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

документами за лютий 2018 року)

Загальні питання

22 лютого на черговому засіданні колегії департаменту культури, туризму та культурної спадщини
облдержадміністрації були розглянуті наступні питання:

”Про стан виконавської дисципліни, організацію виконання завдань визначених актами і
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями
голови обласної державної адміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів
України, депутатів місцевих рад в органах, установах та закладах культури і мистецтв області у ІІ
півріччі 2017 року”.

”Про стан виконання програми економічного і соціального розвитку у галузі “культура”
Кіровоградської області за 2017 рік”.

”Про стан дотримання державними службовцями департаменту культури, туризму та культурної
спадщини облдержадміністрації законів України “Про державну службу” та “Про засади
запобігання і протидії корупції”.

”Про забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель закладів культури”.

”Про стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до департаменту культури, туризму та
культурної спадщини обласної державної адміністрації, закладів культури і мистецтв обласного
підпорядкування, відділів (управлінь) культури і туризму райдержадміністрацій, міськвиконкомів
у ІІ півріччі 2017 року”.

2 лютого, у приміщенні обласної бібліотеки імені Чижевського м. Кропивницький відбулась
урочиста церемонія нагородження лауреатів обласної літературної премії Євгена Маланюка за
2017 рік.

у номінації “Поезія (у тому числі драматичні твори і переклади)” - Артем Луценко за книгу
“Півкроки”;
у номінації “Літературознавство і публіцистика” - Антоніна Гурбанська за книгу “Слово. Людина.
Світ”.

10 лютого у селі Ганнівка Петрівського району Кіровоградської області відбулось відкриття
пам’ятника наймолодшому отаману Холодноярської республіки Костю Пестушко, Степовому
(Блакитному). Цей пам’ятник — робота місцевого скульптора Віктора Френчка. Захід відбувався з
нагоди 120-ї річниці від дня народження Костя Пестушка, отамана Степової дивізії, героя
національно-визвольного руху поч. ХХ століття.

12 лютого в обласному Центрі народної творчості м. Кропивницький відбулась передача тканої
карти Кіровоградщини ініціатору та координатору проекту “Ткана Україна” Дарині Алєксєєнко.

Журналіст і письменник з Кропивницького Валерій М'ятович став лауреатом літературно-
мистецької премії ім. Володимира Малика 2018 року. Журі відзначило роман “Номенклатурний
декамерон” у номінації “Література і публіцистика”. Літературно-мистецька премія імені
Володимира Малика була заснована 2002-го року Лубенською міськрадою з нагоди
вісімдесятиріччя письменника.



15 лютого у м. Кропивницький відбулася урочиста хода та покладання квітів до пам’ятника
воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь Кіровоградщини з нагоди вшанування учасників
бойових дій на території інших держав. У заході взяли участь керівники міста та області, ветерани
Афганської війни та місцеві жителі. Вони поклали квіти до пам’ятника та вшанували пам'ять
воїнів хвилиною мовчання.

15 лютого у селі Хащуватому на меморіальному комплексі “Хащуватська трагедія” відбувся
мітинг-реквієм, присвячений 76-ій річниці з дня масового розстрілу нацистами єврейського
населення села. У мітингу взяли участь керівники району, представники єврейської общини
Кіровоградщини, почесні гості, жителі села.

У фонди Державного архіву Кіровоградської області передано унікальну працю
олександрійського краєзнавця Анатолія Кохана “Історія розвитку охорони здоров’я
Кіровоградщини”. Подія відбулась під час XI обласних літературно-краєзнавчих Куценківських
читань, де було представлено дослідження про неопубліковану творчу спадщину краєзнавця,
журналіста та лікаря Анатолія Кохана.

20 лютого у День Героїв Небесної Сотні в Кропивницькому вшанували пам’ять загиблих героїв.
Вшанувати пам’ять полеглих зібралося кілька сотень мешканців міста. На початку пам’ятного
заходу усі присутні виконали Державний Гімн України. Представники обласного, міського
керівництва та громадськості поклали квіти та лампадки до пам’ятної дошки Герою України
В.Чмиленку, який загинув від кулі снайпера. та пам’ятного знаку Героям Майдану.

