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

Наказом міністра культури України Євгена Нищука про Нагородження Почесними грамотами
Міністерства культури України за значні трудові досягнення у сфері культури, вагомий внесок у
створення духовних цінностей та високу професійну майстерність нагороджуються Почесними
грамотами:
Цуканов Микола Миколайович - галерист, дослідник історії;
творчі колективи м. Кропивницького:
колектив Галереї "Єлисаветград" у м. Кропивницький;
колектив Академічного театру музики, пісні і танцю "Зоряни";
колектив Народного ансамблю бального танцю "Конвалія";
колектив Кіровоградського українського академічного музично-драматичного
Кропивницького;
колектив Обласної універсальної наукової бібліотеки ім Д.І. Чижевського;
колектив Кіровоградського обласного музею;
колектив Кіровоградської музичної школи №1 ім. Г. Г. Нейгауза;
колектив Кіровоградської музичної школи №2 ім. Ю.С. Мейтуса.

театру

ім.

М.Л.

З 5 по 8 грудня у м. Кропивницький проходив черговий етап Всеукраїнської акції “Україна
вишивана”. Абрис Кіровоградської області та державний прапор України вишивали майстри
народної творчості з громадських організацій “Ниточка” та “Єлисаветградський узвіз”,
співробітники Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, учні і викладачі комунального
закладу “Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” та просто
бажаючі підтримати патріотичний порив. Загалом до акції долучилось 47 мешканців міста віком від
14 до 73 років. 9-11 грудня акція продовжилась у м. Новомиргород Кіровоградської області, а потім
вишита мапа була передана до Черкаської області.
6 грудня, в день 25-річчя Збройних Сил України, кропивничани зустрілись на площі Героїв
Майдану, щоб вшанувати пам'ять та запалити свічки на честь всіх наших Героїв-захисників.
6 грудня відбулась зустріч з письменником Сергієм Жаданом, присвячена виходу його нового
роману "Інтернат". Роман розповідає про те, як змінилося життя людей, коли на Сході України
почалась війна.
8 грудня в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна м. Кропивницький відбулися
урочистості з нагоди нагородження лауреатів обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна у 2017 році, присвячені 125-річчю з дня
народження видатного художника і педагога. Лауреатами премії у 2017 році стали:
Анатолій Горбенко, художник-земляк, уродженець нашого міста, голова Одеської обласної організації
Національної Спілки художників України, народний художник України за серію творів різних років в
номінації “національна традиція”;
Юлія Литвинець, наша землячка з міста Олександрії Кіровоградської області, генеральний директор
Національного художнього музею України в Києві за створення каталогу “Спецфонд. 1937- 1939. З колекції
НХМУ” (2016 р.) в номінації “мистецтвознавство та історія мистецтв”;
В номінації “новітні спрямування” премія не була присуджена.

14 грудня в обласному центрі з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС відбулося покладання квітів до пам’ятника „Жертвам Чорнобиля”. В урочистостях взяли
участь керівництво міста та області, чорнобильці, вдови ліквідаторів, представники МНС,
національної поліції, військовослужбовці, студентська молодь. Учасники заходу вшанували пам’ять
загиблих хвилиною мовчання.
17 грудня у м. Кропивницький відбувся ярмарок рукоділля “Творимо добро”, в рамках участі у
благодійному марафоні на допомогу ВІЛ-позитивним та онкохворим дітям. У заході взяли участь
більш ніж 20 майстринь декоративно-ужиткового мистецтва. Організатори заходу: МБФ “Янгол
життя”, ТРЦ “Depo't center”, КОВ ВБО “Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД”.
Театрально-концертне життя

