомим містом, де відбулася презентація;

2 листопада, у Кропивницькому мітингом – реквіємом вшанували пам’ять жертв Великого терору в
Україні. У жалобному заході з нагоди 80-их роковин масового знищення українців взяли участь
керівники міста і області, активісти громадських організацій обласного центру. Цього дня живі
квіти від кропивничан лягли до пам’ятного знаку “Борцям за волю України – жертвам полiтичних
репресій”. Учасники мітингу - реквієму посадили поряд із пам’ятним знаком символи України –
кущі червоної калини;

7 листопада у Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному
театрі ім. М. Л. Кропивницького відбулися урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників
культури та майстрів народного мистецтва. Із професійним святом присутніх привітали голова
обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, голова обласної ради Олександр
Чорноіваненко, директор департаменту культури, туризму та культурної спадщини
облдержадміністрації Валентина Животовська, міський голова Андрій Райкович та інші. Кращим
працівникам у галузі культури були вручені відзнаки від обласної та міської влади;

7 листопада до Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва у приміщенні обласного
Центру народної творчості м. Кропивницький відбулось відкриття виставки майстрів декоративно-
ужиткового та образотворчого мистецтва “Мистецькі традиції “Дивосвіту”. На виставці
представлені роботи учасників обласного творчого об’єднання “Дивосвіт”;

9 листопада, у селі Червоновершці Компаніївського району відбулося відкриття меморіальної
дошки селянському повстанцю, останньому Головному отаману Холодного Яру Герасиму
Нестеренку-Орлу;

9 листопада відбулось відзначення кращих працівників обласною премією у галузі культури
“Духовний скарб Кіровоградщини”.

Лауреатами обласної премії нинішнього року стали:

У номінації “За внесок у розвиток професійного музичного, театрального, хореографічного, фото- та
кіномистецтва” - Бушмакіна Олеся Олегівна, артистка драми вищої категорії комунального закладу
“Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім.
М.Л.Кропивницького”;
У номінації “За популяризацію національної культури, фольклорної спадщини, збереження і збагачення
народного мистецтва” - Багатько Людмила Григорівна, керівник народного аматорського фольклорного
ансамблю “Кумоньки” Аджамського сільського Будинку культури Кіровоградського району;
У номінації “За вагомий внесок у збереження та популяризацію культурної спадщини” - Ткаченко Тетяна
Олександрівна, директор Кіровоградського обласного художнього музею;
У номінації “За внесок у розвиток бібліотечної справи” - Полудень Тамара Володимирівна, директор
Компаніївської централізованої бібліотечної системи.

10 листопада у м. Кропивницький відбулась зустріч із поетами Вано Крюґером, Ігором Астапенко,
Олександром Мимруком;



13 листопада у м. Кропивницький відбулась зустріч з відомими українськими письменниками-
фантастами Дмитром Громовим і Олегом Ладиженським. Співавтори пишуть як фентезі, так і
наукову фантастику під псевдонімом Генрі Лайон Олді. До обласного центру письменники завітали
на прем'єру вистави “Другі руки” за власною одноїменною п'єсою.

15 листопада – презентація книжок популярних дитячих письменників "ЛітФонтан".Свої книги
презентували автори видавництва "Фонтан казок". Зокрема: Олег Чаклун, Іван Андрусяк, Сашко
Дерманський, Олена Горобець.

17 листопада у Державному архіву Кіровоградської області відбулась презентація книги Олега
Бабенка та Івана Петренка "Нове наше море". Ця книга про історію будівництва Кременчуцького
водосховища.

Заступника директора школи естетичного виховання „В гостях у казки”, керівника народного
художнього колективу України театру танцю „В гостях у казки” Ірину Русул нагороджено
відзнакою виконавчого комітету міськради “За заслуги” І ступеня. Відзнаку "За заслуги" І ступеня
призначили Ірині Русул з нагоди 35-річчя театру танцю і 20-річного ювілею школи естетичного
виховання „В гостях у казки”.

Рішенням депутатів міськради м. Кропивницький започатковано чотири міські премії в галузі
культури:

Премія імені Василя Ковпака серед фотомайстрів. Василь Ковпак працював фотокореспондентом в газетах
"Молодий комунар" і "Кіровоградська правда". Ініціатор створення Національної спілки фотохудожників
України, перший голова обласного осередку. Помер Василь Ковпак 12 жовтня 2005 року;
Премія імені Віталія Ципіна серед журналістів. Віталій Ципін – Заслужений журналіст України. Був першим
редактором газети “Україна-Центр”;
Художню премію імені Бориса Вінтенка серед художників. Борис Вінтенко — Заслужений художник України
(1993), член Спілки художників СРСР (1973);
Літературна премія імені Арсенія Тарковського.