22 лютого у виробничому підрозділі “Локомотивне депо Знам’янка” урочисто відкрито
Меморіальну Дошку пам’яті, пошани колишньому працівнику - помічнику машиніста електровоза
Дмитру Кісліченку, який загинув 9 червня 2016 року в зоні АТО під час виконання бойового
завдання.

Театрально-концертне життя

Обласна філармонія:

Конкурс краси та грації “Княгиня Кіровоградщини 2018”. Організатор: Модельна агенція
“Mix models”;

“Кохання без меж”, концерт творчіх колективів та солістів Кіровоградської обласної
філармонії;

Благодійний вечір “Діти – дітям”;

Концерт Серьоги А.К.А. Поліграф ШарикOFF;

Концерт Тіни Кароль, в рамках всеукраїнского туру співачки.

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

Вистави:

8 лютого – гастролі Київського театру “Современный театр” вистава "Очаровательные
рогоносцы"!У головних ролях: Анна Алхімова, Лада Брик, Костянтин Цикін, Дмитро Белий,
Максим Дашевський;

8 лютого – гастролі Київського театру “Современный театр” вистава “Вождь краснокожих”
В ролях: Е Сокольченко, Д. Гомес, В. Мухін, А. Лебєдєв;

10 лютого – прем'єра музичної комедії "Севільські заручини";



22 лютого – гастролі київського театру “Чорний квадрат” , комедія “Чи є SEX після
РАГСу?”;

23 лютого – прем’єра ліричної комедії “Чотири дружини одного Івана”, за п’єсою Флорида
Булякова;

Концерти:

17 лютого – Концерт Ігоря Губермана;

24 лютого – юмористичне шоу студії “Мамахохотала”.

Презентації книг:

16 лютого – презентація книги доцента кафедри української мови ЦДПУ ім. В.Винниченка
Ольги Кирилюк “Іду на мир”. В основі роману – спогади про російсько-українську війну
безпосередніх очевидців подій. Книга вийшла завдяки обласній програмі книгодрукування.

Обласний академічний театр ляльок

17 та 18 лютого відбулися гастролі Черкаського академічного обласного театру ляльок з
виставою "Півник і Соняшник".

Просвітництво. Аматорство.

14 лютого у Вільшанці відбувся десятий ювілейний пісенний вернісаж “Кохання меж не
має”, присвячений Дню святого Валентина. Участь в ньому взяли місцеві співочі таланти
всіх поколінь. Перший пісенний вернісаж започаткували у 2008 році творчі працівники
районного Будинку культури Наталія Барзікова та Світлана Трубачова. Під час концерту
глядачам демонстрували кадри з відеозаписів пісенного вернісажу всіх років, які підготував
постійний звукорежисер проекту Василь Карамалак.

17 лютого у Вільшанському міському Будинку культури відбулось районне свято вина
“Трифон зарєзан”. Присутні на святі взяли участь у дегустації вин, переглянули виставку
декоративно-ужиткового мистецтва місцевих майстрів, посмакували болгарськими стравами
та гарно відпочили, зустрічаючи оплесками виступи аматорських колективів сільських
клубних закладів та рай онного Будинку культури.

21 лютого в приміщенні Новгородківського районного Будинку культури відбулось свято
національних меншин “Ми – єдина родина”, до якого долучилися й фахівці обласного
Центру народної творчості. Музичні вітання прозвучали від учасників народного
аматорського фольклорного ансамблю “Чарівниці” Петрокорбівського сільського Будинку,
народного аматорського хорового колективу “Ветеран” та аматорського вокального
ансамблю “Мрійниці” районного Будинку культури. На святі свою творчість презентувала
заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки народних
майстрів України Лариса Зоріна.

21 лютого на базі Олександрійського районного Будинку культури відбувся семінар-
практикум на тему “Основні документи: планування, облік та звітність у клубному закладі”.
У заході директори, художні керівники сільських будинків культури та завідувачі клубами.

23-25 лютого в рамках естафети аматорського мистецтва “Від села до села” перед громадою
звітували творчі колективи Глодоського, Малопомічнянського, Варварівського та
Малотимошівського сільських Будинків культури, Новоукраїнського комунального Будинку
культури № 1 Новоукраїнського району. Представлені звітні програми були цікавими,
насиченими й різноплановими.



Відкритий огляд-конкурс майстрів розмовного жанру “Мої батьки, ви сивії лелеки” відбувся
на базі Олександрійськогоу районного Будинку культури.