3 грудня – концерт альтернативного рок-гурту DETACH в рамках гастрольного туру LOCK
AND LOAD TOUR;
7 грудня в залі обласного музичного училища відбувся сольний концерт одеського
бандуриста-новатора, композитора та аранжувальника Георгія Матвіїва.
6 грудня – концерту гурту "Жадан і Собаки";
19 грудня гурт "Шпилясті кобзарі" виступив на концерті під час відкриття головної ялинки
області у м. Кропивницький;
27 грудня у великій концертній залі музичного училища м. Кропивницький відбувся концерт
відділу оркестрових струнних інструментів "Різдвяний мікс”.
Обласна філармонія:

1 грудня – концерт Pianoбой з камерним оркестром;
2 грудня – концерт Ірини Федишин;
5 грудня – концерт солістки ансамблю “Зоряни” Тетяни Яковенко;
6 грудня – концерт Гаріка Кричевського "Найкращі пісні для вас";
7 грудня – концерт Lord of the Sound "Viking Music";
9 грудня – вистава для дітей "Новорічний переполох у льодовиковому періоді";
15 грудня – ювілейний концерт інструментального ансамблю “Єлисавет-ретро”, з нагоди 25річчя від дня створення колективу;
19 грудня – концерт державного ансамблю пісні і танцю Грузії "Kutaisi";
21 грудня – нова різдвяна програма студії "95-й квартал";
23 грудня – новорічна програма для дітей "Таємниці країни Мольфарії".
Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Кропивницького

9 грудня – вистава київського театру "Чорний квадрат" "Секс временно доступен";
18 грудня – концерт для сімей військових 3-го окремого полку спеціального призначення. У
концерті взяли участь: хореографічний ансамбль “Росинка” та студія вокального мистецтва
“Антарес”;

19 грудня – “Академія юних чарівників”, новорічна феєрія до Дня Святого Миколая;
23 грудня – “Попелюшка”, вистава для дітей.
Просвітництво. Аматорство.

1 грудня народний аматорський молодіжний театр “Ровесник” Гайворонського районного
Будинку культури представив нову концертну програму “Що таке щастя?”, присвячену 31-й
річниці від дня народження колективу;
7 грудня в обласному Центрі народної творчості відбулась творча лабораторія обласного
творчого об’єднання “Дивосвіт”, у якій взяли участь майстри декоративно-ужиткового
мистецтва та методисти районних будинків культури з Бобринецького, Вільшанського,
Долинського, Знам’янського, Компаніївського, Маловисківського, Новгородківського,
Новоукраїнського, Олександрійського, Олександрівського, Петрівського районів та міст
Знам’янки й Кропивницького;
У будинку культури с. Соколівське відбувся творчий вечір керівника народного аматорського
хору “Калина” Григорія Палія з нагоди ювілею;
У приміщенні Олександрійського районного Будинку культури відбувся новорічний ранок
“Хранителі Книги бажань” для дітей з особливими потребами. Театралізована програма була
підготовлена народним аматорським театром малих форм “Консенсус” (керівник Олександр
Яшний).
Музейна справа
Обласний художній музей

11 грудня 2017 року до фондового зібрання Кіровоградського обласного художнього музею
передано картину відомого майстра пензля, художника-земляка Івана Григоровича Савенка
(1924 - 1987) "Хлібороб Євдокія Пазенко", 1969р., полотно, олія; 120 х 96,5 см. Картину із РФ
привіз і передав племінник митця Андрій Петрович Савенко. На картині зображений портрет
бабусі Андрія Петровича, матері Івана Григоровича Євдокії (Явдохи) Пазенко. Також, 11
грудня 2017 року, до фондів музею історії Долинського району було передано декілька ескізів
митця.
Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

1 грудня – “Спогади про літо”, пересувна виставка до Міжнародного дня інвалідів у
Кіровоградському психоневрологічному інтернаті;
6 грудня – відкриття експозиції пам’яті художника-земляка, поета, кіносценариста Юрія
Боднара (1949-2016);
8 грудня – “Мистецтво художника, як дзеркало постреволюційного часу”, експозиція
присвячена 125-річчю з дня народження художника-земляка Олександра Осмьоркіна (18921953);
11 грудня – “Світ кабукі”, виставка японської гравюри ХІХ ст. з фондового зібрання
Національного художнього музею України з циклу заходів до Року Японії в Україні;
18 грудня – “На вістрі життя”, до 70-річчя з дня народження та річниці з дня смерті
громадського діяча, краєзнавця, мецената та колекціонера Віктора Петракова (1947-2016);