21 листопада у м. Кропивницький відзначили четверту річницю Революції Гідності. На площі
Героїв Майдану відбувся урочистий мітинг з нагоди Дня Гідності та Свободи. Уже традиційно
містяни поклали квіти до меморіальної дошки Герою революції Гідності - Віктору Чміленку. Після
цього громада рушила на площу Героїв Майдану, де поклала квіти до стели з фотографіями та
іменами Небесної Сотні на центральній площі міста. Пам'ять загиблих активістів Майдану
традиційно вшанували хвилиною мовчання. Учасники революційних подій виступили перед
присутніми, поділившись спогадами та закликаючи, щоб ніхто не зупинявся на тому шляху, на який
ступили під час Євромайдану.

У селі Червоновершка Компаніївського району Кіровоградської області в приміщенні сільської
школи відкрили меморіальну дошку отаману-холодноярцю Герасиму Нестеренку-Орлу.

28 листопада у м. Кропивницький відбулась зустріч з відомим львівським журналістом та
письменником Остапом Дроздовим. Письменник презентував свій новий роман “№2”.

28 листопада у День пам’яті жертв голодоморів, траурною ходою, покладанням квітів і
поминальним богослужінням у м. Кропивницький вшанували замучених голодом українців. У
заході взяли участь представники обласної і міської влади, громадськості та мешканці міста. О 16-й
годині учасники ходи разом з усією Україною вшанували пам’ять жертв голодоморів хвилиною
мовчання.

29 листопада директора школи естетичного виховання “В гостях у казки” Новенської селищної
ради Кіровоградської області Миколу Івановича Русула нагороджено Почесною грамотою
Верховної ради України за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і
танцювального мистецтва та значну роботу по вихованню підростаючого покоління.



Театрально-концертне життя

6 листопада у м. Кропивницькому проходив музичний марафон, приурочений до Всеукраїнського
дня працівника культури та майстрів народного мистецтва. Цього дня художні колективи одночасно
розпочали свої виступи у різних куточках обласного центру. У музичному марафоні взяли участь 45
дитячих та дорослих творчих колективів;

11 листопада у м. Кропивницький відбувся концерт фіналістів вокального шоу “Х-фактор-2015”,
одеського гурту EPOLETS. Гурт представив свій четвертий альбом “Діти Моря”;

27 листопада у м. Кропивницький відбулися поетичні читання “Мандрівні поети на стільцях”.
Формат "мандрівний": є крісло, є локації. Читач ставав на крісло, виголошував гучно та майстерно
твір. Заходи відбувались просто неба біля пам’ятника В. Винниченку, на Театральній площі, на
вулиці Дворцовій. Участь у читаннях взяли місцеві поети зі своїми творами, та пересічні громадяни
з творами інших авторів, неважливо якої мови, країни та форми;

28 листопада, у міськраді м. Кропивницький, відбулось відкриття виставки робіт дітей із
особливими потребами "Інклюзія в дії". На виставці представлені роботи вихованців
спеціалізованих шкіл та фото із процесу їх навчання.

Обласна філармонія:

9 листопада – концерт гурту “Лісапетний батальон”;

10 листопада – традиційний конкурс “Супербабуся”;

11 листопада – виступ фольклорного ансамблю “Ексампей”;

12 листопада – оперета “Весела вдова”;

17 листопада – перше україномовне гумор-шоу “Вар’яти”;

20 листопада – ювілейний концерт камерного оркестру "Концертіно" з нагоди 45-ї річниці з дня
заснування колективу ;

22 листопада – концерт академічного поліського ансамблю пісні і танцю "Льонок";

23 листопада – концерт гурту “Пламя”;

24 листопада – Фешн-шоу “Мода без границ”;

26 листопада – концерт гурту “СКАЙ”.

28 листопада – концерт "Пікардійської терції”

29 листопада – ювілейний концерт танцювального колективу "В гостях у казки", з нагоди 35-річчя
ансамблю.

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

7 листопада – вистава "Майстер та Маргарита", антреприза за участю О.Сумської;

22 листопада – вистава “Анна Кареніна” з Народною артисткою України Ольгою Сумською в
головній ролі. Постановка Б.Чернявського;

23 листопада – Творчий вечір письменниці Оксани Забужко;



23 листопада – Обласний фестиваль серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
"Японія – незвична країна";

29 листопада – Гасторлі театру “Ампулка” продюсерської компанії “Ексклюзив”. Прем’єрна
вистава “HOMO SOVETIKUS. Американская комедия &советская трагедія”, за п’єсою Віктора
Шендеровича “Потерпевший Гольдинер” Режисер: Максим Голенко. У головних ролях: В’ячеслав
Гиндин та Ольга Жуковцова. Музика до вистави написана гуртом ШКЛО. Музиканти гурту
виконують епізодичні ролі у виставі та, крім того, на сцені тільки “жива музика” у їх виконанні.

В рамках гастролей Миколаївського академічного художнього російського драматичного
театру відбулися вистави

11 листопада – "Чарівник Смарагдового міста";

11 листопада – “ Ну спасибо тебе....Яша”;

12 листопада – “ Лавка”.

Просвітництво. Аматорство.

