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

документами за квітень 2018 року)

Загальні питання

У Верховній Раді відкрилася виставка дитячих малюнків з Всеукраїнського конкурсу "Щаслива
дитина-квітуча Україна" - 2017, яку надав галерист з м. Кропивницький Микола Цуканов.

11 квітня, на фасаді міського палацу культури на вулиці 6-го Грудня м. Олександрія Кіровоградської
області відкрили меморіальну дошку Почесному громадянину Олександрії, творцю й керівнику
народного хору "Веселка", заслуженому працівнику культури України Володимиру Скляру

24 квітня у м. Кропивницький вшанували пам'ять вірмен, вбитих в Османській імперії у 1915 році.
Кілька сотень етнічних вірмен, які проживають на Кіровоградщині, вийшли на траурну ходу, аби
вшанувати пам'ять предків. Учасники ходи пройшли від площі Героїв Майдану до меморіального
комплексу “Фортечні вали”, де відбувся мітинг-реквієм.

26 квітня жителі обласного центру пройшли ходою пам'яті від площі Героїв Майдану до пам'ятника
“Жертвам Чорнобиля”, аби віддати шану загиблим ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС. Цього
дня до підніжжя пам'ятника вдячні кропивничани поклали багато квітів, а подвиг відважних
ліквідаторів вшанували військовим салютом та хвилиною мовчання, під час якої було увімкнуто
сирени пожежних машин.

Письменника з м. Кропивницький Кирила Поліщука відзначено III премією в номінації "Проза" за
збірку оповідань “Мовчання фальшивого птаха” літературного конкурсу видавництва "Смолоскип".
Також журі визначило його окремою до преміальною відзнакою в номінації "Поезія".

Театрально-концертне життя

21 квітня у міському Дендропарку відбувся концерт фіналістів Національного відбору Євробачення гурту
KADNAY з нагоди Відкриття Cезону-2018 – початку цвітіння 3 мільйонів тюльпанів.

Обласна філармонія:

Концерт хору “Master’Singers” зі штату Арканзас (США) під керівництвом диригента Ларрі
Грейсона ;

Ювілейний концерт Зразкового хореографічного ансамблю "Вікторія" з нагоди 25-річчя;

Звітний концерт музичного коледжу.

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

Вистави:

28 квітня – Гастролі київського театру “Чорний квадрат”, вистава “Новорічний кекс”;

29 квітня – вистава “Анна Кареніна” з Народною артисткою України Ольгою Сумською в головній
ролі. Вистава у двох діях російською мовою у постановці Б.Чернявського.

Концерти:



1-го квітня – Гумористично-патріотична вистава-концерт “Гарний козак, гарний” Державного
академічного волинського народного хору;

23 квітня – Концерт Ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України.

Просвітництво. Аматорство.

24 квітня фахівцями обласного Центру народної творчості та відділу культури і туризму
Новоукраїнської райдержадміністрації на базі районного краєзнавчого музею організовано творчу
лабораторію для майстрів районного осередку обласного творчого об’єднання “Дивосвіт”.

27 квітня на базі Олександрівського районного Будинку культури відбувся районний огляд-конкурс
любительських об’єднань та клубів за інтересами “Хоббі-фест”, до якого долучилися й фахівці
обласного Центру народної творчості. Учасники клубів та любительських об’єднань цікаво та
змістовно висвітили свою діяльність: було і частування смачними варениками й ігрова програма
для дітей та дорослих, майстер-класи та виставки робіт. У заході взяли участь 13 творчих об’єднань
будинків культури нашої області.

У Світловодському районному Будинку культури відбувся звітний концерт народного аматорського
вокального ансамблю “Дніпряночка” районного Будинку культури під керівництвом заслуженого
працівника культури України Надії Татарнікової.

27 квітня на сцені Олександрійського районного Будинку культури відбулась вистава “Міст” за
п’єсою сучасного американського драматурга Маріо Фратті у виконанні Кременчуцького народного
студентського театру-студії “Лілея”.

Культурно-просвітницькі заходи:

11 квітня відбувся літературний вечір письменника Юрія Андруховича, на якому він презентував
свій новий роман "Коханці Юстиції".

Обласний художній музей

14 квітня обласний художній музей вперше приєднався до традиційної Міжнародної акції “День
неспішного мистецтва” (Slow Art Day). Ідея Дня неспішного мистецтва у тому, щоби спонукати
відвідувача оглядати твори, повільно і ретельно вникаючи у кожну деталь, шукаючи внутрішніх
відповідей на свої питання.

