Хроніка культурного життя Кіровоградщини
(оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованими
документами за березень 2018 року)
Загальні питання

1 березня у приміщенні міськради в обласному центрі розгорнуто художню виставку робіт
учасників фестивалю творчості для дітей та молоді з інвалідністю “Весняні мрії”;
6 березня в обласному Центрі народної творчості м. Кропивницький відкрилась персональна
виставка учасника обласного творчого об’єднання майстрів декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва “Дивосвіт”, майстра з різьблення та фотографа Сергія Марущака “Світ
захоплень”;
7 березня в обласному художньому музеї було створено колективну картину “Великоднє диво” для
щорічного дев’ятого Великоднього благодійного аукціону. У написанні твору взяли участь учні,
журналісти та співробітники музею. Традицію писати спільні картини організатори аукціону
започаткували у 2011 році. Відтоді створено п’ять спільних полотен на Великодню тематику.
Минулорічна картина “Весняний настрій” написана у стилі імпресіонізм. У цьому році “Великоднє
диво” створили в стилі модерн;
9 березня, урочистим мітингом і покладанням квітів у м. Кропивницький вiдзнaчили 204-ту
річницю вiд дня нaродження Тaрaсa Шевченкa. В урочистостях взяли участь представники
обласної та міської влади, студентська молодь та громадськість міста. Цього дня біля пам’ятника
Тарасу Шевченку лунала поезія великого Кобзаря у виконанні виклачів і студентів ЦДПУ iменi В.
Винниченка та ЦНТУ, місцевих поетів та акторів театру iменi Марка Кропивницького;
17 березня в приміщенні духовно-просвітницького центру міста Олександрії відбулась презентація
порадника “Фарбування писанки. Природні барви”, автором якого є майстер народного мистецтва з
писанкарства Ірина Михалевич. На сторінках видання розповідається про історію виникнення
цього традиційного виду народного мистецтва, його символіку, колористику, етапи розпису та
фарбування природними барвниками;
20 березня в художньому салоні м. Кропивницький відкрилась виставка архітекторів, геральдистів
та митців декоративно-прикладного мистецтва, відзначених обласною премією Паученка в період
2003 - 2018 роки. Експозиція створена як підсумок проведення конкурсу імені Паученка за 16 років.
Виставка приурочена до Дня народження видатного архітектора-земляка Якова Паученка;
21 березня, в день народження Якова Паученка вручили обласну премію у галузі архітектури,
геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені українського архітектора.
П’ятнадцята церемонія нагородження лауреатів та учасників обласної премії відбулася в художньомеморіальному музеї О.Осмьоркіна. Лауреатами премії 2017 року у номінації “Геральдика та
вексилологія” стали – Кривенко Віталій Єфремович, Полячок Олександр Іванович і Тупчієнко
Микола Петрович за коллективний проект Символіки Олександрійського та Петрівського району
Кіровоградської області. Вони отримали статуетку “Степовий орел”, диплом про присвоєння
звання лауреата та нагрудний знак. Подяками та грамотами облради відзначили також роботи
номінантів конкурсу Володимира Філімонова та Крістіни-Катерини Мигуль;
22 березня у м. Олександрія Кіровоградської області відкрилась персональна виставка заслуженого
художника України, живописця, іконописця – Олександра Охапкіна “Дзвонять дзвони Великодні”.
Театрально-концертне життя