7 листопада на базі Олександрійського районного Будинку відбувся круглий стіл в рамках проекту
Інституту соціокультурного менеджменту (м. Кропивницький) “Інформаційна підтримка
реформування місцевого самоврядування”, що фінансується Європейським Союзом в межах
проекту “Просування реформ в регіони”. У заході взяли участь благодійне товариство ОРБІКЦ,
сільські голови, представники засобів масової інформації, громадськість району;

13 листопада відбувся семінар-практикум керівників вокально-хорових та фольклорних колективів
сільських клубних закладів на базі Світловодського районного Будинку культури;

13 листопада у Маловисківському районному Будинку культури відкрито виставку “Світ країни, де
сходить сонце”, яка презентує роботи майстринь Маловисківщини, створені у різних стилях та
технологіях, притаманних саме японській культурі. Захід відбувався у рамках районного проекту
“Українська майстерня”;

13 листопада Cвітловодським районним Будинком культури з метою популяризації та поширення
аматорського мистецтва проведено мистецьку акцію “Від щирого серця даруємо пісню”.
Працівники районного Будинку культури побували у найвіддаленіших селах району: Сніжково,
Арсенівка, Семигір’я, Аудиторівка, Вільне, Талова Балка, Олексіївка, Золотарівка, Кобзарівка,
Яремівка, Оврагове, Калантаєво, Нагірне. Виступи аматорів районного Будинку культури
відбувались просто неба. Захід відбувався у рамках проекту “Світловодщина – край моєї мрії”;

25 листопада у Петрівському районному Будинку культури вперше відбувся конкурс аматорських
хорових колективів – “Битва хорів”. У хоровому мистецтві змагалися 8 колективів, які виконували
по два твори за власним вибором: українська народна пісня або твір українських авторів;
вокальний твір без музичного супроводу (а капела) або вокальний твір без фонограми. Кращим
колективом на “Битві хорів” журі визначило аматорський хоровий колектив “Душа співає”, а
колектив “Водограй” був відзначений Дипломом у номінації “За вірність українським традиціям”;

25 листопада в приміщенні Кіровоградського районного Будинку культури відбувся районний огляд
аматорських театральних колективів «Театральна осінь», на якому побували фахівці обласного
Центру народної творчості. У заході взяли участь аматорські театральні колективи Велико-
Северинівського, Гаївського, Шевченківського, Миколаївського, Оситнязького сільських будинків
культури та народний аматорський театр Бережинського сільського Будинку культури;

З 28 по 30 листопада на базі обласного Центру народної творчості відбувся обласний семінар
директорів районних та міських будинків культури. Головною темою для обговорення стали



пріоритетні аспекти модернізації та подальший розвиток районного будинку культури як головного
культурно-дозвіллєвого, методичного та інформаційного центру територіальної громади. У рамках
семінару відбулась презентація електронного каталогу традиційних культурно-мистецьких заходів
області.

Музейна справа

Обласний художній музей

Експонувались виставки:

1 листопада – “Велич таланту”, виставка творів славетного земляка, унікального медальєра
В’ячеслава Васильовича Попова, присвячена 80-річному ювілею видатного майстра;

8 листопада – виставка робіт Кіровоградського осередку Національної спілки майстрів народного
мистецтва України "Країна майстрів" до Дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва;

20 листопада – “Образи української душі”, персональна виставка заслуженого художника України
Олександра Охапкіна;

24 листопада – “Червоне село: пекельні жерла радянської інквізиції”, експозиція до Дня пам’яті
жертв голодомору 1932-1933 років в Україні.

Майстер-класи:

7 листопада – майстер-клас з вишивки в техніці "полтавської гладі". Мастер-клас проводила
майстриня декоративно-ужиткового мистецтва Зінаїда Андріяшевська;

Протягом місяця відбулися майстер-класи: із виготовлення аплікації з природних матеріалів
“Осінь”; із виготовлення об’ємної аплікації “Гарбуз”; із виготовлення об’ємної картини “Кіт”.

Культурно-просвітницькі заходи:

15 листопада благодійний аукціон на підтримку художників Кіровоградщини "Степові барви".
Аукціон було проведено за ініціативи Кіровоградського обласної організації Національної спілки
художників України та за підтримки благодійного фонду "Срібна палітра";

22 листопада – презентація участі у Міжнародній партнерській зустрічі “Освіта дорослих в
контексті розвитку креативної економіки”, в рамках реалізації проекту “Громада, що навчається –
трансформація конфліктів в Україні та Молдові через активну громадську участь”, яка відбулася за
підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, Представництва DDV International в
Україні спільно з інформаційно-дослідним центром “Інтеграція та розвиток” у Києві 14-15
листопада 2017 року. Лектор: Анна Недлінська – науковий співробітник відділу науково-
просвітницької роботи;

Протягом місяця відбулись лекції з історії образотворчого мистецтва: “Епоха модернізму”;
“Творчість Сальвадора Далі”; “Творчість Пабло Пікассо” , “Творчість Ієроніма Босха”. Лектор:
Анатолій Кімнатний .