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

6 квітня – “Весняний настрій”, виставка робіт з фондів музею;

10 квітня – "На творчому злеті", виставка творів члена Національної спілки художників України
Дмитра Тарасенка до 30-річчя з дня народження;

13 квітня – “Києво-Печерська Лавра – святиня України”, виставка художніх фотографій . Це проект
Національного Києво - Печерського історико - культурного заповідника в рамках відзначення у
2018 Року культурної спадщини України, року культурної спадщини в Європі, а також з нагоди
відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі;

16 квітня – “Фентезі портрет”, виставка творів студентів Кропивницького інституту ПВНЗ
“Університет сучасних знань”;

17 квітня – “Ніка”, виставка сучасної вишивки. На виставці представлені авторські роботи Я.О.
Кулішової, М.В. Грицули та Л.В.Марамзіної;



18 квітня – “Сакральний код художньої архітектури”, експозиція художніх творів до Міжнародного
дня пам’яток та історичних місць;

26 квітня – “Мальований світ Надії Падурської”, експозиція художніх творів до 75-річчя від дня
народження художниці;

26 квітня – “Чорнобильська катастрофа: програний двобій з природою”, експозиція до роковин
Чорнобильської катастрофи та Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

Майстер-класи:

12 квітня – майстер-клас із писанкарства “Фарбування ягодами бузини”. Майстер-клас проводила
Ірина Михалевич – автор порадника “Фарбування писанки. Природні барви”, майстер
писанкаркства з міста Олександрія.

Протягом місяця відбулися майстер-класи: із виготовлення виробів з солоного тіста: “Квіти”,
“Писанка”, “Тваринний світ”; із виготовлення об’ємної аплікації у техніці квілінг “Весняна
композиція”; майстер-клас із виготовлення мандал.

Культурно-просвітницькі заходи:

4 квітня відбувся ІХ Великодній Благодійний Аукціон – благодійний продаж картин, безкоштовно
наданих художниками, меценатами, галереями. Кошти, зібрані в результаті торгів, будуть
спрямовані на придбання обладнання для Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру;

5 квітня – лекція “Великдень в образотворчому мистецтві”. Лектор: Анатолій Кімнатний;

12 квітня – презентація екскурсії “Від Великої Балки до Ковалівки: подорож у часі”;

13 квітня лекція-вистава “Куди прямуєш, о Русь свята?”, присвячена пам’ятці писемності ХІІ ст.
“Повість врем’яних літ”.

Літературні та музичні вечори:

“Театр у музеї”:

27 квітня – прем’єрний показ дитячої моновистави за повістю Астрід Ліндгрен “Малий та Карлсон,
що живе на даху” за участю Ангеліни Заіки (етап-студія заслуженого артиста України Юрія
Жеребцова)

Презентації книг:

12 квітня – презентація порадника “Фарбування писанки. Природні барви” майстра писанкаркства з
м. Олександрія Ірини Михалевич.

Обласний краєзнавчий музей

Виставки:

4 квітня – “Духовні святині з колекції Олександра Ільїна”, до свята Великодня;

13 квітня – “Земляки – піонери авіації та космонавтики: О.С. Кудашев, Л.М. Мацієвич, Ю.В.
Кондратюк, Л.І. Попов”, виставка присвячена Міжнародному дню космонавтики;

25 квітня – “Заслужений ансамбль народного танцю України “Ятрань” очима сучасника”, виставка
фотографій ансамблю “Ятрань” з архівів легендарного кіровоградського фотографа,



фотокореспондента обласних газет “Кіровоградська правда” і “Молодий комунар”, голови обласної
Спілки фотохудожників України (1994-2005 рр.) Василя Ковпака.

Майстер-класи:

Протягом місяця було проведено цикл тематичних майстер-класів "Довкілля очима дітей", до Дня
довкілля.

Культурно-просвітницькі заходи:

24 квітня відбулось практичне заняття для вчителів географії та природознавства Кіровоградської
області на тему: “Використання інноваційних технологій в освітньому процесі під час викладання
природничих дисциплін на прикладі краєзнавчого музею”. До 32-ї річниці аварії на ЧАЕС у відділі
природи обласного краєзнавчого музею відбулася зустріч учнів ЗОШ № 24 з ліквідаторами аварії,
членами міської ветеранської організації “Союз Чорнобиль” Олександром Диким та Володимиром
Суріним.

24 квітня 2018 року співробітниками відділу історії Кіровоградського обласного краєзнавчого
музею для учнів НВК №26 в приміщенні Кіровоградської центральної міської бібліотеки проведено
захід “Жінки на фронтах війни”, присвячений 73-й річниці Перемоги над фашизмом. Учасники
заходу переглянули документальний фільм “Не жіноче обличчя війни” знятий у приміщенні
Кіровоградського обласного краєзнавчого музею у залі “Кіровоградщина у вогні” за участю його
співробітників та ветеранів війни.

Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна

17 квітня – “Архітектура: алгебра і гармонія”, виставка творчих робіт студентів мистецтва та
дизайну мистецького факультету ЦДПУ ім. В.Винниченка та студентів відділення “архітектура”
Кіровоградського будівельного коледжу. Захід відбувався в рамках музейного молодіжного арт-
проекту “Нова генерація”.

Концерти:

24 квітня – “Образи минулих століть”, концерт муніципального камерного хору Юрія Любовича.
Присутні прослухали твори Клаудіо Монтеверді, Георга Фрідріха Генделя та, Вольфганга Амадея
Моцарта

Приватні галереї міста

Західна галерея

Виставки:

23 квітня – “Ідентифікація”, виставка творів київського художника та кінорежисера Тараса
Кушніра. На виставці представлені живописні та графічні твори відомого київського митця.

Галерея “Єлисаветград”

Виставки:

20 квітня – “Фотоклуби “Нарва” та “Рига” в галереї “Єлисаветград”, виставка фотографії. На
виставці буде представлено майже 120 робіт більш ніж 50-ти латвійських та естонських
фотохудожників.

Фестивалі



З 4 по 12 квітня у м. Кропивницький проходив ХVІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс
"Нейгаузівські музичні зустрічі". Фестиваль-конкурс започаткований у 1988 році до столітнього
ювілею великого піаніста і педагога, уродженця Єлисаветграда (нині Кропивницький) Генріха
Густавовича Нейгауза. Відтоді "Нейгаузівські музичні зустрічі" проходять у Кропивницькому
щорічно навесні та приурочені до дня народження Маестро. Преамбулою фестивалю став спільний
концерт британського піаніста Джонатана Пауелла та камерного оркестру "Концертино" під
керівництвом Н.Хілобокової. Протягом вечора звучала улюблена музика Генріха Нейгауза: твори
Скрябіна, Шумана, Шопена, Моцарта. У нашому місті й в Україні зокрема вперше прозвучав
Другий концерт для фортепіано з оркестром Фридеріка Шопена. У фестивальних заходах також
взяв участь лауреат міжнародних конкурсів Андрій Макаревич (м.Львів). В рамках фестивалю
відбулась презентація виставки "Спогади, роздуми, листування". Генріх Нейгауз в друкованих
виданнях (з фондів народного меморіального музею Г.Г. Нейгауза та музею музичної культури ім.
К. Шимановського). Завершився фестиваль концертом лауреатів Всеукраїнського конкурсу молодих
піаністів.

Вихованці Народного художнього колективу хореографічнго ансамблю “Росинка” (керівник –
заслужений працівник культури України Галина Чайковська) взяли участь у Міжнародному
Фестивалі, присвяченому Дню дітей, який проходив з 7 по 25 квітня в Стамбулі (Турція). Артисти
“Росинки” представили на фестивалі народно-сценічний танець "Український святковий" (Гопак),
та отримали найвищу відзнаку за сценічну майстерність та артистизм.

Аматорський вокальний ансамбль “Мрійниці” Новгородківського районного Будинку культури взяв
участь у ІІІ Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі “Віват, Витоки!”, який проходив
з13 по 15 квітня у м. Трускавці. Колектив отримав диплом лауреатів I премії у номінації “естрадний
вокал”.

З 18 по 20 квітня у м. Кропивницький відбувся XХІІІ Всеукраїнський фестиваль дитячої та
юнацької творчості, присвячений Всесвітньому Дню Землі. Тема цьогорічного фестивалю –
“Митець та громадянин. Шляхи поєднання”. Захід відбувався на базі обласного центру дитячої та
юнацької творчості У фестивалі взяли участь понад 200 учасників з різних куточків України, які
демонстрували свої таланти та громадянську позицію у трьох номінаціях: “Громадська думка”,
“Театральне мистецтво” та “Образотворче мистецтво”. Творчі здібності конкурсантів оцінювало
авторитетне журі. Серед спеціально запрошених на фестиваль експертів й відома українська
кіноактриса, громадська діячка, Заслужена артистка України Ніна Ільїна та кандидат філософських
наук, професор, проректор з питань довузівської підготовки Київського міжнародного університету
Світлана Рудаківська. Під час проведення фестивалю в залах обласної філармонії,
Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. Л.
Кропивницького та на базі Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості
проходили творчі майстерні, тренінги, тематичні концерти, майстер-класи, виставки
образотворчого мистецтва та конкурсні програми.