7 березня – святковий концерт “Весна! Любов! Жінка! Або Мужики п’ють стоя". У заході
взяли участь Народний артист України Сергій Дьомін, Заслужений діяч естрадного мистецтва
Іван Бордзов м. Миколаїв, ВІА “Новий день”;
11 березня – великий сольний концерт рок-гурту “Тінь сонця” в рамках ювілейного туру “15
років на сцені”;
23-го березня – концерт київського рок-гурту "Beyond The Pleasure"! ("Поза межами
задоволення");
31 березня – "Лінія Маннергейма", музично-поетичний проект харківських музикантів Олега
Каданова, Жені Турчинова та поета, прозаїка і рок-виконавця Сергія Жадана.
Обласна філармонія:
"Шлях до Тараса", шевченківські читання за участі народного артиста України Анатолія Паламаренка;
Концерт дитячого поп-гурту “Open Kids”;
Концерт Наталії Могилевської;
"Весняне рандеву", святковий концерт солістів та творчих колективів філармонії;
Гумористичне шоу творчого дуету “Брати Шумахери”;
Гумористичний концерт «Навколо України» студії “Дізель-шоу”;
Обласний конкурс краси "Міс Кропивницький 2018";
Концерт Ірини Білик "Без грима";
Концерт гурту "НЕНСІ";
Гумористичний концерт переможців сезону 2017 телевізійного проекту “Ліга Сміху”. У заході взяли
участь: "Загорецька Людмила Степанівна" м.Львів - Чемпіони сезону; "Стоянівка" Молдова Чемпіони сезону;"Луганська Збірна" - Володарі Літнього Кубка Ліги Сміху;
Концерт гурту "Без обмежень";
Концерт Національного балету Грузії “Сухішвілі”;
Концерт “Вар'яти-шоу”.
Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Кропивницького
Вистави:

24 березня гастролі Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного
театру ім. В. Г. Магара вистава “Шалена ніч”, за п’єсою Рея Куні;
24 березня гастролі Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного
театру ім. В. Г. Магара вистава “Пеппі Довгапанчоха”;
25 березня гастролі Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного
театру ім. В. Г. Магара вистава “Четверо в одній спальні”, за п’єсою французького
комедіографа Марка Камолетті.
Концерти:

7 березня та 8 березня – Концерт артистів театру "Усі ми прагнемо любові".
10 березня – Гастролі майстрині водяної анімації “Эбру” Ангелини Золотої з оркестром
Національного заслуженого академічного ансамблю танця України ім. Павла Вірського.
Майстриня представила нову програму “ТАНЦЮЮЧІ ФАРБИ”;
21 березня – Концерт скрипаля-віртуоза Святослава Кондратіва з новою програмою
“СвітОчимаСкрипаля”;

28 березня – Концерт-вистава хореографічного ансамблю “Аеліта” “Аліса. Повернути час”.
До 15 річчя колективу.
1-го квітня – Гумористично-патріотична вистава-концерт Державного академічного
волинського народного хору «Гарний козак, гарний».
Академічний обласний театр ляльок

23 та 24 березня – прем'єра вистави "Кошеня на ім’я Гав" за творами Г.Остера.
Просвітництво. Аматорство.

3 березня у Будинку культури “Авіатор” м. Кропивницький на честь 140-ої річниці
визволення Болгарії від османського ярма відбувся День пам’яті “Сердечні вітання світу”.
Обласна громадська організація болгар “Нашите хора” під керівництвом Сергія Осадчого
запросила на свято представників обласної влади, голів національно-культурних товариств
області, творчу інтелігенцію міста. Усі, хто прийшов того дня привітати болгар зі святом,
мали можливість ознайомитися з фотовиставкою “Війна за свободу Болгарії” та виставкою
болгарської літератури, почути уривок спогадів про визвольну війну її учасника Миколи
Садовського, отримати задоволення від виробів народних умільців, членів обласної
громадської організації болгар “Нашите хора”. Закінчилося свято запальною болгарською
хорою, яка зібрала представників усіх національностей у велике дружнє коло;
14 березня у Світловодському районному Будинку культури відзначили День українського
добровольця;
23 березня у Вільшанці відбувся районний огляд-конкурс майстрів розмовного жанру
“Чарівна сила слова”. В огляді, який проходив під гаслом “Єднаймо Україну Тарасовим
словом”, кращою було визнано Людмилу Баранську з с. Дорожинки;
На базі Оникіївського сільського Будинку культури Маловиськівського району відбулися
творчі звіти аматорських колективів Оникіївського, Плетеноташлицького сільських будинків
культури, Пасічнівського, Новокраснівського та Первомайського сільських клубів.
Обласний художній музей
Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