28 лютого на базі Олександрійського районного Будинку культури відбувся семінар для
керівників вокально-хорових та фольклорних колективів, на якому були розглянуті нагальні
питання та розповсюджено методичні матеріали. Учасники заходу переглянули навчальний
фільм “Проблеми роботи та їх вирішення в аматорському вокальному колективі”, стали
учасниками відкриття виставки “Пейзажі реального життя” художника-реаліста з м.
Знам’янки Віктора Соколова.

Обласний художній музей

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

9 лютого – “50 відтінків світла”, виставка живописних та графічних робіт голови
Кіровоградської обласної організації Національної спілки художників України Андрія
Хвороста.

15 лютого – “Світлини за життя”, благодійний виставка-аукціон фоторобіт. На фотовиставці
представлено роботи близько двадцяти фотохудожників з Кропивницького та інших міст
України. Роботи виконані у різних техніках та різних стилях. Організатори – фотограф Леся
Присяжна та МБФ “Янгол життя”;

“Майстри пензля Степової Еллади”, експозиція творів художників-земляків. На виставці
представлені роботи талановитих художників світового рівня - Олександра Осмьоркіна,
Петра Покаржевського, Амшея Нюренберга, Олександра Фойницького.

Майстер-класи:

21 лютого – майстер-клас із виготовлення іграшок з тканини “Казковий тваринний світ” для
учнів 4-го класу навчально-виховного об`єднання "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -
ліцей № 19 - позашкільний центр”. Захід проводила: Олена Степанок – завідуюча відділом
науково-просвітницької роботи обласного художнього музею.

Протягом місяця відбулися майстер-класи: із виготовлення об’ємної листівки з паперу
методом торцювання “Серце” та ”Квіти”; із виготовлення вітальної листівки з паперу “Зі
святом”; майстер-клас із виготовлення подарункової коробочки із паперу “Зі святом”; із
виготовлення квітів з крепованого паперу “Весняний букет”.

Культурно-просвітницькі заходи:

14 лютого – лекція з історії образотворчого мистецтва для вихованців альтернативної школи
“Крок”. Лектор: Анатолій Кімнатний – завідуючий відділом обласного художнього музею –
картинної галереї Петра Оссовського “Світ і Вітчизна”;

14 лютого – лекція “Покровителі кохання: традиції та звичаї українців”. Лектор: Олена
Степанок – завідуюча відділом науково-просвітницької роботи обласного художнього
музею.

21 лютого – заняття з музеєзнавства “Сучасний музей, як центр організації дозвілля”.
Лектор: Анна Недлінська – науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи
обласного художнього музею

Краєзнавчий музей

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:



6 лютого – пересувна мініекспозиція особистих речей, прижиттєвих та наступних видань
Юрія Яновського. На виставці представлені матеріали про життя і творчу діяльність
письменника. Частина експонатів подарована музею письменником-земляком ще за життя, у
1949 році, інша – передана у складі чисельної колекції бібліографа-земляка Федора Сарани
його дочкою у 2008 році. Захід відбувся в рамках роботи Літературного салону,
присвяченого Юрію Яновському, який проходив на базі спеціальної загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступеня № 6 міста Кропивницький.

14 лютого – “Афганський злам”, до Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав

Майстер-класи:

Протягом місяця відбулися майстер-класи: із виготовлення вітальної листівки до Дня Святого
Валентина; із виготовлення казкових птахів до свята Стрітення Господнього.

Культурно-просвітницькі заходи:

20 лютого – концерт-реквієм “Лицарі Небесної Сотні”, присвячений вшануванню загиблих на
Майдані Незалежності в Києві у лютому 2014 року. Відомі класичні твори прозвучали у
виконанні камерного оркестру Кіровоградського музичного коледжу під керівництвом
заслуженого діяча мистецтв України Наталі Юріївни Хілобокової.

Меморіальний музей М.Л.Кропивницького

Культурно-просвітницькі заходи:

21 лютого – Концерт до 205-ої річниці від дня народження українського композитора, автора
опери “Запорожець за Дунаєм” С.С.Гулака-Артемовського, з циклу заходів “Зустрічі у музичній
вітальні”. Українська класична музика прозвучала у виконанні учнів і викладачів музичної школи
№3.