20 квітня 2018 року в м. Світловодськ проходив районний фестиваль- конкурс дитячої та юнацької
творчості “Квітневий зорепад”, який зібрав понад 150 учасників із сіл Світловодського району.
Захід відбувався на базі Світловодського районного будинку культури.

20 квітня в нічному клубі Провокатор м. Кропивницький відбувся Міжнародний конкурс
дизайнерів "Мода без кордонів" Конкурс проводиться вже п’ятий рік поспіль. Організатор заходу:
агенція моделей “Mix Models”. Конкурс офіційно здобув статус міжнародного, а раніше він був
всеукраїнським. У заході взяли участь дизайнери з Прибалтики, Білорусі, Молдови. Цього року в
рамках конкурсу представили колекції ексклюзивного взуття з дерева, колекцію одягу молдавського
дизайнера Ольги Туркіної, яка вже показала свої роботи в Італії, Америці. Дизайнер Олеся
Вакуленко представила на заході ексклюзивну виставку антистресових розмальовок, які увійшли
до ТОП-20 кращих книг України. В цілому під час заходу представили 15 колекцій сезону “Весна-
літо”.



25 квітня у Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театрі
ім. М.Л. Кропивницького відбувся завершальний етап ХIIІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
“Степова красуня 2018”. Цього року у ньому взяли участь 26 дівчат віком від 4-х до 17-ти років з
Кіровоградської, Полтавської та Херсонської областей. Вони представляють не лише свої регіони, а
й культуру та звичаї німецького, болгарського та вірменського народів. Серед учасниць також є
представниці Нігерії та Індії.

Cолістка Рівнянського сільського Будинку культури Новоукраїнського району Тетяна Гаршанова
була відзначена Дипломом І ступеня та спеціальними призами у номінаціях “Солісти-вокалісти.
Дорослі” і “Народні усмішки” ІХ Всеукраїнського фольклорно-етнографічного фестивалю “Золоті
ключі” імені Василя Верховинця, який проходив м. Ірпені Київської області 28-29 квітня.

28 -29 квітня вихованці народного художнього колективу ансамблю сучасної хореографії “Час Пік”
(керівник – відмінник освіти України Ірина Мурована) Кіровоградського обласного центру дитячої
та юнацької творчості взяли участь у V Всеукраїнському хореографічному фестивалі “Квітнева
феєрія-2018”, який проходив в м. Умань. Колектив отримав головну нагороду V Всеукраїнського
хореографічного фестивалю “Квітнева феєрія-2018” - Супер Гран-прі фестивалю, а також став
лауреатом І премії за постановку “Древлянські ігри” та лауреатом І премії за постановку
“Закарпатські візерунки”. Окрім того, “Час Пік” отримав подарунок від члена журі Інни Бурдейної
(педагога-балетмейстера, Чемпіонки України зі спортивної акробатики, члена спілки хореографів
України, члена Міжнародної Ради Танцю ЮНЕСКО, Голови Громадської організації “Центр
хореографічного мистецтва ім. Н. Скорульської”, керівника та балетмейстера Центра Танцю
“АВАНТЕ”(м. Житомир). Вона вручила юним танцюристам сертифікат на безоплатну участь у
Міжнародній хореографічній асамблеї імені Н. Скорульської (фестиваль-конкурс), що проходитиме
2-5 листопада 2018 року в Житомирі

28 - 30 квітня в м. Кропивницький проходив 10 Міжнародний фестиваль пісні і танцю "Об'єднаймо
дітей мистецтвом". Організатор фестивалю - Фонд Культури і мистецтв "Перспектива". У
фестивальних заходах взяли участь близько 3-х тисяч вокалістів і танцюристів з усіх регіонів
України. Також під час фестивалю встановлено національний рекорд з наймасовішого виконання
танцю. 871 учасників фестивалю встановили рекорд із виконання української польки.

Учень музичної школи № 3 м. Кропивницький Кирило Федосєєв успішно виступив у двох
престижних мистецьких конкурсах, що відбувалися у м. Киів. Юний кропивницький піаніст
отримав диплом ІІ ступеню Міжнародного конкурса імені Євгена Станковича, який проходив у
Мистецькому салоні Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, а також став
переможцем престижного Всеукраїнського конкурсу імені Олени Вериківської. Кирил Федосєєв
виборов диплом І ступеню і, як переможець конкурсу був запрошений до участі у Гала-концерті.

Кіномистецтво на Кіровоградщині

Письменник, актор і режисер Олександр Жовна повідомив про закінчення зйомок фільму "Історія
Лізи". Стрічка присвячена життю людей із синдромом Дауна і знята О. Жовною за власним твором
“Coлoдкa iлюзiя життя”. Це трагічна історія кохання. Зйомки проводили на базі
Новомиргородського інтернату. Одну з головних ролей у фільмі зіграла кропивничанка Мар’яна
Ахрарова, яка сама має такий діагноз.