2 березня – "Баланс білого" виставка робіт учасників творчої студії "Муза";
5 березня – “Шевченківська весна”, експозиція до 204-ої річниці від дня народження
українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка (1814-1861);
6 березня – відкриття першої персональної виставки художниці Соловйової Наталії. На
виставці представлені живописні та графічні роботи, створені в період 2017-2018 рр.;
16 березня – “Майстер дитячих ілюстрацій” , експозиція до відзначення 120-річчя від дня
народження художника-земляка Амінадава Каневського (1898 - 1976);
22 березня – “Графіка і Я”, персональна виставка викладача кафедри дизайну
Кіровоградського інституту ПВНЗ “Університет сучасних знань” Юлії Гумирової;
27 березня – “Театральна мекка серед степу”, експозиція художніх творів до Міжнародного
дня театру.
Майстер-класи:

7 березня – майстер-клас по написанню картини для ІХ Великоднього Благодійного Аукціону.
Майстер-клас проводив Анатолій Кімнатний – завідуючий відділом обласного художнього
музею – картинної галереї Петра Оссовського “Світ і Вітчизна”;
Протягом місяця відбулися майстер-класи: із виготовлення виробів з тканини “Великодня
писанка”, “Тюльпани”; із виготовлення виробів з пластиліну “Писанка”; із виготовлення
сувенірних виробів з бісеру та намиста “Весняна фантазія”; із виготовлення об’ємної
аплікації з кольорового паперу “Писанка”, “Святковий букет”; із виготовлення листівки з
кольорового паперу “Писанка”.
Культурно-просвітницькі заходи:

13 березня – публічна лекція “Єлисаветградське народне повстання 1918 року - історія
забутої звитяги”. Лектор: Юрій Митрофаненко;
21 березня – творча зустріч з архітектором та художником Наталією Соловйовою;
31 березня – благодійна творча акція “Подаруй посмішку”. В рамках акції відбудеться
благодійний ярмарок Hand Made та концерт за участі місцевих бардів та поетів. Концерт
відбудеться за участі А. Гардашнікова, М. Моренко, Є. Сотникової, В. Шпаченко, В.
Волошенка, О. Надутенко, Л. Борисенко. Організатори: клуб народних ремесел “Ниточка”
Всеукраїнська молодіжна організація “Фундація регіональних ініціатив”.
Літературні та музичні вечори:
Музична вітальня:

17 березня – “Киньте все - гармошка грає”, концерт за участю ГО “Театр авторської
пісні”;
24 березня – “Чарівний світ романсу”, творчий вечір за участі Андрія Шульги, Тамари
Алдошиної та Валентина Могильного.
Краєзнавчий музей
Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

6 березня – “Від Шевченківського словника до Шевченківської енциклопедії”, виставка
з нагоди 204 річниці з дня народження та 157-річчя від дня смерті Тараса Григоровича
Шевченка. На виставці представлені особисті речі та документи, творчий доробок
Федора Кузьмовича Сарани, мініатюрні видання творів Тараса Шевченка різних років з
його колекції, предмети фалеристики і філокартії, які він збирав. Наукове дослідження
(макрозйомка предмета) пам’ятної медалі «Державний музей Т. Г. Шевченка» до 175річчя з дня народження поета, яка була вручена Ф. К. Сарані під час відкриття цього
музею у 1989 році після реставраційно-ремонтних робіт, дало можливість встановити
авторство Хаїма Аврутіса і тим самим виявити чи не єдину медальєрську роботу в його
творчості. Представлені предмети – це подарунок обласному краєзнавчому музею
дочки Федора Сарани,Тетяни Федорівни.
14 березня – “УПА – відповідь нескореного народу”, пересувна виставка присвячена
75-й річниці заснування Української Повстанської Армії та з нагоди Дня українського
добровольця. Фотодокументальна виставка є спільним проектом Українського інституту
національної пам’яті, Центру досліджень визвольного руху, Національного музеюмеморіалу “Тюрма на Лонцького” та Галузевого Державного архіву Служби безпеки
України.