Літературні та музичні вечори:

18 листопада – творчий вечір “Українська пісня – вічне джерело”. У вечорі взяли участь: Андрій
Шульга, Тамара Алдошина, Денис Тернавський, Руслан Босий, Валентин Могильний, гурт
“Партизан - бенд” та інші.

Краєзнавчий музей



Виставки:

9 листопада – презентація виставки “Сторінки з історії друкарства на території краю” до Дня
української писемності та мови. Захід було проведено з метою популяризації історії рідного краю
та збереження історичної пам’яті. У заході взяли участь краєзнавці, студенти і викладачі ЦДПУ ім.
Володимира Винниченка, та громадськість міста. Родзинкою заходу став майстер-клас з
виготовлення паперу в домашніх умовах, проведений молодшим науковим співробітником відділу
історії Безверхою В.М.

Культурно-просвітницькі заходи:

6 листопада – щорічний обласний семінар-практикум для співробітників музеїв-юридичних осіб
Кіровоградської області “Експонування Музейного фонду України. Завдання і проблеми”. У
програмі - виступи фахівців з питань сучасного погляду на музейну експозицію, розкриття
актуальних і гострих тем, аналіз типових помилок, обговорення варіантів вирішення проблем у
створенні нових експозицій, обмін досвідом;
8 листопада – “З любов?ю у серці”, вечір пам?яті Віктора Олексійовича Погрібного. У заході взяли
участь керівники департаменту культури ОДА, науковці, письменники, громадськість міста.Твори
В.О. Погрібного читали актори Кіровоградського академічного обласного українського музично-
драматичного театру ім. М. Кропивницького: заслужений артист України Олександр Ярошенко,
Валерій Лупітько, Інна Дорошенко, Євген Скрипник, Данило Кащеєв, Ілля Литвиненко. Пісні,
написані на вірші В.О. Погрібного, виконав ансамбль театралізованої пісні “Чиста криниця” БК
“Авіатор” під керівництвом Н.М. Бредихіної. На екрані демонструвалось відео та фото різних років
цього відомого громадського діяча, письменника, поета, журналіста;

21 листопада – “Свободу не спинити”, культурно-просвітницький захід до Дня Гідності і Свободи;

24 листопада – “Жнива Скорботи”, до Дня пам’яті жертв Голодоморів. Захід було проведено з
метою збереження історичної пам’яті. У заході взяли участь представники ЗМІ, краєзнавці,
студенти і викладачі ЦДПУ ім. В. Винниченка та громадськість міста. Під час заходу співробітники
музею представили стаціонарну експозицію музею, яка присвячена подіям Голодомору 1932 – 1933
рр. Також присутні змогли ознайомитися зі спогадами очевидців подій Голодомору 1932 – 1933
років, розташованими на образно-сюжетній виставці “Спогади”.

Меморіальний музей М.Л.Кропивницького

Вечори:

Напередодні Дня працівників культури та майстрів народних мистецтв у Кропивницькому у
літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого пройшов День відкритих дверей.
Численні відвідувачі музею мали можливість не лише ознайомитися з тематичними виставками, а й
стати учасниками ряду цікавих заходів: зустрічами з відомими місцевими письменниками,
концертами викладачів музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза та ансамблю бандуристок “Мальви”
обласного музичного училища. “Родзинкою” заходу став виступ акторів-аматорів творчого клубу
“Натхнення”, що вже 30 років діє при музичному училищі м. Кропивницький.

Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна

Виставки

20 листопада – пересувна тематична фотовиставка “Революція Переваги. Хроніка подій “, до Дня
Гідності та Свободи в міській раді м. Кропивницький.

Культурно-просвітницькі заходи:



24 листопада – “Мистецтвознавчі читання” на тему: “Мальовнича школа Олександра Осмьоркіна”,
до 125-річчя професора живопису. Розпочався захід демонстрацією унікального документального
фільму “Голгофа художника Олександра Осмьоркіна”, знятого в 1989 році під час експонування
масштабної ретроспективної виставки живописних та графічних творів О.О.Осмьоркіна в
Центральному будинку художника в Москві, в якому вдова художника Надія Георгіївна розповіла
про творчі пошуки живописця і про драматичні події в останні роки його життя. Директор музею
В.В.Чернова розповіла про педагогічну діяльність О.О.Осмьоркіна і про музейні колекції
живописних і графічних творів художників - його учнів. У заході взяли участь викладачі та
студенти художньо-графічного відділення факультету мистецтв ЦДПУ ім. В.Винниченка. Також
присутні переглянули відеофільм “Олександр Осмьоркін ... Закоханий в мистецтво” із серії “Світ в
чуттєвих образах”, представлений викладачем-методистом музичного училища по предмету
“Історія культури Кіровоградщини” Л.І.Френчко.