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інформаційно-просвітницькі години та бесіди:

Інформаційно-просвітницька година за проектом “Респект”



“Безпечна поведінка під час прогулянки” – тематична бесіда.

Інтерактивні масові заходи:

Презентація книжкової виставки “Пасхальна пісня в небо лине...”;

День інформації для працівників культури і мистецтва – культурно-просвітницький захід з лекцією
та майстер-класом;

“Екологія очима молоді: проблеми та шляхи вирішення”– дискусійна платформа до Дня Довкілля;

“Досвід, що потребує оприлюднення” – день інформації;

День спеціаліста для викладачів образотворчого мистецтва Кіровоградської області – культурно-
просвітницький захід з оглядом літератури та майстер-класом;

Презентація книжкової виставки “Чорнобиль не має минулого часу” та відео перегляд –
комплексний захід до річниці Чорнобильської катастрофи;

“Космос поета Ігоря Тарасенка” – творчо-меморіальний вечір;

“100-річчя конституції УНР”, до 100-річчя створення Центральної Ради – круглий стіл.

Мистецькі виставки:

• Відкриття Всеукраїнської виставки художніх творів "Благовіст". На виставці представлено 55
робіт виконаних у різних техніках живопису, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва. У
виставці взяли участь студенти і викладачі педагогічних університетів України, зокрема
педуніверситету ім. Винниченка, Криворізького державного педагогічного університету та
Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди;

“Макровсесвіт”– виставка фото світлин Віталія Гулая;

“Нескорений командарм” (генерал-майор П. Г. Понєдєлін) – виставка фото та графічної
реконструкції;

Виставка виробів ручної роботи майстринь громадської організації “Єлисаветградський узвіз”;

Виставка живопису Марії Некрасової (харківська школа живопису);

“Троянда-хризантема-соняшник” – фотовиставка;

“Неповторне диво — квіти”, творча виставка майстринь громадського об’єднання
“Єлисаветградський узвіз”;

“Барвиста Україна”, презентація виставки художника-аматора Ростислава Климишина;

“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:

Лекції:

Первісне мистецтво” – лекція з презентацією.

Перегляди фільмів:



Відеопоказ фільму “Кольори за черговістю”

Фестиваль австрійського кіно проекту Артхаус трафік

У програми фестивалю три повнометражні фільми та колекція короткометражок, яка представляє
анімаційні стрічки, відеоарт, кращі документальні та ігрові фільми австрійського фестивалю Ars
Electronica 2017 в Лінці. Організатор: “Артхаус Клуб”
Покази фільмів в рамках фестивалю австрійського кіно:

Фільми:

Короткометражні фільми: Життя з Германом Х. Роттом. Реж .Чінтіс Лундгрен (Естонія) ; Коли-
небудь в майбутньому . Реж .Жюльєн Регнар (Франція) ; Зіткнення (Making-of) onformative
(Німеччина) ; Вечірка у саду Теофіл Дюфресне, Флоріан Бабікян, Габріель Грапперон, Лукас
Наварро, Вінсент Байю, Віктор Кайр (Франція);
5. Вторгнення у галерею | 2:38 | Skullmapping (Бельгія) ;Відсутність Едді Тейбла. Руне Спаанс
(Нідерланди) Prix Ars Electronica 2017 / Почесна згадка ; Світло народження [3D-голограма].
Нобумічі Асаї (Японія) ;Рай – Сучасна інтерпретація «Саду земних насолод». Студія Smack
(Нідерланди; Подвійний король. Фелікс Колгрейв (Австралія) Prix Ars Electronica 2017 / Почесна
згадка; Брендовані сни. Студія Smack (Нідерланди) Prix Ars Electronica 2017 / Почесна згадка;
Ясний. Тарек Мавад, Фрідріх ван Шуор (Німеччина) ;Порядок з хаосу. Максим Косере (Франція),
Prix Ars Electronica / Почесна згадка ;Нічний яструб | 08:50 | Шпела Чадеж (Словенія / Угорщина)
Prix Ars Electronica 2017 / Почесна згадка ; Франк Ріджіо – TTTT (Музичний кліп) | 3:56 | Мерт
Кізілай (Туреччина)

Повний метр: Мігранти. Режисер: Арман Т. Ріяхі; Хепі-енд / Happy end. Режисер: Міхаель Ханеке;
Січень-Березень / Ugly. Режисер: Юрій Речинський.