Майстер-класи:

15 березня був проведений майстер-клас, присвячений Всесвітньому дню котів.
Співробітники відділу природи Світлана Саванчук та Наталія Завалій познайомили гостей
музею – учнів ЗОШ № 24 – з цікавими фактами з життя наших пухнастих улюбленців та
разом з ними виготовили “Веселого кота”.
Культурно-просвітницькі заходи:

6 березня – “Від Шевченківського словника до Шевченківської енциклопедії”, з нагоди 204
річниці з дня народження та 157-річчя від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка. Захід
було проведено з метою акцентування уваги громадськості, студентства та учнів гімназії імені
Тараса Шевченка на розвитку шевченкознавства в Україні: від створення Шевченківського
словника у 1976 – 1978 роках до укладання Шевченківської енциклопедії у 2012 – 2015 роках;
на значному вкладі наших земляків у підготовці першого і єдиного універсального видання
про Т. Г. Шевченка, зокрема лауреата Державної премії Української РСР ім. Т. Г. Шевченка
Федора Кузьмовича Сарани; обговорити підсумки та перспективи регіонального вивчення
життя і творчості Тараса Шевченка.
23 березня – “100-річчя повстання в Єлисаветграді”, захід присвячений революційним подіям
1918 року в нашому місті. Того року більшість міщан виступила єдиним фронтом проти
більшовицької окупації та їхніх союзників, в тому числі і загонів отамана-анархистки Марусі
Никифорової. Метою заходу є сприяння поширення інформації про маловідомі та
маловисвітлювані сторінки епохи Української Революції у Єлисаветграді, правдивого
висвітлення тих подій, формування державницького, новаторського погляду на цей період
української історії.
26 березня – «Події ІІ світової війни на Кіровоградщині», урок музеєзнавства. Метою заняття
було розглянути нове бачення концептуального перезавантаження подій ІІ світової війни,
переосмислити методологічні та методичні принципи подання цієї теми для відвідувачів з
погляду на сучасні реалії військово-патріотичного виховання та складнощі висвітлення подій
німецько-радянської війни.
Меморіальний музей М.Л.Кропивницького
Культурно-просвітницькі заходи:

19 березня – захід з циклу “Зустрічі у театральній вітальні” присвячений Міжнародному дню
театру. Гостями дому корифея стали учасники Народного аматорського театру “Златопілля”
Новомиргородського міського Будинку культури, режисер - Олена Покладюк, які завітали на
зустріч з юними театралами - учнями 9-го класу Кіровоградського обласного навчальновиховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).
Історико – архітектурний заповідник родини Раєвських
Культурно-просвітницькі заходи:

27 березня – “Театр корифеїв — перший професійний український театр”, бесіда та
презентація про театр ім. М.Кропивницького для учнів молодших класів Розумівської ЗОШ.
Захід приурочений до Міжнародного дня театру. З особливою цікавістю учні слухали
розповідь та задавали дуже багато питань, розглядали фотографії оновленого театру, який
відкрили 17 жовтня 2012 року після реставрації.
Заповідник – музей І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) “Хутір Надія”
Виставки:

27 березня – “Вічний двигун Гната Юри”, виставка присвячена Міжнародному Дню театру та
130- річчю від дня народження продовжувача справи корифеїв українського театру,
засновника і керівника Київського академічного українського драматичного театру
ім.І.Франка, заслуженого артиста УРСР, актора театру і кіно, нашого земляка, Гната
Петровича Юри.
Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна
Концерти:

20 березня – “Музи – Генії – Європа”, концерт учнів та викладачів музичної школи № 1 ім.
Г.Г.Нейгауза. Присутні прослухали твори Ю.Мейтуса, Й.С.Баха, Ф.Ліста, Е.Гріга, В.Моцарта,
інших класиків та сучасних композиторів.
Приватні галереї міста
Галерея “Єлисаветград”
Виставки:

21 березня – “Плакати Валерія Вітера”, виставка графічних творів Валерія Вітера. Валерій
український співак, перший голос ансамблю "Кобза" та професійний художник, знаний
далеко за межами нашої країни, особливо у Франції, Фінляндії, Британії, Канаді.
31 березня – "Щирість і натхнення", третя виставка художників-аматорів Кіровоградщини. На
виставці представлено 110 робіт художників зі Світловодська, Новомиргороду, Олександрії,
Малої Виски, та міста Кропивницький.
Фестивалі