Музей-заповідник І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) “Хутір Надія”

Культурно-просвітницькі заходи:

14 лютого – “Масляна”, захід з циклу “Звичаї і обряди українського народу”. Гості свята мали
змогу взяти участь в спаленні опудала “Масляної”, переглянути концертну програму за участю
самодіяльних колективів БК с.Шевченково, поласувати запашними млинцями з чаєм. Завершила
свято екскурсія по заповіднику - музею І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія та музею
історії українського хореографічного мистецтва.

18 лютого – “Свято прощання з Масляною”. У заході взяли участь слухачі Міжнародної наукової
школи універсології в Кіровоградській області. Гості свята мали чудову нагоду доторкнулися до
нашої духовної спадщини. Всі охочі брали участь у театралізованих обрядах та ритуалах.
Особливо зацікавили учасників свята звичаї єднання з природними силами та гармонією з
всесвітом. Завершився захід спаленням опудала Морени, яке символізує все зле, холодне, недобре.

Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого

Культурно-просвітницькі заходи:

16 лютого – ХІ обласні літературно-краєзнавчі “Куценківські читання”. Читання започатковані у
2008 році після трагічної загибелі літературознавця Леоніда Куценка. Це спільний проект музею,
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського та обласної організації
Національної спілки краєзнавців України. Цьогорічні читання були присвячені 100-річчю від дня
народження вченого-лінгвіста, поета, перекладача, видавця, громадського діяча української



діаспори Яра Славутича та 65-річчю від дня народження знаного українського літературознавця
Леоніда Куценка. У читаннях взяли участь викладачі ЦДПУ ім. В. Винниченка, музичного
училища, інституту післядипломної педагогічної освіти, співробітники музеїв, бібліотек,
Державного архіву Кіровоградської області. У рамках заходу було презентовано виставку “З
Україною в серці”, присвяченої літературній творчості Яра Славутича і Леоніда Куценка та
бібліографічний покажчик “Син херсонських степів”, який підготували співробітники ОУНБ ім.
Д.І. Чижевського до 100-річчя від дня народження Яра Славутича.

Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна

Виставки

Виставка робіт претендентів на здобуття обласної премії ім. Паученка в номінації “Геральдика та
вексилологія”.На виставці представлені наступні твори: геральдична символіка
Олександрійського та Петрівського районів, авторами якої є заслужений архітектор України
Віталій Кривенко, член Українського геральдичного товариства, Микола Тупчієнко та директор
музею музичної культури імені Кароля Шимановського Олександр Полячок. А також геральдична
символіка Новгородківського району та селища Новгородка, розроблена молодою художницею
Крістіною-Катериною Мигуль.

Музей музичної культури ім. К.Шимановського

22 лютого – “Герасим Журавленко – провідний співак-тенор нашого краю 1930-1940-х років” з
циклу “Брати Журавленки” в рамках серії виставок “Видатні співаки нашого краю”. Представлені
матеріали висвітлюють маловідомі сторінки музичної культури краю. Найдавніший документ
датований 1889 роком. Решта матеріалів охоплюють період з 1917 по 1948 рр.: це афіші вистав та
концертів, театральні програмки, розклад репетицій, ноти, фотографії тощо.

Приватні галереї міста

Галерея “Єлисаветград”

Виставки:

2 лютого – "Художня палітра Кіровоградщини", виставка робіт художників м. Кропивницький з
особистої колекції власників галереї. Картини зібрані за останні 10 років. На виставці
представлені роботи Бориса Вінтенко, Володимира Федорова, Миколая Бондаренко, Петра
Оссовського, Якова Калашникова, Сергія Новикова, Григорія Гнатюка, Юрія Вінтенко,
Володимира Волохова, Лариси Яковлєвої, Фелікса Полонського, Анатолія і Сергія Шаповалових,
Анатолія Янєва, Ігора Смичека, Михайла Надєждіна, Андрія Надєждіна, Віктора Перепичая;

16 лютого – “Суб’єктивні рефлексії”, виставка робіт закарпатського художника, члена
Національної спілки художників України Едуарда Приходька. Захід проходив за підтримки
культурно-мистецької фундації Brovdi Art (м. Ужгород, Закарпатська область).