Творчі зустрічі:

Літературна творча зустріч із В’ячеславом Купрієнком, військовим, поетом, перекладачем, автором
і виконавцем пісні “Хто я є? Крок до України” , в рамках роботи “Краєзнавчих студій”;

Зустріч з науковцем Миколою Тупчієнком , присвячена 30-річчю з дня заснування археологічної
пам’ятко-охоронної експедиції Кіровоградщини

Зустріч з художницею Ольгою Краснопольською, в рамках ХХІІІ Всеукраїнського фестивалю до
Всесвітнього Дня Землі «Митець та громадянин. Шляхи поєднання». Захід відбувався з у співпраці
з ЦДЮТ;

Зустріч з фотомитцями Валерієм Болтушиним (фотоклуб “Нарва” Естонія)

та Ейженією Фреймане (фотоклуб “Рига” Латвія), в рамках проекту “ФОТОМІСТ” галереї
“Єлисаветград”;

Засідання Спілки журналістів до 80-річчя Юрія Матівоса;

Зустріч із племінницею колекціонера О. Ільїна Іриною Подтьолковою.

Презентації культурно-просвітницьких проектів:

Презентація від фонду USA Education “Можливості навчання у США”.

Культурно-просвітницький проект “Кропивницький – крок назустріч”

Заходи в рамках проекту:



“Кліщі. Кліщовий енцефаліт”– лекція;

“Елегантний період” – зустріч з лікарем-гінекологом Гришко Г. М;

Форум “Права пацієнта”.

Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

Презентація книги Ірини Михалевич “Фарбування писанки. Природні фарби”;

Презентація ”Книги пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи
суверенітет,територіальну цілісність та недоторканість України”;

Презентація книги історика Бориса Шевченка “Маловисківщина в роки Другої світової війни.
Сторінки історії, в рамках роботи “Краєзнавчих студій”.

Екскурсії

Екскурсія історико-краєзнавчого характеру та огляд літератури із фонду відділу краєзнавства ;

Екскурсія по виставці “Благовіст”.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

До 220 річчя від дня народження Ежена Делакруа (1798—1863), французького живописця, графіка,
з циклу виставок “Календар мистецтв”;

Вічний реалізм Анатолія Загравенка”, до 80-річчя від дня народження поета-земляка Загравенка
Анатолія Романовича;

“Собор української душі”, книжкова виставка до 100-річчя Олеся Гончара, українського
письменника з циклу виставок “Літературний календар”;

“Джерела духовності”, до Року культурної спадщини;

“Світлий талант Віктора Близнеця”,до 85-річчя від дня народження письменника-земляка Близнеця
В.С.;

“Пасхальна пісня в небі лине…”, до свята Великодня;

“Екологія та економіка: чи можливий компроміс?”, до Дня Довкілля;

Мелодії віршів чудових”, до Всесвітнього дня поезії;

“32 відлуння Чорнобиля”, до Дня Чорнобильської трагедії;

“Вслухаючись у шепіт сторінок”, до Дня книги та авторського права;

“Світло отчого дому”, до 105-ї річниці від дня народження письменника Козаченка Василя
Павловича (1913 – 1995);

“Польська держава – першопроходець європейського конституціоналізму”, до До Дня конституції
Республіки Польща;

“Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять”, до Дня Чорнобильської трагедії;



“Чверть століття з ім’ям Дмитра Чижевського”, до 25-річчя перейменування ОУНБ.

Тематичні книжкові виставки:

“Нові назви вулиць нашого міста”;

“Лауреати обласної літературної премії України ім. Євгена Маланюка Т.Шевченка”;

“Фемінізм і фемінологія”, в рамках роботи обласного інформаційно-консультативного гендерного
центру;

“Інноватика в сучасній освіті”;

“ Герої України на захисті Вітчизни ”;

“Кулінарні мандри світом“;

“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 маніпулювати” – презентація новинок постійно діючого інформаційного
стенду;

"Ендшпіль: психологія перемоги”

"Молодь і книга на межі двох століть”, в рамках програми розвитку культури області;

“Україна-НАТО: шляхи розвитку особливого партнерства”

“Магія квітів”

“ Весняний сміхослов”

“Краєзнавчий вісник”, щомісячна виставка за сторінками Календаря пам`ятних дат
Кіровоградщини на 2018 рік;



“Книги для всієї родини”;

“Цікавинки для всіх і для кожного”;

“Українська держава Павла Скоропадського”.