З 1 березня розпочав свою ходу 59-й обласний огляд-конкурс аматорських театральних
колективів “Театральна весна Кіровоградщини”. Започаткований управлінням культури і
туризму обласної державної адміністрації та обласним Центром народної творчості, він став
визначним культурно-мистецьким явищем, яскравим святом популяризації театрального
аматорства. Цього року в “Театральній весні” взяли участь 24 аматорські театральні
колективи клубних закладів області, які представили вистави української та зарубіжної
класики, сучасної драматургії. Відкриття обласного конкурсу відбулось 1 березня на базі
Кіровоградського районного Будинку культури. Протягом місяця виступи аматорських
театральних колективів проходили на базі провідних клубних закладів Кіровоградщини:
новоукраїнського районного Центрального палацу культури “Ювілейний”; новгородківського
районного Будинку культури; побузького міського Будинку культури “Металург”
Голованівського району; світловодського міського Палацу культури; олександрійського
Палацу культури “Світлопільський”.
24 - 27 березня в місті Кропивницький проходив третій заключний тур обласного конкурсу
виконавської майстерності “Паросток” серед учнів мистецьких закладів Кіровоградської
області. За результамаи конкурсних програм в різних номінаціях, духовий оркестр “Сурми
Єлисавета” під керівництвом Богдана Максименка здобув перемогу та отримав Гран-прі
конкурсу. Почесне друге місце посіли учасники ансамблю скрипалів “Фантазія” під
керівництвом Людмили Ніколенко.
24 березня – фестиваль короткометражного українського кіно "MADE IN UKRAINE".
Бібліотечна справа
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інтерактивні масові заходи:

Захід до 125-річчя П. Г. Понєдєліна, генерал-майора, командувача 12-ою армією;
“Віршованих згинів рядки”: поетична лірика Сергія Висєканцева в перекладах Ірини
Небеленчук , до Всесвітнього дня поезії – літературно-музичний захід;
“Якість та безпека споживчих товарів” – день інформації;
Театралізована вистава за мотивами творів Л. Українки студії Л. М. Френчко
“Безпечність споживчих товарів”, до Всесвітнього дня прав споживачів– засідання круглого
столу;
“Людина, що пробудила Україну”, захід на вшанування пам’яті Вячеслава Чорновола,
українського політичного діяча, дисидента часів СРСР, журналіста, провідника українського
національно- демократичного визвольного руху.
Інформаційні та рекламні бібліоакції, флеш-моби:

Благодійний ярмарок hand made “Весняні барви”;
Участь у ІІ Міжнародному флеш-мобі “Global Shevchenko”
Інформаційно-просвітницькі години та бесіди:

Інформаційно-просвітницька година за проектом “Респект”
“Видатні особистості краю: Д. І. Чижевський, Є. Ф. Маланюк, А. О. Шпір”.“Читай!” –
iнформаційно-просвітницька година.
Мистецькі виставки:

“Микола Сакевич: сценографія реалізму театру ім. М. Кропивницького середини 20-го
століття”, виставка ескізів театрального художника до Міжнародного дня театру;
Виставка виробів ручної роботи майстринь громадської організації “Єлисаветградський
узвіз”;
“Мій пухнастий друг”– виставка фото світлин;
“Невідомий Інгул” – фотовиставка;
“Нескорений командарм” (генерал-майор П. Г. Понєдєлін) – виставка фото та графічної
реконструкції;
Виставка графічних робіт художника В. Кир’янова;
Виставка живопису Марії Некрасової (харківська школа живопису);
“Троянда-хризантема-соняшник” – фотовиставка;
“Весна іде” – презентація виставки творчих робіт народних майстринь клубу “Ниточка”.
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляди фільмів, презентації книг та інших
друкованих (або) електронних видань, презентації культурно-просвітницьких проектів,
концерти:

Перегляди фільмів:

Покази фільмів з циклу “Кіно і час. Час у кіно”:
“Моя мама” (Італія, Франція, 2015)
“Гарні часи” (США,2017)
“Патерсон” (США, 2016)
“Мандрівка часу” (Франція, Німеччина, США, 2016)
Творчі зустрічі:

Зустріч з журналістом, краєзнавцем В. Поліщуком в рамках роботи “Краєзнавчих студій”;
Зустріч мистецької спільноти міста на вшанування пам’яті художника-графіка Володимира
Кир’янова;
“Шлях до здоров’я: туберкульоз в Україні — проблеми лікування, профілактики”, до
Міжнародного дня боротьби з туберкульозом – зустріч з лікарем санітарної гігієни
О.Розовою;
“Слово, як голос душі” – зустріч-інтерв'ю з поетесою Надією Частаковою
Презентації культурно-просвітницьких проектів:
Культурно-просвітницький проект “Кропивницький – крок назустріч”