19 грудня – виставка унікальних ікон із зображеннями святого Миколая. Експозиція
присвячена до Дня Святого Миколая;
21 грудня – “Мій світ - моя істина”, персональна виставка творів народного художника
України, заслуженого діяча мистецтв України Михайла Надєждіна.
Майстер-класи:

Майстер-клас із виготовлення ляльки “Янгол” для учнів комунального закладу “Навчальновиховне об'єднання № 6 “Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання “Натхнення”.
Протягом місяця відбулися майстер-класи: із виготовлення виробів з солоного тіста “Собака
”, “Ялинка”, “Новорічна іграшка”; із виготовлення новорічної прикраси з паперу в техніці
квілінг “Сніжинка”; із виготовлення об’ємної картини з паперу “Зимовий пейзаж”; із
виготовлення новорічних витинанок “Новорічна іграшка”.
Культурно-просвітницькі заходи:

Протягом місяця відбулись тематичні екскурсії “Мандрівка часом”. Екскурсовод: Анна
Недлінська – науковий співробітник відділу науково -просвітницької роботи.
Літературні та музичні вечори:

4 грудня – Творчий вечір Андрія Шульги та гурту "Партизан бенд", присвячений
міжнародному дню волонтерів;
7 грудня – “Свято жіночої долі”, до свята Катерини. Програма в рамках циклу НоворічноРіздвяних свят;
18 грудня – “Три Миколаї”, творчий вечір Миколи Левандовського, Миколи Ільїна та Миколи
Голованова до Дня Святого Миколая. Захід відбувався в рамках роботи “Музичної вітальні”;
19 грудня – “Святий Миколай Чудотворець”, програма для учнів комунального закладу
“Навчально-виховне об'єднання № 6 “Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
центр естетичного виховання “Натхнення”;
22 грудня – “Балада прикмет”, прем’єрний показ вистави за творами Франcуа Війона. У
спектаклі взяли участь: заслужений артист України Юрій Жеребцов, актори Віктор Філюков
та Ігор Жуков. Захід відбувався в рамках проекту “Театр у музеї”.
Краєзнавчий музей
Виставки:

20 грудня – пересувна виставка форми правоохоронців радянського періоду та часів
незалежності України, присвячена Дню вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС та
Національної поліції України. Захід відбувся в приміщенні Кіровоградського академічного
обласного українського музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького.
Майстер-класи:

19 грудня – тематичний майстер-клас з витинанки, до Дня Святого Миколая для учнів 5-В
класу гімназії імені Т. Г. Шевченка.
Культурно-просвітницькі заходи:

1 грудня – “Місто митця”, до 125-річчя від дня народження відомого майстра живопису
першої половини ХХ століття, педагога і нашого земляка Олександра Осмьоркіна (1892–
1953). Під час заходу презентували повернутий з реставрації, єдиний у музейнім зібранні,
ранній твір Олександра Осмьоркіна – мініатюрний живописний пейзаж рідного міста, в якому
народився митець. Головний зберігач фондів Кіровоградського обласного краєзнавчого музею
П.П. Рибалко розповів про заходи щодо здійснення реставрації предмета, ймовірну історію
перебування та сюжетну лінію цього міського пейзажу. Провідний науковий співробітник
Кіровоградського міського художньо-меморіального музею О. О. Осмьоркіна, заслужений
художник України, член Національної спілки художників України А.М.Надєждін представив
цьогорічну презентацію “Дон Кіхот з українського степу: сторінки життя та творчості
Олександра Осмьоркіна”;
6 грудня – зустріч учнівської молоді з військовослужбовцями, до Дня Збройних Сил України.
Метою заходу стала популяризація української армії, виховання патріотизму, ознайомлення
учнів із правдивою історією війни на сході України. Захід зібрав співробітників обласного
краєзнавчого музею, учнів і викладачів комунального закладу “Педагогічний ліцей
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”. На завершення присутні оглянули в
експозиції відділу історії вітрини, присвячені загиблим на Донбасі землякам.
Меморіальний музей М.Л.Кропивницького
Культурно-просвітницькі заходи:

7 грудня – захід патріотичного спрямування “Герої не вмирають, герої – назавжди!”. У заході
взяли участь: Валентин Карпов - головний отаман Кіровоградської обласної громадської
організації “Центральний козацький округ”, автор трьох десятків науково-популярних
книжок; Михайло Радкевич - підполковник міліції, лікар, поет, учасник ВІА “Офіцери”;
Валерій Михайлов – лікар, поет; студентська молодь міста. В рамках заходу звучали вірші,
зокрема – поезії В.Михайлова та авторські пісні М.Радкевича, присвячені Україні. Також
учасники заходу познайомилися з матеріалами фотовиставки “Герої не вмирають, герої –
назавжди!”;
14 грудня – Зустріч з головою громадської організації “Клуб авторської пісні та поезії
“Байгород” Віктором Валентиновичем Холявко, з циклу заходів “Зустрічі у музичній
вітальні”. Під час заходу звучали пісні В.Холявка у авторському виконанні, написані на слова
відомих поетів Кіровоградщини.
Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна
Виставки

7 грудня – “Веселкові барви дитинства”, виставка творів учнів дитячої художньої школи з
нагоди 125–річчя від дня народження видатного художника і педагога Олександра
Осмьоркіна. Захід відбувся в рамках проекту “Галерея дитячого мистецтва”;
20 грудня – “Світ в акварелі”, персональна виставка графічних творів Ірини Кухаренко. На
виставці представлено майже 50 акварелей – архітектурні зарисовки, пейзажні етюди та
портретні начерки.
Приватні галереї міста
Галерея “Єлисаветград”
Виставки:

8 грудня – відкриття XXI Всеукраїнської художньої фотовиставки “Погляд–2017”. В
експозиції 21–ї фотовиставки свої роботи представили 93 автори, серед яких як визнані
майстри, так і ті, хто лише торує шлях до вершин фотомистецтва. Усі вони — мешканці 32
міст і селищ (17 з яких — обласні центри) нашої країни, зокрема й кримського Севастополя.
Організатор виставки фотоклуб «Колаж», створений у нашому місті фотомитцями ще 1997
року.
Фестивалі

Хорова група народного аматорського ансамблю пісні і танцю “Горлиця” Кіровоградського
районного Будинку культури нагороджена Дипломом Першого ступеня Першого відкритого
фестиваль-конкурсу народного хорового мистецтва імені Валентина Міщенка, який відбувся
2 грудня у м. Полтава.
Танцювальне мистецтво

10 грудня у м. Кропивницький в рамках Відкритого Кубка Кіровоградської області зі східних,
індійських і циганських танців"Зоряне сяйво" відбулися показові виступи та майстер-класи
від професійної виконавиці Tribal-Fusion Bellydancer Наталі Кор. Наталі Кор – Чемпіонка
світу, Гранд-чемпіонка президента CUP HK (Гонконг), Гранд-чемпіонка ChinaBellydance
(Шанхай); переможниця “Кубка Східної Європи”, Ahlan Wa Sahlan -2017 (Каїр, Єгипет).
Бібліотечна справа
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Інформаційні та рекламні бібліоакції, флеш-моби:

Передача зібраних художніх книг та малюнків вихованців ДНЗ “Подаруй промінь сонця
герою” військовослужбовцям 3-го полку особливого призначення, до Дня Збройних Сил
України;
В рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насилля”- презентації виставок творчих робіт,
книг, показ мультфільмів від ЮНІСЕФ для учнівської та студентської молоді;
Бібліоакція до Новорічних і Різдвяних свят – Арт-програма, майстер-класи, 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.
Інформаційно-просвітницькі години та бесіди:

“Читай!” – iнтерактивна бесіда;
“Міжнародний день інваліда” – інформаційне повідомлення.
Мистецькі виставки:

“РЕТРО. МЕТРИ. ОМР 24(б)” – відкриття виставки творчих робіт студентів і викладачів
мистецького факультету художньо-графічного відділення ЦДПУ ім. В. Винниченка;
“Магія бісеру” – презентація виставки творчих робіт людини з вадами зору Наталії Погрібної.
“Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві” – презентація
виставки плакатів;

Презентація офорту з фондів ОУНБ ім. Д.І. Чижевського “Засновники Української Академії
Мистецтв” заслуженого художника України Андрія Чебикіна.
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляди фільмів, презентації книг та інших
друкованих (або) електронних видань, презентації культурно-просвітницьких проектів,
концерти:
Перегляди фільмів:

Покази фільмів в рамках Кінофестивалю єврейського кіно “Дні
Кропивницькому”. Покази відбулися завдяки компанії “Артхаус Трафік”:

Єрусалима

в

“Підмостки”;“Абулеле”;
“Абулеле”;
“Єрусалим”;
“Віфлеєм”.
Творчі зустрічі:

“День волонтера у твоєму місті: Зустріч Волонтерів Корпусу Миру США з місцевою
громадою”, до Дня волонтера;
Зустріч із авторами, чиї твори висунуто на здобуття обласної літературної премії ім. Євгена
Маланюка у номінаціях “Проза” та “Літературознавство”;
“Сила духу й непохитна віра в життя” – зустріч людей з інвалідністю в рамках заходів до
Міжнародного Дня інваліда;
Ювілейний вечір поета-земляка, журналіста, краєзнавця Романа Любарського.
Презентації культурно-просвітницьких проектів:

Культурно-просвітницький проект“Кропивницький – крок назустріч”.
Заходи в рамках проекту:
Майстер-клас “Герб родини”;
Майстер-клас в техніці квілінг;
2-й зимовий табір "Джерельце Надії" для дітей та молоді з інвалідністю;
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 “Профілактика шкідливих звичок” (Медіапрезентація: “ Підвищуємо імунітет ”).
Культурно-просвітницький проект “Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському
суспільстві” – презентація проекту.
Лекції:

“Долі митців”, публічна лекція-диспут з нагоди 100 – річчя заснування Української Академії
Мистецтв.
Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

Презентація книги Веніаміна Янишевського “Наказано знешкодити” (до 100—річчя карного
розшуку Кіровоградщини), в рамках роботи “Краєзнавчих студій”;
Презентація бібліографічного покажчика “Волонтерський
(електронне видання 2017 року), до Дня волонтера.
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Кіровоградщині”

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

“Дивіться на нас як на рівних”, до Міжнародного дня інвалідів;
“Покликані допомагати”, до Дня волонтера;
“Українська армія – школа мужності”, до Дня Збройних Сил України;
“Захист прав людини: європейський досвід”, до Дня прав людини ;
“Лицарі Чорнобильського неба”, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
“Урок танго”, до Міжнародного Дня танго – виставка нотних видань;
“Постать славна, трагічна, суперечлива”, до 390-річчя від дня народження Петра Дорошенка;
До 295-річчя від дня народження Григорія Сковороди, українського письменника, з циклу
виставок “Літературний календар”;
До 125-річчя від дня народження М. Куліша, українського драматурга, з циклу виставок
“Літературний календар”.
Тематичні книжкові виставки:

“Сходами знань крокуйте сміливіше” – виставка-порада з циклу виставок Освіта – ХХІ
століття;

“Розмаїття нових видань” (оновлена);
“Merry Christmas!”/”Веселого Різдва!”;
“Книжковий арсенал — 2017” –книжкова виставка нових надходжень ;
“Довідково-інформаційні видання - користувачам”;
“Краща книга року 2017”;
“Ювілеї 2017” –презентація виставки рідкісних та цінних видань;
“Маркетинг – наука та мистецтво” – віртуальна виставка на сайт бібліотеки.
Огляди літератури:

“Квіти навколо нас: кімнатне та садове квітникарство” .
Перегляди літератури:

“Гарна нічка-новорічка! Найчудовіша в зимі!”, до Свята Нового року” – відкритий перегляд
для дітей з особливими потребами ;
“Місцеве самоврядування як елемент глобального конституціоналізму”, до Дняь місцевого
самоврядування;
“Зупинити СНІД” – відкритий перегляд до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
“Маркетинг – наука та мистецтво”;
“Відчиняйте двері — йде Миколай” – відкритий перегляд до Дня Святителя і чудотворця
Миколая.
Клубна діяльність:

Клуб розмовної англійської мови “Movie Club” – тематичні засідання: Speaking Club with Gail
Flister Vallieres; “ Merry Christmas!”/”Веселого Різдва!”; “ The Ultimate Gift“; “Love
Actually”;“Home alone”; Нова навчальна програма: “Англійська для патрульної поліції”;
Клуб розмовної англійської мови “Deutschklub” – тематичні засідання;
Студія клаптарства Ірини Кудревич – засідання членів клубу;
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”.

Навчальні заняття (тренінги, семінари, бібліотечні уроки та ігрові заняття, майстеркласи):
Тренінги:

“Робота піар-клубів бібліотек в умовах децентралізації”, до Дня місцевого самоврядування.
Мета заходу – підвищення обізнаності активних громадян, членів ОТГ щодо впровадження
реформи місцевого самоврядування (децентралізації). Тренінг проводили Олена Костриця
(IREX/Україна) і Валентина Остапчук ("Асоціація міст України");
Eкспрес-тренінг в рамках презентації програми “Креативна Європа”. Захід проводила
керівник Національного Бюро програми Європейського Союзу "Креативна Європа" в Україні
Юлія Федів;
Тренінги для користувачів літнього
грамотності”,“Основи роботи в Інтернет”.
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Майстер-класи:

Майстер-клас з виготовлення новорічних листівок;
Майстер-клас з виготовлення паперових сніжинок.
Майстер-класи:

“Євроінтеграція та робота бібліотек” – вебінар для фахівців бібліотек області.
Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Інформаційні та рекламні бібліоакції, флеш-моби:

З 4 по 14 грудня – Всесвітня акція із захисту прав людини “Марафон написання листів”.
Організатором проведення акції в Україні є Amnesty Іnternational в Україні. Цьогорічний
Марафон відбувся під гаслом “Пліч-о-пліч з відважними”. Обласна бібліотека для юнацтва
спільно з ГО ТІМО “Відкриті двері” вдруге взяли участь в акції. Під час проведення заходу
було зібрано 40 листів підтримки та 330 підписів під зверненнями та петиціями до влади;
13 грудня відбулися традиційні "Андріївські вечорниці". Цього року в книгозбірні зібралась
величезна кількість відвідувачів, які цікавляться українськими традиціями та звичаями. На
початку заходу виступив священик Соборного храму Благовіщення Пресвятої Богородиці
Іван Верескун, який розповів глядачам про свято Андрія Первозванного. Кропивничани мали
нагоду побачити музичну театралізовану концертну програму “Від зірниці до зірниці хай
лунають вечорниці” за участю Імідж-центру “Ольга”, аматорського драматичного колективу
“Відродження” та вокального колективу “Мальви” Карлівської філії Солоківського сільського
будинку культури об’єднаної територіальної громади Соколівської сільської ради;
молодіжного театру “Палата №6”; КЗ “Центр дитячої та юнацької творчості Кіровоградської
міської ради”. По закінченню програми на гостей свята чекали різноманітні розваги – обряд
“кусання Калити”, ворожіння, українські забави, перегляди новорічних кінострічок та
частування українським народними стравами. Крім того, в бібліотеці облаштували “Хатумайстерню”, в якій відбувались різноманітні майстер-класи із гончарства, ліплення виробів із
солоного тіста, вареників, виготовлення новорічних сніжинок. Вже традиційно протягом
свята діяла виставка-розпродаж на підтримку бійців, що знаходяться в зоні АТО (спільно з
громадською ініціативою «Армія SOS»). Захід відбувався за підтримки Управління освіти,
науки, молоді та спорту;