Приватні галереї міста

Галерея “Єлисаветград”

Культурно-просвітницькі заходи:

14 листопада – День юного колекціонера. У заході взяли участь понад двах десятка юних
колекціонерів, дітей від шести до тринадцяти років, які представили свої скарби – поштові марки,
монети, банкноти, футбольні картки, магніти, колекційні моделі машин і радянської військової
техніки, конструктори, фігурки динозаврів, поні тощо. Захід відбувається другий рік поспіль;

20 листопада – презентація компакт-диску з архіву фотожурналіста Василя Ковпака. Цей диск -
результат річної роботи колективу галереї “Єлисаветград” по збереженню, систематизації та
поверненню широкому загалу великого фотоархіву Василя Ковпака. Всі роботи систематизовані і
розбиті по різним темам і папкам. Василь Ковпак робив їх протягом своєї професійної
діяльності.Також у рамках презентації був показаний відео-ролик з роботами Василя Ковпака.

Західна галерея

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

22 листопада – “Deja vu, або згадати майбутнє”, виставка творів заслуженого художника України
Андрія Надєждіна.

Фестивалі

Вихованці Олександрійського будинку дитячої та юнацької творчості вокалісти стали переможцями
Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв "Music Land" у м. Дніпро. У конкурсі взяли участь
більш ніж 120 виконавців із різних куточків України та зарубіжжя. Вокалісти гуртка "Покоління
Next" здобули 5 перших місць в номінації «Сучасні естрадні пісні». Кубки, медалі й дипломи за
вдалі виступи на конкурсі отримали четверо солістів гуртка та ансамбль у складі шести виконавців.
Перше місце на Міжнародному фестивалі-конкурсі посів також вихованець вокального гуртка
"Магічна музика" Олександр Кришень, який виступав у старшій віковій категорії;

З 12 жовтня по16 листопада у м. Кропивницький проходив п’ятнадцятий музичний фестиваль
“Осінь з музикою Кароля Шимановського”. Цьогоріч музичний фестиваль на малій батьківщині
польського композитора присвятили 135-ій річниці від дня народження та 80-ій річниці від дня
смерті Кароля Шимановського, який народився і 42-а роки прожив на Україні. Тривалий час родина
Шимановських мешкала в Єлисаветграді. Фестиваль проходить у нашому місті щорічно з 2003
року. Організатором фестивалю є Об'єднання поляків Кіровоградщини “Полонія” ім. Кароля
Шимановського. Цьогоріч фестиваль відкрився виставкою архівних документів та фотоматеріалів
“Кароль Шимановський - від Тимошівки до Лозанни”, яка розповідає про життя і творчість
видатного композитора. Експозиція створена фахівцями Бібліотеки Варшавського університету і в



Україні експонується вперше. У фестивалі взяли участь відомий польський піаніст та інтерпретатор
музики Шимановського Анджей Татарський, який побував на малій батьківщині нашого земляка в
селі Тимошівка, а також дав концерт в обласному центрі, та англійський піаніст, композитор,
музиковиконавець Джонатан Павелл, який дав сольний концерт “Кароль Шимановський – погляд з
туманного альбіону” в музичній школі села Тимошівки;

10 листопада відбувся районний фестиваль-конкурс аматорського мистецтва “Осінній зорепад” на
базі Онуфрійївського районного Будинку культури. У ньому взяли участь 8 сільських та і селищний
будинки культури, представники яких змагалися у чотирьох жанрах: вокально-хоровому,
розмовному, музичному та хореографічному;

13 листопада відбувся VIII відкритий районний фестиваль-конкурс дитячої творчості “Квітки
степу” на базі Долинського районного Будинку культури. Переможці та учасники фестивалю були
нагороджені дипломами відділу культури, туризму та культурної спадщини районної державної
адміністрації, цінними подарунками.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

Бібліотеку відвідав Юргіс Вілчінскас, керівник відділу преси та інформації Представництва
Європейського Союзу в Україні.

Презентація електронних книжкових колекцій, гра на віртуальних музичних інструментах та
фотосесія в японському стилі для підопічних комунального закладу “Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей з притулковими групами” Кіровоградської обласної ради;

В рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насилля”- презентації виставок творчих робіт, книг,
показ мультфільмів від ЮНІСЕФ для учнівської та студентської молоді.

Інформаційні та рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“Прийди, спробуй, відчуй” (визначення предметів на дотик, із зав’язаними очима) До
Міжнародного дня білої тростини - Інформаційна акція для користувачів відділу абонемента з
метою краще зрозуміти людей з вадами зору;

“Людина - не товар” до Міжнародного Дня боротьби за скасування рабства - інформаційно-
просвітницька акція для вихованців дитячого будинку “Наш дім”.

Інформаційно-просвітницькі години та бесіди:

“Слово до слова – весела розмова” до Дня української писемності - тематична інтерактивна бесіда
для вихованців ДНЗ № 46.