Фестивалі

8-12 лютого у м. Кропивницький проходив ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на
оркестрових струнних інструментах імені Ю.П. Хілобокова. Цього року у конкурсі взяли участь
63 солісти та 8 ансамблів із одинадцяти областей України (Волинської, Дніпропетровської,
Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської,
Херсонської, Хмельницької). Перший день фестивалю розпочався концертом колективів
Кіровоградского музичного училища, симфонічного оркестру під керівництвом заслуженого діяча
мистецтв України Лариси Голіусової та камерного оркестру под керівництвом заслуженного діяча
мистецтв України Наталії Хілобокової. У фестивальних заходах взяли участь випускники
Кіровоградського музичного училища – студенти Львівської національної музичної академії



ім.М.В.Лисенка та струнний квартет студентів Львівської національної музичної академії імені
М.В.Лисенка під керівництвом Ю.Соколовського.

15 лютого у м. Кропивницький відбувся 14 музичний фестиваль “Монотипія духу, або легенда
про студентське військо”, присвячений століттю битви під Крутами. Організатори заходу:
місцевий осередок організації “Пласт”. «Монотипія-мистецький термін, це одномоментний
відбиток фарби на аркуші паперу. Як в мистецтві так і в житті, події під Крутами стали тим
“одномоментним відбитком” духу сотень хлопців, котрі героїчно встали на оборону державності
України.

23-27 лютого відбувся ХХІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних
музичних інструментах “Провесінь”. Цього року у фестивалі взяли участь близько 400
представників з усіх областей України. Під час відкриття фестивалю 23 лютого за багаторічну
звитяжну роботу з розвитку фестивального руху на Кіровоградщині грамоти міністерства
культури України отримали засновники “Провесня". У рамках фестивалю відбулися концерти,
майстер-класи та конкурси серед учнів та студентів музичних шкіл та коледжів.

Кіномистецтво на Кіровоградщині:

Короткометражний фільм “Лялечка” виробництва каналу “Кіровоград” та продюсерського центру
“АйСіЮ”. презентували у кінотеатрі “Портал” м. Кропивницький. Його зняли за п’єсою
французьського драматурга румунського походження Матея Вішнєка “Пригоди ведмедиків
панда”. Це перша екранізація п’єси. Зйомки фільму відбулись меморіальному музеї ім.
О.О.Осьмьоркіна. „Лялечка” - це перша робота місцевого виробництва. У головних ролях: актор
театру імені Марка Кропивницького та ведучий каналу „Кіровоград” Євген Скрипник та київська
актриса Тетяна Краснікова. Режисер стрічки: Катерина Мурована.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інтерактивні масові заходи:

“Слово до слова складається мова”, до Міжнародного дня рідної мови –мовознавча вікторина;

“Любове світла, мою ти душу осіни” До Дня св. Валентина – літературні читання

“Всім серцем любіть Україну”, до 120-річчя від Дня народження В.Сосюри-літературний захід

Театралізована вистава за мотивами творів Л. Українки студії Л. М. Френчко

“Історія степової дивізії отамана Костя Блакитного”, до 120-річчя від дня народження
українського військового діяча, Головного отамана Холодного Яру Костянтина Пестушка (Кость
Степовий – Блакитний)

Арт-програма: бесіда про образотворче мистецтво, екскурсія по виставці дитячих робіт
“Чудернацькі тваринки. Малюємо небилиці”, перегляд мультфільму за мотивами українського
живопису і творчий майстер-клас виготовлення поробок власноруч.

Інформаційні та рекламні бібліоакції, флеш-моби:

Конкурс на написання есеїв під керівництвом волонтера Корпусу Миру США Гейл Нілі;

Акція дарування книги бібліотеці ”Прочитав — передай іншому”.



Інформаційно-просвітницькі години та бесіди:

“А українською кажуть так ...”, до Міжнародного дня рідної мови – тематична бесіда;

“Міжнародний день інваліда” – інформаційне повідомлення.

Мистецькі виставки:

”Невідомий Інгул” –відкриття фотовиставки;

“Мій пухнастий друг” до Всесвітнього Дня кота–відкриття фотовиставки;

“Такі різні коти”, до Всесвітнього Дня кота – виставка виробів ручної роботи майстринь обласної
громадської організації ”Єлисаветградський узвіз;

“Чудернацькі тварини: малюємо небилиці”, виставка дитячих робіт учнів Ірини Зантарії,
ст.викладача кафедри дизайну Кіровоградського інституту “Приватний вищий навчальний заклад
“Університет сучасних знань”;

“Нам - одинадцять”, виставка робіт майстринь Клубу народних ремесел “Ниточка”.