Огляди літератури, тематичні перегляди літератури:

Книжковий перегляд “Кольорознавство”

Огляд п’ятитомного видання видання “Історія декоративного мистецтва України”

Огляд літератури “Декоративне мистецтво України”

Презентація книжкової викладки "За колючим дротом пам’яті", до Міжнародного дня визволення
в’язнів фашистських таборів

Клубна діяльність:

Кіноклуб “Екран” – покази фільмів: “По той бік надії” Фінляндія, 2017;“Хористки” США, 1948 р.;

Клуб розмовної англійської мови “Movie Club” – тематичні засідання: “ International Mother Earth
Day ”, до Міжнародного Дня Землі; “Найсумніша сторінка в історії США”, до Дня ветеранів війни
у В’єтнамі. Засідання клубу розмовної англійської мови:Speaking Club with Gail Nealy; Засідання
клубу англійської мови; Movie Club with Іnna; Speaking club with Betsy FawcettНавчальна 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 “Правила Інтернет-безпеки та Інтернет-етики;

Тренінг “Розвиток екосвідомості”;

Тренінг по користуванню програмою Word, Excel;

Тренінг по користуванню програмою Word, Excel;

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

Творчі заняття:



Інтелектуально-пізнавальне заняття “Винаходи європейців”;

Зібрання екскурсоводів м. Кропивницького;

Заняття для вчителів англійської мови області;

Освітній табір (Edcamp) для дітей , підлітків і батьків (проблемні сім’ї) від волонтерів Корпусу
Миру м. Кропивницький.

Майстер-класи:

“Квітень багатий на квіти” – майстер-клас з виготовлення поробок з серветок;

Майстер-клас з писанкарства від майстрині Ірини Михалевич, в рамках презентація книги
“Фарбування писанки. Природні фарби”;

Майстер-клас з об’ємної аплікації від викладача ЦДПУ Л.Гарбузенко, в рамках дня спеціаліста для
викладачів образотворчого мистецтва Кіровоградської області;

“Благовіст” – великодній творчий майстер-клас;

“Позитивна листівка” – майстер-клас;

“Декоративний розпис” – майстер-клас;

“Петриківвський розпис” – майстер-клас з техніки українського народного малярства;

“Глина: техніка пласту” – майстер-клас, в рамках дня інформації для працівників культури і
мистецтва.

Науково-методична робота:

“Електронні ресурси та електронні сервіси ОУНБ ім. Д. Чижевського” – вебінар;

“Запроваджуємо УДК” – обласний день творчого спілкування.

Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“Екологічні проблеми Кіровоградщини” – екогодина

“Чорнобиль – незакінчена історія– екогодина.

Інтерактивні масові заходи:

“Співала, мов янгол”, до 65-ї річниці від дня народження К. Цісик, американської співачки
українського походження;

“Архітектурні фантазії” – віртуальна подорож;

“Довженкові обрії” – творчий портрет;

“Туристичними шляхами Європи” – віртуальна подорож;

“Знавці української мови” – мовознавчий турнір;



“Єврознавці” – пізнавально-розважальна програма.

Мистецькі виставки:

“Пробудження весни” – виставка жіночих прикрас ручної роботи майстрині Наталії Юрченко;

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

Творчі зустрічі:

“Безпека на дорозі” – зустріч із представниками Управління патрульної поліції в Кіровоградській
області;

“Митець та громадянин. Шляхи поєднання” – зустріч з В. В. Бондарем в рамках ХХІІІ-го
Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому дню Землі;

“Чорнобильська катастрофа та її вплив на навколишнє середовище” – зустріч із фахівцями
Управління ДСНС у Кіровоградській області в рамках бібліопроекту “Life safe” (Подбай про свою
безпеку)

“Чорнобиль: 32 роки потому” – зустріч з учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС П. Трапезніковим та
О. Диким;

“Ярмарок професій” - зустріч з викладачами вузів м. Кропивницького (ДонМУ, ЛА НАУ, ЦДПУ ім.
В. Винниченка, ЦНТУ);

Маланюківський форум:

“Є. Маланюк і Т. Шевченко”, в рамках проекту Маланюківські читання.

Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Літературний клуб “Ліра”:

“Пиши сильно” – літературний воркшоп спільно з письменницею А. М. Корінь;

Лекторій “Молодь і право”:

“Обов’язок. Відповідальність. Совість” – правова гра;

“Гендерна рівність – ознака цивілізованої держави” – відкритий мікрофон.