Мистецькі виставки:

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

1 листопада - презентація фотовиставки "Нескорена краса". На фотографіях - 12 успішних,
талановитих дівчат, які не дивлячись на свою інвалідність, живуть повним життям. Виставка
представлена у рамках Всеукраїнського соціального фотопроекту "Нескорена краса". Під час
презентації відбулась зустріч з автором проекту "Нескорена краса", володаркою титулу «Міс



Україна 2016 на візку» Оксаною Кононець. Дівчина подарувала громадській організації "Серце
матері" та бібліотеці Чижевського книжку, яку написали діти з інвалідністю спільно з українськими
письменниками та календар з фотопроектом "Нескорена краса»;

8 листопада - презентація виставки документів “Жовтневий переворот 1917: наслідки для України”,
підготовленої спільно Обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д.Чижевського,
Державним архівом Кіровоградської області та Обласним краєзнавчим музеєм. На виставці були
представлені видання української діаспори, що вийшли в Торонто, Нью-Йорку, Мюнхені в різний
час, а також сучасні дослідження. Із фондів державного архіву. На виставці експонувались газети:
“Нова Рада” (1918), “Друг народа” (1918,1919) та надані краєзнавчим музеєм фотокопії документів,
що ілюструють вказаний період, а також документи з родинного архіву Євгена Чикаленка;

Презентація виставки художніх робіт “Загратоване мистецтво” (пейзажі вихованців УВП №14);

Відкриття виставки творчих робіт студентів мистецького факультету художньо-графічного
відділення ЦДПУ ім. В. Винниченка “Натура - художник – образ”;

Відкриття виставки кращих світлин фотохудожників обласної організації НСФХУ “Фото Кроп”;

Відкриття виставки творчих робіт Емми Вариводи “Квіти, подаровані морем” (роботи з
використання природних матеріалів – мушлів).

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

Перегляд фільмів:

Покази фільмів в рамках XIV Мандрівного кінофестивалю документального кіно про права людини
Docudays UA:

Фільми екологічного блоку – глобальне потепління: “4 градуси”:

• “Щоденник”, зустріч з автором Олександрою Чуприною;

• “Боротьба за кінотеатр “Емек”;

• “Війна химер”;

• “Алтимир”;

• “Ала-сан”.

Фільми психологічного блоку:

“Холодні вуха”;

“Моя донька Нора”;

“Іntro”;

“Історія зимового саду”;

“Народжені бути вільними”;

“Живі і нескорені”;

“DIXI LAND”;



“Ракіяда”;

“Боротьба Джамали” .

Творчі зустрічі:

«Поети Кропивницького», творча зустріч спільно з молодіжною ГО “ART Hunters”;

Зустріч з місцевими письменниками і поетами з метою залучення до участі в проекті “Приходь і
пиши”.

Презентації культурно-просвітницьких проектів:

Культурно-просвітницький проект“Кропивницький – крок назустріч”

Заходи в рамках проекту:
Кіно-клуб “Калейдоскоп”;
Фото-курси “Лови момент”;
Тренінг з психологічним розвантаженням;
Інформаційний клуб “Антистрес”;
Кіно-клуб “Калейдоскоп”;
Круглий стіл “Права незахищених верств населення”;
Семінар з протидії торгівлі людьми;
Тренінг з екологічної грамотності;
Майстер-клас із техніки квілінг;
Фото-курси “Лови момент”;
Школа розвитку особистості;
Тренінг “21 сторіччя – сторіччя здорової людини” (Медіапрезентація: “Здорове харчування,
вітаміни в нашому житті”).

Екскурсії:

Екскурсія-ознайомлення з відділами ОУНБ для студентів факультету іноземних мов ЦДПУ ім. В.
Винниченка.

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

До 100 річчя від дня народження івано-франківського художника, живописця і графіка Миколи
Варенні (1917-2001), з циклу “Календар мистецтв”;

“Моя пісня в душі, моя доля в культурі”, до Дня працівників культури ;

“Рідної мови душа”, до Дня української писемності та мови;

“Незалежність Польщі: етапи державотворення”, до національного свята Республіки Польща;

“Генезис феномену толерантності”, до Дня толерантності;

“Пробудження нації”, до Дня гідності і свободи;

“Страта голодом: живі сторінки”, до Дня пам'яті жертв голодоморів, масових політичних репресій і
примусових виселень — виставка-інсталяція;

“Майдан: за Гідність і Свободу!”, до Дня гідності та свободи;

“Як перемогти СНІД!”, до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом - виставка-застереження;



“Він сіяв правди вічні зерна...” до 55-річчя від дня народження Бойка Вадима Леонідовича (1962-
1992) - журналіста, державного діяча;

“Мистецтво мовлення”, до Дня української писемності та мови;

До 150-річчя від дня народження Марії Склодовської – Кюрі.

Огляди літератури, тематичні перегляди:

Презентація фахових видань “На допомогу навчальному процесу” для учнів ліцею побутового
обслуговування ;

“Діловодство:актуальні аспекти” ” – огляд літератури для студентів коледжу економіки та права ім.
Сая.

Тематичні книжкові виставки:

“Енциклопедична скарбниця”

“За світ без насильства” (16 днів протидії гендерному насильству);

“Дім на заздрість всім”;

“Українські січові стрільці: віхи історії”;

“Довідково-інформаційні видання - користувачам”;

“Співробітництво держав у боротьбі з торгівлею людьми”, в рамках виконання в області державної
соціальної програми “Протидії торгівлі людьми на період до 2020 року”;

“Діловодство: актуальні аспекти”.