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 нового британського кіно.
Покази відбулися завдяки компанії “Артхаус Трафік”:

“Я, Деніел Блейк”;

“Провини наші”.

Круглі столи:

“Розвиток співпраці між працівниками влади та громади для захисту прав громадян на доступ до
водних об’єктів”.

Творчі зустрічі:

Зустріч з поетами Артемом Луценком та Кирилом Поліщуком;

Творча зустріч з поетесою і прозаїком Іриною Небеленчук.

Презентації культурно-просвітницьких проектів:

Заходи в рамках проекту “Кропивницький – крок назустріч”:

Інформаційні семінари з профілактики захворювань та здорового способу життя: “Особливості
венозних захворювань: лікування та профілактика”; “Вплив тиску на здоров’я людини”.:

Лекції:

“Академічна доброчесність”

“Мова — духовна енергетика народу”, до Міжнародного дня рідної мови.

Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:



Презентація електронного альманаху “Міст – електронні антології. Творчість, яка єднає міста”

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Закоханий в життя”, до 65-річчя від дня народження Куценка Леоніда Васильовича (1953 – 2006)
– літературознавця, педагога, науковця;

“Живеш в Україні — то знай її мову”, до Міжнародного дня рідної мови;

“Українська мова — символ державності” , до Міжнародного дня рідної мови;

“Таємниця страти поета”, до 110-річчя від дня народження українського поета Олекси Влизька з
циклу виставок “Літературний календар”;

“Щасливий, хто в очах твоїх побачив небо”, до Дня Святого Валентина;

“Антологія української любовної лірики кінця ХІХ - початку ХХІ століття”, до Дня св. Валентина
— презентація книжкової виставки класичних і сучасних творів про кохання;

До 205-річчя від дня народження українського композитора Семена Степановича Гулака-
Артемовського (1813—1873), з циклу “Календар мистецтв”;

До 120-річчя від дня народження українського композитора Василя Олександровича Барвінського
(1888— 1963), з циклу “Календар мистецтв”;

До 140-річчя від дня народження українського живописця Казимира Севериновича Малевича
(1878—1935), з циклу “Календар мистецтв”;

“Бранці Кремля”, до 4-ої річниці анексії Криму;

“Киці з книжкової полиці”, до Всесвітнього Дня кота;

“Обпалені війною”, до 29-ої річниці виходу військ з Афганістану — презентація книжкової
виставки;

“Ні, я жива, я буду вічно жити...”, до Дня народження Лесі Українки — презентація книжкової
виставки;

“В нашім серці —Україна”, до Дня вшанування пам’яті Небесної Сотні — презентація книжкової
виставки.

Тематичні книжкові виставки:

“Лауреати обласної літературної премії ім. Є. Маланюка”;

“Цікавинки для всіх і кожного” (оновлена);

“Гастрономічні мандри світом”;

“Книжковий арсенал — 2018” –книжкова виставка нових надходжень;

“Довідково-інформаційні видання - користувачам”;

“Нові назви вулиць нашого міста”;



“Країни і народи світу” – виставка рідкісних та цінних видань;

“Стандарти - сучасний знак якості”;

“Видатні українці на теренах Канади”– презентація книжкової виставки;

“Буремний час України” – презентація новинок постійно діючого інформаційного стенду;

“Пробудження нації” – презентація новинок постійно діючого інформаційного стенду;

“Європа: духовність та культурні надбання” – презентація новинок постійно діючого
інформаційного стенду;

“Стратегічне партнерство: Україна – Євросоюз” – презентація новинок постійно діючого
інформаційного стенду;

“Проблема насильства в теорії та реальному житті” – презентація новинок постійно діючого
інформаційного стенду;

“Захист прав та інтересів людини” – презентація новинок постійно діючого інформаційного
стенду;

“Маркетинг – наука та мистецтво”.