Клуб “Дивосвіт”:

“Об’ємні вироби (муляжі страв) з солоного тіста” – майстер-клас з тістопластики

Бібліопроект “Креативна середа” :

“Scary movie night” – вечір страшного кіно.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури:

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Святими місцями України”, до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць;

“Спорт – здоров’я, сила духу і краса”, до Всесвітнього дня здоров’я;



“Відкрий Німеччину в бібліотеці”, до Року німецької мови в Україні;

“Мелодія – це музика душі”, до 340-ої річниці від дня народження Антоніо Вівальді;

“Нацистські табори смерті – геноцид проти людства”, до Міжнародного дня визволення в’язнів
нацистських таборів;

“Олесь Гончар у духовному просторі України”, до 100-річчя від дня народження;

“НАТО: важлива віха в історії”, до Дня створення НАТО;

“Криниця духовності нації”, до Дня пам’яток історії та культури;

“Незабутня Квітка Цісик”, до 65-ї річниці від дня народження К. Цісик, американської співачки
українського походження;

“Магічна сила танцю”, до Міжнародного дня танцю;

“Усе минає, а музика – вічна”, до 130-ої річниці від дня народження Генріха Нейгауза;

“Українське слово йде до тебе”– книги, видані за Державною та Обласною програмами розвитку
книговидання та розповсюдження.

Тематичні книжкові виставки:

“Крим: історія українського півострова”;

“Традиції святкування Великодня”;

"Знамениті українці”;

“ОТГ: досвід та ефективність”;

“Чорнобиль: гірка пам’ять і вічний біль”;

“Глобальні проблеми людства: погляд із сьогодення”;

”Знамениті українці”;

“Донецький аеропорт – фортеця мужності”;

“Професії ХХІ століття. Яка з них твоя ?”.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

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, бібліотечні уроки та майстер-класи):

“Через толерантність – до взаєморозуміння та успіху” – тренінг;

“Великодня листівка” – майстер-клас;

“Довідкові видання” – бібліотечний урок в рамках засідання “Школи інформаційного комфорту”.

ОДБ ім.Т.Г. Шевченка



Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інтерактивні масові заходи:

“У казковій країні Г.Х.Андерсена”, до Міжнародного дня дитячої книги – медіа-подорож;

“Великдень в кольорах та фарбах”, до свята Великодня – великодні забави для дітей;

Книго Подорож до 85-ої річниці від дня народження В.С.Близнеця;

“Мрії про Батьківщину” – літературно-музичний відео-журнал.

Голосні читання:

“Story-time” для дошкільнят та молодших школярів “Подорож на місяць” з циклу “Вивчаємо
енциклопедію казкових героїв”.

Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

Чорнобиль: збережемо пам'ять про подвиг”, до річниці аварії на Чорнобильській АЕС– година-
реквієм.

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

Творчі зустрічі:

Християнський час “Христос воскрес на небесах – радіють люди на Землі”, до свята Великодня –
зустріч із священнослужителем;

“Час творчості з цікавою особистістю” – зустріч з письменником-земляком;

Зустріч з патрульними поліцейськими міста Кропивницький з циклу “Вони рятують наше життя”.

Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Навчально-ігровий екологічний проект “Життя на планеті Земля”:

“Життя у стилі “ЕКО” – ігрова програма;

“ЕКОсвіт в дитячій літературі” – книжкова експозиція;

“Не треба викидати - давайте майструвати” – майстер-клас з апсайклінгу.

Культурно-дозвіллєва студія для підлітків “Діалог”:

“Приємні манери – половина успіху”– година етикету.

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

“Великий казкар данського королівства”, до Міжнародного дня дитячої книги;

“Моє хобі – спорт”, до Міжнародного дня спорту

“Великодні вітання”, до свята Великодня” ;



“О, писанко! Ти символ України!”, до свята Великодня – виставка-інсталяція;

“Мужність і біль Чорнобиля” ,до річниці аварії на Чорнобильській АЕС;

“Посвята Квітці Цісик”, до 65-річниці з дна народження Квітки Цісик – викладка літератури.

Навчальні заняття (тренінги, семінари бібліотечні уроки та майстер-класи):
Заняття для користувачів з циклу “Школяр і комп’ютер: технології без шкоди”:

Створюємо гру “Полювання на відьом”, в якій необхідно влучати у відьом, що з’являються на
екрані;

Створюємо класичну версію комп’ютерної гри пінг-понг;

Створюємо гру “Кіт і пес”, в якій кіт тікає від собаки;

Створюємо гру “Змійка”, в якій змія збільшується за бонуси.

Тренінги:

“Комп’ютер доступний кожному” – індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо переміщеними
особами;

Індивідуальні заняття-консультації для дітей, чиї батьки є учасниками АТО з циклу “Знавці
комп’ютерних наук”;

Майстер-класи:

“Недалечко Великоднє яєчко”, до свята Великдня – майстер-клас з виготовлення декору власноруч;

“Пасхальна гусочка ”, до свята Великодня – майстер-клас.