Година коду в рамках всесвітнього тижня коду;
“Поділись мрією” – соціальна благодійна акція.
Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“Пишаймося українцями-рекордсменами”, до Міжнародного дня інвалідів – бесіда-діалог;
Інтерактивні масові заходи:

“ Мелодії Віденського балу ” – мистецький вечір;
“ Знавці права ” – брейн-ринг в рамках Всеукраїнського тижня права ;
“ Майбутні захисники Вітчизни ” – батл-шоу;
“ Ми за здоровий спосіб життя ” – конкурсна програма;
“Країна сонця, що сходить”, до Року Японії в Україні – віртуальна мандрівка;
Мистецькі виставки:

“Натхнення”, виставка творчих робіт дизайнера інтер’єрів Кротенко Наталії. На виставці
представленні роботи, виконані у різних техніках різнопланової тематики – картини, іграшки,
декоровані пляшки тощо;
“Творчість сильних духом”- виставка творчих робіт НВО “Спеціальна ЗОШ № 1 ДНЗ”.
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляд фільмів, презентації книг та інших
друкованих (або) електронних видань, презентації культурно-просвітницьких
проектів,концерти:
Лекції:

“Історія, яка повторюється” – публічна лекція проф. В. Панченка.
Перегляд фільмів:

Перегляд диску “Конвенція ООН про права дитини”.
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”;
“ Усі ми діти нашої землі…” – презентація збірки віршів поетів-аматорів учнів професійнотехнічних навчальних закладів області.
Маланюківський форум:

12 грудня – “Есеїстика Євгена Маланюка”, зустрічі гуманітаріїв, під час яких обговорюються
теми, що мають безпосередній стосунок до життя і творчості нашого земляка, а також до тих
питань, які цікавили його як літератора, історіософа, публіциста…
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:
Літературний клуб “Ліра”:

“Неординарні письменники ХХ століття” – поетичний вечір;
“Мелодія слова” – літературна джаз-вечірка.
Клуб “Профі”:

“І все перекреслив урановий атом” – зустріч до Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків на ЧАЕС.
Клуб “Дивосвіт”:

“Символ нового 2018 року” – майстер-клас по виготовленню м’якої іграшки.
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);
“Конвенція ООН про права дитини” – тренінг (спільно з офіцерами патрульної поліції м.
Кропивницького);
“Право в нашому житті” – брейн-ринг.
Бібліо-проект “Life save” (Подбай про свою безпеку):

“Дії в умовах виникнення екстремальної ситуації” – тренінг.
Патріотичні діалоги “Україно, ми – дочки твої й сини”:

“Україна – країна нескорених”– історичний екскурс.
“Speak Up”, розмовний клуб англійської мови.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури:
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Майстер живопису: О. Осмьоркін”, до 125-ої річниці від дня народження художника;
“Микола Леонтович – видатний український композитор”, до 125-ої річниці від дня
народження українського композитора, хорового диригента;
“Вивчаємо право – будуємо державу”, до Дня прав людини.
Тематичні книжкові виставки:

“ Радості й любові у свята зимові”;
“Культура народів, що проживають поруч”;
"Новорічно-різдвяна містерія”;
“І все перекреслив урановий атом”;
“Етико-філософська спадщина Г. Сковороди”;
“Серцем покликані до милосердя”;

“Збройні Сили України – гарант незалежності та безпеки держави”,за сторінками журналу
“Військо України”;
“Енергія дощу та розуму: С. Вайсенберг”;
“Як реалізувати і захистити свої права”;
“Бездомність: де шукати допомоги?”;
“Особистості нашої держави: В. Чорновіл”.
Огляди літератури:

Бібліографічний огляд літератури з медицини 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):
Майстер-класи:

“Янголятка паперові” – майстер-клас в рамках акції “Андріївські вечорниці”;
“Ялинкові прикраси з солоного тіста” – майстер-клас;
"Сніжинка" в техніці витинанки” – майстер-клас;
“Песик-талісман” – майстер-клас.
ОДБ ім.Т.Г. Шевченка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Інформаційні та рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“Всі ми різні, але всі ми рівні”, до Міжнародного дня інвалідів. Акція по співпраці з
вихованцями спеціалізованих шкіл.
Інтерактивні масові заходи:

“З героями казок по статтях Конвенції”, до Міжнародного дня прав людини – правова
експрес-гра в рамках Міжнародної акції “16-днів проти насильства”;
“Книга творить людину”, до Міжнародного дня інвалідів – віртуальна мандрівка;
“Магія зимових свят”, до Різдвяних та Новорічних свят – бібліомікс;
“Магія спорту”, до Різдвяних та Новорічних свят – ігровий турнір з настільного хокею;
“Зимова віхола прийшла, купу свят нам принесла”, новорічний ранок до Різдвяних та
Новорічних свят – святкова ігротека.
Голосні читання:

“Story-time” для дошкільнят та молодших школярів “ Чарівники (казка 12 місяців) ” з циклу
заходів “Вивчаємо енциклопедію казкових героїв”;
Голосні читання легенд про Святого Миколая, до Різдвяних та Новорічних свят.

Мистецькі виставки:

Святкова експозиція “Зима малює візерунки”, до Різдвяних та Новорічних свят.
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляди фільмів, презентації книг та інших
друкованих (або) електронних видань, презентації культурно-просвітницьких проектів,
концерти:
Презентації книг:

Презентація книги “Весела абетка прав дитини”, до Міжнародного дня прав людини.
Творчі зустрічі:

Зустріч з патрульними поліцейськими. Правовий диспут “Відповідальність підлітків за
порушення закону”, до Міжнародного дня прав людини;
Зустріч з психологом “Подорож планетою здоров’я”, до Міжнародного дня прав людини.
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Бібліотечний клуб читання та розваг “Сонячний промінчик на книжковій полиці”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Сильні духом прославляють Україну”, до Міжнародного дня інвалідів;
“Кожна дитина має право …”, до Міжнародного дня прав людини;
“Знай свої права, дитино!”, до Міжнародного дня прав людини.
Тематичні перегляди літератури:

“ Хмари, небо, зірки, рай … поміж нами Миколай ”, до Різдвяних та Новорічних свят – oгляд
літератури з книжкової виставки.
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи):
Тренінги:
Бібліотечні уроки:

“ Безпечні канікули ” – віртуальний урок для школярів.
“ Безпечні канікули ” – віртуальний урок для школярів.
“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 привітальної листівки он-лайн з циклу заходів “Комп’ютер та Інтернет з нуля”.
Майстер-класи:

Святкова творча майстерня “На новорічний майстер-клас ми запрошуємо вас”, до Різдвяних
та Новорічних свят.
Науково-методична робота:
Видавнича діяльність:

Створення буклета пам’ятки “ Людина з обмеженими можливостями біля мене”, до
Міжнародного дня інвалідів.