Клубна діяльність:

Клуб розмовної англійської мови – тематичні засідання: Speaking Club with Gail Nealy; Speaking
Club with William Tompson; Movie Club with Іnna; Навчальна програма: “Англійська для
патрульної поліції”;

Клуб розмовної англійської мови “Deutschklub” – тематичні засідання;

Клуб народних ремесел “Ниточка” – засідання членів клубу;

Громадська організація “Єлисаветградський узвіз” – засідання членів клубу;

Засідання творчого об’єднання “Парус”;

Засідання творчого об’єднання “Степ”;

Вища народна школа – краєзнавчі засідання : “До 100-річчя бою під Крутами та участь у бою
наших земляків”; “До 100-річчя від дня прийняття IV Універсалу Української Центральної Ради”);

Кіноклуб “Екран” – перегляд фільмів: “Коротка зустріч”, Велика Британія, 1945; “Саботаж”
Велика Британія, 1936; “Анна Кареніна” Велика Британія, 1948;

Клуб інтелектуальних ігор : тренувальні заняття з шахів “Мистецтво інтелектуальної гри”.

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

Тренінги:

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

Тренінг “Електронне урядування”;



Тренінг з медіаграмотності “Як вберегти себе від маніпуляцій ЗМІ”.

Творчі заняття:

Заняття для вихованців ДНЗ “Краплинка” прослуховування аудіокниг (українські народні казки),
заняття на тренажері для поліпшення зору, розваги в дитячому куточку;

Заняття з вивчення англійської мови за допомогою ігор на інтерактивній дошці;

Заняття для дітей з вадами слуху з розвитку творчих здібностей з використанням інтерактивної
дошки;

Творче заняття “Стихійне малювання” з Катериною Катаровською;

Творче заняття вчителів-лінгвістів.

Майстер-класи:

Майстер-клас з виготовлення сердечок в техніці торцювання до Дня Святого Валентина;

Майстер-клас з виготовлення сувенірної листівки;

Майстер-клас “Живі фарби” від майстрині писанки Ірини Михайлевич.

Науково-методична робота:

“Правила поведінки у Всесвітній мережі”, до Дня безпечного Інтернету – творче заняття для
працівників бібліотеки;

“Прижиттєві авторські видання в колекції О.Ільїна”, “Храми Єлисаветграда” – інформаційно-
просвітницьке заняття для працівників бібліотеки.

Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“Годинник як витвір мистецтва” – слайд-бесіда;

“Людина починається з добра”, до 100-річчя від дня народження В. Сухомлинського) – виховна
година.

Інтерактивні масові заходи:

“Здоровим бути просто” – валеологічна гра;

“Крок за кроком до здоров’я” – валеологічна гра;

“Масляна весну закликає” – розважально-пізнавальна програма;

“Звучи, рідна мово!” – обласний бібліо-марафон;

“Знавці української мови” – мовознавчий турнір;

“На героїчних барикадах життя: Володимир Караташ” – вечір-спомин;

“Чарівниця пензля: Катерина Білокур” – мистецька година;



“Є. Маланюк в обставинах Другої світової війни”– Маланюківські читання;

“Здоровий спосіб життя очима молоді” – презентація підсумків спільного проекту ОЮБ ім.
Маланюка та ГО ТІМО “Відкриті двері”;

“Єврознавці” – пізнавально-розважальна програма.

Інтерактивні масові заходи з використанням інформаційних технологій:

“Вулиці Єлисаветграда : сади і бульвари” – відео-прогулянка;

“Туристичними шляхами Європи” – віртуальна подорож;

“Найвідоміші музеї Європи” – віртуальна екскурсія в рамках туристичного експрес-салону
“Подорожуймо Європою!”;

“Швейцарія – країна високих гір та смачного шоколаду” – віртуальна подорож в рамках
туристичного експрес-салону “Подорожуймо Європою!”.

Інтерактивні масові заходи з використанням інформаційних технологій:

“Роду нашого обереги” – виставка творчих робіт студентів ЦДПУ ім. В. Винниченка.

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

Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

“Кіборги. Т.1.” (англійською мовою) ?– презентація патріотичних коміксів з циклу “Патріотичні
діалоги “Україно, ми – дочки твої й сини”;

Презентація книги Д. Бірзула “Якби в мене були крила”.

Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Літературний клуб “Ліра”:

“Таємниця Шевченкового генія” – літературний вечір;

Клуб “Профі”:

“Професія – програміст” – зустріч із викладачем ЦДПУ ім. В.Винниченка П.І. Андронатій на базі
Музею історії техніки.