Заходи в рамках проекту:
Майстер-клас зі святкового пакування подарунків “Фурошікі”;
Тренінг “Профілактика кишково-шлункових захворювань. Гастрит. Правильне харчування»;
Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

Презентація книги Володимира Поліщука “100 років тому”, в рамках роботи “Краєзнавчих
студій”;
Презентація серії словників-довідників зі спортивного туризму та активної рекреації
викладача ЦДПУ ім. В.Винниченка В.О. Колотухи;
Презентація книги Наталії Данилевич “Спогади про батька”. Книга присвячена нашому
земляку, українському драматургу та актору Всеволоду Данилевичу.
Екскурсії:

Екскурсія-презентація книжкових виставок: “Пісня пісень Кобзаря”, “Лауреати Національної
премії України ім.Т.Шевченка”, “Інноватика в сучасній освіті” та виставки майстринь
народних ремесел «Ниточка» - “Весна іде”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

До 100-річчя від дня народження Івана Івановича Юхна (1918—1978), українського
живописця, з циклу виставок “Календар мистецтв”;

“Голос Шевченка з віків долинає”, до 204-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка;
Книжкова виставка до 340-річчя від дня народження Антоніо Вівальді (1678—1741),
італійського композитора з циклу виставок “Календар мистецтв”;
“Гасло професора Григорія Клочека”, до 75-річчя від дня народження українського вченоголітературознавця Клочека Григорія Дмитровича
“Пісня пісень Кобзаря”, до 204-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка;
"Останній гетьман України:290 років Кирилові Розумовському”;
“Відлуння поетичного слова”, до Всесвітнього дня поезії ;
“Мелодії віршів чудових”, до Всесвітнього дня поезії;
До 530-річчя від дня народження Санті Рафаеля (1483—1520), італійського живописця,
архітектора з циклу виставок “Календар мистецтв”;
“Формула здорового способу життя”, до Міжнародного дня боротьби з туберкульозом;
“Світло отчого дому”, до 105-ї річниці від дня народження письменника Козаченка Василя
Павловича (1913 – 1995);
До 160-річчя від дня народження Вінцента Ван Гога (1853—1890), голландського живописця
з циклу виставок “Календар мистецтв”.
Тематичні книжкові виставки:

“Жіночий голос української літератури”;
“Лауреати Національної премії України ім.Т.Шевченка”;
“ Фемінізм і фемінологія”, в рамках роботи обласного інформаційно-консультативного
гендерного центру;
“Інноватика в сучасній освіті”;
“ Герої України на захисті Вітчизни ”;
“На шпальтах періодичних видань” –презентація виставки рідкісних та цінних видань;
“Книжковий арсенал — 2018” –книжкова виставка нових надходжень;
“Децентралізація в Україні — самооорганізація суспільства”;
“Нові надходження”;
“Стандарти - сучасний знак якості”;
“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;
“Не дозволимо собою
інформаційного стенду;

маніпулювати”

–

презентація

новинок

постійно

діючого

“Маркетинг – наука та мистецтво”.
Клубна діяльність:

Кіноклуб “Екран” – покази фільмів:“Весняний парад” / Easter Parad США / 1948 ;“Великий
годинник” / The Big ClockСША / 1948 р.
Клуб розмовної англійської мови “Movie Club” – тематичні засідання: Speaking Club with Gail
Nealy; Movie Club with Іnna; Speaking club with Betsy Fawcett. Нова навчальна програма:
“Англійська для патрульної поліції”;
Клуб розмовної німецької 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;
Клуб інтелектуальних ігор : тренувальні заняття з шахів “Мистецтво інтелектуальної гри”.
Навчальні заняття (тренінги, творчі заняття та майстер-класи):
Тренінги:

Тренінг “Гендер та дискримінація” в рамках проекту “Сприяння відбудові та сталому
розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від конфлікту
населення в Україні”, що впроваджує Міжнародна організація з міграції за фінансової
підтримки Європейського Союзу;
Тренінг “Електронне урядування”;
Тренінг для фахівців бібліотеки “Фейсбук для початківців”;
Тренінг для фахівців бібліотеки “Фейсбук для активних користувачів”;
Тренінги для користувачів літнього
грамотності”,“Основи роботи в Інтернет”.
Творчі заняття:

віку

за

темами:

“Основи

комп`ютерної

Творче заняття “Стихійне малювання. Замальовки вихідного дня” від Катерини Катаровської;
Урок-лекція від фотографа Сергія Синеока;
Інтелектуально-пізнавальне заняття “Європейські винахідники, в рамках роботи центру
європейської інформації;
Творче заняття вчителів-лінгвістів.
Участь у проектній діяльності, співпраця з іншими закладами культури:

Участь у заході краєзнавчого музею “Від Шевченківського словника до “Шевченківської
енциклопедії” з презентацією книжкової виставки “Пісня пісень Кобзаря”.
Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“Стежками творчої долі Кобзаря” – бесіда-вікторина в рамках літературного вернісажу;
“Людина починається з добра” до 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського) виховна година;
“Ідеї, які змінили світ” – слайд-бесіда.
Інтерактивні масові заходи:

1 “Дух козацтва – український дух” – історична подорож у минуле в рамках Дня інформації
“Історія України в особах”;“Відомі українські жінки-художниці: Марія Приймаченко” –
пізнавальна експедиція в рамках Дня інформації “Історія України в особах”;
“Що? Де? Коли?” – тематична гра маж учнівськими та студентськими командами з нагоди
відзначення дня народження Т.Г. Шевченка спільно з КЗ “Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти ім. В. О. Сухомлинського”;
“Тарасова доля – то правда жива”, до дня народження Т. Г. Шевченка – літературно-музична
година;
“Я – сильна і слабка! Я – жінка” – пізнавально-розважальна програма;
“Мій зможе!” – шоу молодих родин в рамках бібліостудії “З екрану в реальність”;
“Сторінки книжок оживають” – “жива” книга в рамках Дня інформації “Історія України в
особах”;них барикадах життя: Володимир Караташ” – вечір-спомин;
“Тарас Шевченко й одвічна жіноча таїна” – вернісаж жіночих портретів в рамках Дня
інформації “Історія України в особах”.
Мистецькі виставки:

“Солодка флористика” – виставка творчих робіт майстрині О. Пророк;
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляд фільмів, презентації книг та інших
друкованих (або) електронних видань, презентації культурно-просвітницьких
проектів,концерти:

Творчі зустрічі:

“Спортивний журналіст – хобі чи професія” – зустріч з головою обласної організації
Асоціації спортивних журналістів України Юрієм Ілючиком в рамках циклу мотивуючих
зустрічей молоді з публічними особами міста “Кропивницький надихає” (#krinspirator);
Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

“На зламі століть: від ремісничо-грамотного училища до вищого професійного.
Фотохроніка”, до 150-річчя Центральноукраїнського вищого професійного училища ім. М.
Федоровського – презентація фотоальбому.
Маланюківський форум:

“Маланюк і російська література”, в рамках проекту Маланюківські читання.
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:
Літературний клуб “Ліра”:

“Пиши сильно” – літературний воркшоп;
Клуб “Профі”:

"Еколог – захисник суспільства і природи” – зустріч із Танасійчук Л.А., заступником
директора КЗ “КОЦЕНТУМ”;
“Дизайнер одягу. Де освоїти професію?” – зустріч-презентація професії “кравець-закрійник”
за участі викладачів ДНЗ “КПЛПО”.
Клуб “Дивосвіт”:

Собачка як символ 2018 року за східним календарем» – майстер-клас з тістопластики
Бібліо-проект “Креативна середа” :

“Рідна пісня з любов’ю” – концерт лауреата міжнародних конкурсів Любові Кардаш.
“Speak Up”, розмовний клуб англійської мови.