Клубна діяльність:

“Клуб розмовної англійської мови” – тематичні засідання: Speaking Club with Gail Flister Vallieres;
“Elections. American Government”;
“The celebration of Bonfire Night“; “The history of fashion”;“How to develop imagination”;
“World Cuisine”; “Оptimistic and pessimistic”; “International Games day“;
“Thanksgiving“;“The Pursuit of Happiness” Part 1; “The Pursuit of Happiness” Part 2 ; “The Social
Network“ ;

Кіноклуб “Екран” – перегляди фільмів: “Леді зникає”, режисер Альфред Гічкок, США, 1938;
“Багдадський злодій”, режисер Людвіг Бергер, Велика Британія,1940; “Мосьє Верду”, режисер
Чарльз Чаплін, США, 1947 ;

Клуб народних ремесел “Ниточка” – засідання членів клубу;

Громадська організація “Єлисаветградський узвіз” – засідання членів клубу;

Засідання творчого об’єднання “Парус”;

Засідання творчого об’єднання “Степ” – зустріч з номінантами обласної літературної премії ім. Є.
Маланюка (номінація - поезія);

Вища народна школа – краєзнавчі засідання “Петро Ніщинський та його внесок у розвиток нашого
краю”;



Клуб інтелектуальних ігор : тренувальні заняття з шахів “Мистецтво інтелектуальної гри”, шахові
турніри “Осіннє рандеву”.

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

Тренінги:

Тренінги для користувачів літнього віку за темами: “Основи комп`ютерної грамотності”,“Основи
роботи в Інтернет”;

Заняття в рамках програми відділу освіти Кіровоградської міськради “Творча лабораторія” для
вчителів англійської мови міста;

Семінар “Академічна доброчесність” для студентів факультету іноземних мов ЦДПУ ім. В.
Винниченка;

Науково-методична робота:

“Суспільство. Інформатизація. Бібліотека: тенденції до взаємодії” – науково- практична
конференція;

“Екологічна просвіта” – вебінар для фахівців бібліотек області.

Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Інформаційні та рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“Засвітись – врятуй життя” – флеш-моб спільно з Патрульною поліцією м. Кропивницький.

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“Торгівля людьми: як уберегтися від насилля”– інформаційна година;

“Книжковий арт: дивовижні витвори мистецтва з книг” – інформаційно-розважальний калейдоскоп.

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди з використанням інформаційних технологій:

“Годинник як витвір мистецтва” – слайд-бесіда;

“12 правил ідеального селфі” – слайд-бесіда;

“Біоміметика – запозичення досвіду у природи” – слайд-бесіда;

“Мости: історія тисячоліть” – слайд-бесіда;

“Чудернацькі винаходи” – слайд-бесіда;

“Першоджерела Русі-України” – слайд-бесіда.

Інтерактивні масові заходи:

“Книга відкриває світ” – день інформації;
“Мова – диво інструмент” – мовний ілюзіон;
“До мови доторкнімось серцем” – квест;
“Україна – країна нескорених” – історичний екскурс з циклу “Патріотичні діалоги “Україно, ми – дочки твої
й сини”;
“Українські герої – символ гідності” – історичний екскурс з циклу “Патріотичні діалоги “Україно, ми –
дочки твої й сини”;



“Коли хобі дорівнює роботі , то є велике щастя” (А. Кузьменко та гурт “Скрябін”) – вечір пам’яті;
“Загадкова Японія” – слайд-вікторина;
“Вулиці Кропивницького: Велика Перспективна” – - відеопрогулянка;
“Чоловіки проти жінок” – батл-шоу в рамках бібліостудії “З екрану в реальність”;
“Перший письменник третього тисячоліття Мілорад Павич” – літературна година.

Мистецькі виставки:

“Японія – перлина світової цивілізації”, в рамках обласного фестивалю “Японія – незвична країна”.
Організатор заходу – Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості.

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

Творчі зустрічі:

Зустріч з письменницею О. Горобець.

Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

“Кіборги. Початок. Том 2” – презентація патріотичних коміксів з циклу “Патріотичні діалоги
“Україно, ми – дочки твої й сини”;

7 листопада – презентація книги історика Юрія Митрофаненка "Розумівка - Холодний Яр.
Повстанські стежки Чорного Ворона". У книзі представлені персоналії та події, які пов'язані з
Холодним Яром. У добу української революції 1917-1921 рр. села Поінгулля входили до складу
Холодноярської республіки, а їхні мешканці брали активну участь у повстанському русі. У книзі є
фото, деякі з них унікальні і публікуються вперше. Є карта з туристичними маршрутами
“Холодноярськими стежками нашого краю".

Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Літературний клуб “Ліра”:

“Осіння лірика” – вечір поетичного настрою.

Лекторій “Молодь і право”:

Насилля в сім’ї. Як його уникнути?” – відкритий мікрофон (спільно з Регіональним центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області).

Клуб “Профі”:

“Головне в професії лікаря – любов до людей”, зустріч з заввідділом ендокринології Центральної
міської лікарні С. Г. Міщенком.