Клуб “Дивосвіт”:

“Солоне тісто” – майстер-клас.

Лекторій “Молодь і право”:

“Права, правопорушення та їх наслідки” – тренінгове заняття.

Бібліопроект “Креативна середа” :

“Вечір низьких частот”, спільний музичний проект Миколи Папуші та гурту “Chasing rainbows”.
Гурт “Chasing rainbows” - це молоді талановиті хлопці, які грають авторську музику в стилі інді-
рок.;



“Гуляння на Масляну: Розгуляй-четвер”.

Бібліопроект “Life save” (Подбай про свою безпеку):

“Збережи своє здоров’я”– практичне заняття.

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

“Небесна Сотня. Назавжди патріоти” - урок пам’яті.

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

Бібліопроект “Школа інформаційного комфорту”:

“Speak Up”, розмовний клуб англійської мови.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури:

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Майдан. Революція. Гідність”, до Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності та
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні;

“Очима ти сказав мені: люблю…”, до Дня святого Валентина;

“Кохання єднає серця”, до Дня святого Валентина;

“Леонід Куценко – дослідник творчості Є. Маланюка”, до 65-річчя від д.н. Л. Куценка;

“До мовних глибин: за сторінками журналів “Дивослово”, “Українська мова і література в школах
України”, “Українське слово і сучасність””, до Міжнародного дня рідної мови;

“Мова – ДНК нації”, до Міжнародного дня рідної мови.

Тематичні книжкові виставки:

“Письменники-лауреати літературної премії ім. Є. Маланюка”;

“До невмирущих джерел: символи та обереги України”;

“З історії народного костюму”;

“Здоровим бути престижно”, в рамках тижня знань безпеки життєдіяльності на тему “Найбільше
багатство – здоров`я”;

“Звичаї нашого народу”;

“Страшна правда Голодомору на Кіровоградщині”;

“Збережемо історичну пам'ять і довкілля”;

“Соціальна анімація” – тренінг;

“Вчимося правильно спілкуватися” – тренінг.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:



Інформаційні години та бесіди:

“Нові часи народжують нових героїв”, до Дня Героїв Небесної Сотні – година пам’яті.

Інтерактивні масові заходи:

“В країну Закоханих”, до Дня святого Валентина – романтична подорож;

“Загадки українських слів”, до Міжнародного Дня рідної мови – бібліографічна гра;

“Нові імена в українській літературі”, до Міжнародного Дня рідної мови – лонгрид;

“У рідних слів – рідна сила”, до Міжнародного Дня рідної мови– день рідної мови ;

Медіа-подорож до 95 річниці від дня народження Отфріда Пройслера;

Медіа-подорож “Сім чудес України”, в рамках пізнавально-ігрового мистецького проекту
“Дивовижна Україна”;

“Подорожуємо сторінками книг Жюля Верна”, до 190-ї річниці з дня народження Жюля Верна –
тест он-лайн.

Голосні читання:

Love-story казкових героїв, до Дня святого Валентина;

Story-time” для дошкільнят та молодших школярів на тему: “Змій та солдат” з циклу “Вивчаємо
енциклопедію казкових героїв”.

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:

“Що подарували світу німецькомовні письменники?”, до Українсько-німецького року мов–
виставка-презентація;

“У моїй мові краса і неповторність”, до Міжнародного Дня рідної мови;

Мозаїка державних клейнодів: “Символи України: Герб, Прапор, Гімн”, до Року української
революції 1917-1921 років;

“Тризуб – спадщина предків”, до 100-річчя Тризуба.

“Казкова заметіль”, до новорічних і різдвяних свят.

Тематичні книжкові виставки:

“Дивовижна Україна”, в рамках пізнавально-ігрового мистецького проекту “Дивовижна Україна”.

Огляди літератури:

“Знайомтесь – нові імена в українській літературі”, до Міжнародного Дня рідної мови – oгляд
літератури з книжкової виставки;



“Моя країна - моя родина”, до Року української революції 1917-1921 років – oгляд літератури з
книжкової виставки.

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

Майстер-класи:

“Я+Ти=Дружба! Любов!”, До Дня святого Валентина – майстер клас з виготовлення вітальної
листівки;

“Долоньки любові”, до Дня святого Валентина – майстер клас з виготовлення арт-колажу.