Past perfect time, games” – тематичне засідання
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури:
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

1 “Натхненне слово Кобзаря”, до 204-ї річниці від дня народження Т. Шевченка;
2 “Поетичні акварелі”,до Всесвітнього дня поезії - тематична полиця;
3 “Безпека життєдіяльності – пріоритет держави»;
4 “Мелодія – це музика душі”, до 340-ої річниці від дня народження Антоніо Лучіо Вівальді;
5 “Театр – магія, що зачаровує”,до Міжнародного дня театру;
6 “Розквіт живопису: Рафаель Санті”, до 535-ої річниці від дня народження;

7 “Всесвіт”: відкриваємо літературне розмаїття,до Всесвітнього дня письменника та до
Всесвітнього дня поезії.
Тематичні книжкові виставки:

“Жіночі портрети на тлі історії України”;
“Якого кольору весна?” - виставка-інсталяція;
“Новинки літератури” - виставка нових надходжень;
“Ця примхлива панянка Мода…” - книжкова виставка;
“Письменниці-нобеліантки: що ми про них знаємо”;
“Глобальні проблеми людства: погляд із сьогодення”;
“Знамениті українці”;
“Місцеве самоврядування: загрози та виклики”.
Огляди літератури:

• Огляд книг з медицини та психології в рамках інформаційного пункту “Мамошкола” на базі
КЗ “Центр планування сім’ї та репродукції людини”.
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи):
Майстер-класи:

“Великодня листівка” – майстер-клас.
ОДБ ім.Т.Г. Шевченка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Інтерактивні масові заходи:

“Ріка життя безсмертного Тараса”, до 204-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка –
літературна година;
“Жменька сміху дітям на втіху”, до Дня сміху – розважальний атракціон.
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляди фільмів, презентації книг та інших
друкованих (або) електронних видань, презентації культурно-просвітницьких проектів,
концерти:
Презентації книг:

Презентація збірки віршів Т.Шевченка “Малий Кобзар”, до 204-ї річниці від дня народження
Т.Г.Шевченка.
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:

Урочисте відкриття Тижня. Загальнобібліотечне свято “У книжковім дивосвіті виростають
супер-діти!”;
“Читай сучасну українську книгу, щоб бути в тренді” – флешбук;
“Пригодницькі історії для читання” – день літературних новинок;
“Мільйон незвичайних пригод і таємниць” – літературний круїз;
Веселі читання з Оленою Горобець;
“Дитина читає – Україна процвітає!” – виставка-позитив;
“Явка з повинною” – День Щасливих боржників;
“Читаю, міркую, творю” – день творчості;
“Story-time” по книзі Лоренца Пауля і Катрін Шерер “Лисичка йде до бібліотеки”;
“Знайди відповіді на несподівані запитання у Всесвіті енциклопедій” – день юного науковця;
Віртуальна мандрівка в Еру динозаврів;
“Чудозаврики”; – майстер-клас
Літературний сніданок з Оленою Надутенко;
Літературний сніданок з Антоніною Царук;
“Кожна пригода до роздумів нагода” – літературна вікторина;
“Казкові герої планети Читалії” – день малюка;
“Коли оживають книжки” – бібліотечне свято;
“Вивчаємо енциклопедію казкових героїв” – огляд книжкової експозиції;
“Русалкоманія” – бібліоквест за серією книг М.Павленко “Русалонька із 7-го В…”;
“Мандруємо із героями книг” – бібліотуристичний саквояж;
“Книжкова скринька радить книги на різні смаки” – бібліоакція.
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:
Клуб “Безпека для малюків”:

“Вогник та лісові звірі” лялькова вистава;
“Обережно – пожежа!” викладка літератури.

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

“Шевченкові думи переживуть віки”, до 204-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка;
“Світова велич Шевченка” до 204-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка – виставкаекспозиція.
Навчальні заняття (тренінги, семінари бібліотечні уроки та майстер-класи):
Заняття для користувачів з циклу “Школяр і комп’ютер: технології без шкоди”:

Знайомимося з програмою Scratch. Вчимося створювати анімацію;
Анімуємо космічну подорож у грі “Загублені в космосі”;
Рятуємо мишеня Герберта від переслідувань кота Фелікса у грі “Кіт і мишка”;
Шукаємо приз в грі “Лабіринт”.
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;
Майстер-класи:

“Читай, вивчай, малюй!”, до 204-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка;
“В маминих обіймах”, до Міжнародного Дня прав жінок і миру.