Школа інформаційного комфорту:

“Бібліографічний опис творів друку. Оформлення бібліографічної частини курсової, дипломної і
наукової роботи”.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури:

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Літописець долі народу”, до 145-річчя від дня народження Б. Лепкого;



“Сходинки у пізнанні себе”, до Міжнародного дня толерантності;
“Насилля – проблема сучасної сім’ї”, до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насилля над
жінками;

"Україна. Майдан. Шлях до свободи”, до Дня Гідності і Свободи;

“Вивчаємо право – будуємо державу”, до Дня прав людини.

Тематичні книжкові виставки:

“УНР – шлях до утворення української державності”;

“Голодомор. Скорбота. Пам’ять”;

“Ваш друг – безпечний рух”;

“Hand made – ідеї власноруч”;

“Японія: нев’януча квітка сакури”;

“Молодь і СНІД: серйозний погляд”, спільно з ГО ТІМО “Відкриті двері”;

“Голодомор не зламав”;

“Насильство в сім’ї: де шукати допомоги”, в рамках Всеукраїнської акції “10 днів проти
насильства”;

“Мистецтво, що зачаровує” ;

“Чаювання з улюбленими письменниками” – виставка-інсталяція;

“Гроно знань” – виставка-інсталяція;

“Зірки української літератури”;

“Вернісаж книжкових новинок”.

Огляди літератури:

Бібліографічний огляд літератури в рамках інформаційного пункту “МамоШкола” на базі КЗ
“Центр планування сім’ї та репродукції людини та Жіночої консультації пологового будинку №1”.

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

“Через толерантність до взаєморозуміння та успіху” – тренінг.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інтерактивні масові заходи:

“В Україні проживаєш, а чи мову її знаєш?”, до Дня української писемності та мови - мовознавчий
марафон;

“Як людина з вогнем потоваришувала”, медіа-подорож для дошкільнят з циклу заходів «Безпека
для малюків”;



“Щоденники Майдану”, до Дня Гідності та Свободи – літературна панорама;

“Запали свічу …”, до Дня пам’яті жертв голодомору в Україні – історичний хронограф;

До ювілею Астрід Ліндгрен - відео-подорож з організацією книжкової викладки до 110-річниці від
дня народження казкарки з циклу “Європейські казкарі – дітям”;

“Світ героїв Дж.Свіфта”, до 350-річниці від дня народження англійського письменника- гра-
подорож.

Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

“Їх честь гідність і звитяга …”, до Дня Гідності та Свободи – день інформації;

“Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе навіки”, до Дня Гідності та Свободи – патріотична відео-
година;

“За словом до кишені не лізти”, до Дня української писемності та мови - калейдоскоп
інформаційних повідомлень.

Голосні читання:

“Story-time” для дошкільнят та молодших школярів “Казкові тваринки (Дві мишки) ” з циклу
заходів “Вивчаємо енциклопедію казкових героїв”;

Голосне читання книги В.Кобзаря “Як у раю”, до Дня пам’яті жертв голодомору в Україні.

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

Перегляди фільмів:

Демонстрація та обговорення фільму “Життя не на продаж”, в рамках реалізації Державної
соціальної програми протидії торгівлі людьми.

Презентації книг:

Презентація книг Хр. Лущеваської “Казка про Майдан” та Р. Ромашина та А.Лесів “Війна, що
змінила Рондо”, до Дня Гідності та Свободи (Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні
перегляди літератури).

Творчі зустрічі:

Творча зустріч з акторами театру ляльок “Театр – це феєрія життя”;

Творча зустріч до дня рукоділля “Хобі і рукоділля”;

Зустріч з сучасними українськими дитячими письменниками “Від задуму до книжки”. Захід
приурочений до Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Екскурсії:

Екскурсії до бібліотеки “Перший кроку у світ книжок”, до Всеукраїнського Дня працівників
культури та майстрів народного мистецтва.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)

Книжкові виставки до пам’ятних дат:



“Мова – дзеркало народу”, до Дня української писемності та мови;

“Солов’їна барвінкова – українська рідна мова”, до Дня української писемності та мови;

“Казкова веселка”, до Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Тематичні перегляди літератури:

“Обережно – пожежа!” – викладка літератури з циклу заходів “Безпека для малюків”;

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

Тренінги:

Бібліотечні уроки:

“Подорожуємо до королівства Української мови”, до Дня української писемності та мови -
інтерактивне заняття.

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 та редагування зображень в програмі Paint, з циклу заходів“Комп’ютер та Інтернет з
нуля”;

Створення та редагування таблиць в Microsoft Word з циклу заходів “Комп’ютер та Інтернет з
нуля”.

Майстер-класи:

“Патріотична закладка”, до Дня Гідності та Свободи - майстер-клас в техніці оригамі;

Науково-методична робота:

Видавнича діяльність:

Створення буклета пам’ятки “Як не стати жертвою злочину”, в рамках Міжнародної акції “16-днів
проти насильства”.


