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

8 травня, у День пам'яті та примирення на плoщі перед міською радoю м. Кропивницький пройшла
патріoтична акція “Дорoгою пам’яті та примирення”. Запаленими свiчками крoпивничани зустріли
“першу хвилину миру” після бoйових дій у Єврoпі під час Другoї світової вiйни.
9 травня на меморіальному комплексі “Фортечні вали” відбулися урочистості, присвячені 71-й
річниці Перемоги. Героїв загиблих під час Другої світової війни та полеглих у боях на сході
України вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до вічного вогню.
13 травня в Палаці Мистецтв м. Львів письменниця з м. Кропивницький Олена Горобець
презентувала свою нову книгу "Киця з Кропивницького". Книга вийшла друком у видавництві
"Імекс-ЛТД". Захід відбувався в рамках у рамках Дитячого форуму.
18 травня в обласному краєзнавчому музеї відбулося нагородження лауреатів обласної краєзнавчої
премії імені В.Ястребова.
Лауреатами премії за 2017 рік стали:
- У номінації “Наукові дослідження з історії та етнографії краю” – Шевченка Бориса Леонідовича –
за книгу “Маловисківщина в роки Другої світової війни. Сторінки історії”;
- У номінації “Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл області”– Янчукова Станіслава Миколайовича,
Березана Олександра Петровича – за книгу “До спортивних вершин: нариси з історії фізичної
культури і спорту на Кіровоградщині”;
- У номінації “Популяризація історико-культурної та природничої спадщини краю, розвиток
музейної справи” – Поліщука Володимира Васильовича – за книги “Зроблено в Єлисаветграді”,
“Будинок, якого уже немає”, “Про що писали єлисаветградські газети”, “Там, де Інгул круто вився”,
“Неатрибутоване місто”, “Убивство на Фортечних валах”, “Сто років тому”.
17 травня Кропивницький разом з усією країною відзначав Всесвітній день вишиванки. З нагоди
свята перед міською радою Кропивницького відбулися концерт і мистецька акція “Вінок єдності” за
участі як дорослих, так і дітей, що вбралися цього дня у свої найліпші вишивані сорочки й сукні.
Розпочалося святкування Всесвітнього дня вишиванки з виступу ансамблю бандуристів “Пелюстки
надії” музичної школи № 1 ім. Г. Нейгауза, а продовжили святковий концерт фольклорний ансамбль
“Млиночок” при музеї музичної культури ім. К. Шимановського та юні співаки з міських музичних
шкіл – лауреат міжнародного конкурсу Анна Чумаченко, Кароліна Тюменцева, Софія Михайленко,
Максим Устянський, лауреат усеукраїнських конкурсів Катерина Давид і Наталія Горбунова. Два
роки тому в обласному центрі за ініціативи міського голови Андрія Райковича було започатковано
акцію вшанування українських народних традицій. Тоді до 25-річчя незалежності нашої держави
місто вишило 25-метровий рушник зі словами Гімну України на ньому. Торік Кропивницький
трудився над вишиваною картою нашої країни. Цього року вирішено продовжити започатковану
традицію й вишити стрічки з орнаментами різних територій України, які буде заплетено у “Вінок
єдності”, який буде презентовано у День Незалежності України.
20 травня у м. Кропивницький біля пам'ятного знака “Борцям за волю України – жертвам
політичних репресій”, відбувся мітинг та покладання квітів з нагоди Дня пам'яті жертв політичних
репресій . У мітингу взяли участь представники обласної та міської влади, громадськість.
22 травня, у Кропивницькому відбулися урочистості з нагоди 157-річчя від дня перепоховання
Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі.Вшанувати пам’ять видатного українського поета,
художника, громадського та політичного діяча і покласти квіти до його монументу прийшли

представники міської та обласної влади, громадські активісти та молодь міста. Під час заходу
лунали вірші Кобзаря та Ліни Костенко, виступали історики та викладачі вищих навчальних
закладів Кропивницького. На завершення мітингу усіх присутніх було запрошено переглянути
тематичну виставку організовану обласною дитячою бібліотекою для ім.Т.Г.Шевченка.
Театрально-концертне життя

8 травня в Ковалівському парку м. Кропивницький відбувся благодійний концерт присвячений
Міжнародному дню Товариства Червоного Хреста.
11 травня у Римо-католицькій церкві Святого Духа м. Кропивницький відбувся благодійний
концерт Муніципального камерного хору під керівництвом Юрія Любовича
11 травня у м. Кропивницький відбувся концерт акустичного рок-гурту “Dry Хмара”. Гурт грає
музику в стилі інді-рок.
12 травня м. Кропивницький відбулось свято хорової музики "Молитва вустами дітей-2018". Дитячі
хорові колективи співали церковні піснеспіви та молитви, зокрема спільно прозвучала молитва гімн "Боже Великий, Єдиний". Захід проводився за ініціативи викладачів відділу хорового
диригування музичного училища, обласного відділення Національної музичної спілки при
підтримці департаменту культури Кіровоградської ОДА та хорової асоціації міста та області.
19 травня у Кропивницькому вдруге відбувся масштабний міжнародний волотерський проект
“День Вуличної Музики”(Street Music Day). Його ініціювали громадська організація “Молоді
патріоти” та творча спільнота “КрЕйзі Піпл Груп”. Вулиці Дворцова та Архітектора Паученка
перетворилися на концертні майданчики. Біля краєзнавчого музею відбулись "Музейні гостини" у
яких взяли участь учні музичних шкіли міста, міський професійний духовий оркестр, та гурти
“Ексампейя”, “Скотч”, “Чорне Сяйво”, “Сонце Чорнозем”. На розі вул. Дворцової і вул.
В.Чорновола грали гурти “Зазеркалье” (Кривий-Ріг), “Well”(Одеса), “ДесьЧули”, “TSA”,
“Tetrys”(Київ),
“Efir”,
“BadSister”
(Миколаїв),
“GaloGen”,
"comeUA",
“Босиком”,
“Каменщики”,”AnatomyofElements”. Неподалік від пам’ятного знака першому трамваю виступали
бандуристи та скрипалі. Cлухачі розташовувались просто на бордюрах і насолоджувались музикою
під відкритим небом.
Обласна філармонія:
21-й Всеукраїнський фестиваль камерної та симфонічної музики “Травневі музичні зустрічі”

В рамках фестивалю відбулися концерти:
Концерт-відкриття фестивалю "Травневі музичні зустрічі". В концерті взяли участь: соліст
Кіровоградської обласної філармонії Олександр Безай; лауреатка міжнародних конкурсів Анастасія
Потоцька; симфонічний оркестр Кіровоградського музичного коледж. Спеціальна гостя, лауреатка
міжнародних конкурсів, солістка Черкаської обласної філармонії Олена Лютаревич-Марченко;
Концерт камерного оркестру Тернопільської обласної філармонії;
"Aria d`amore або Подих кохання", концерт камерного оркестру Вінницької обласної філармонії ім.
М.Д. Леонтовича. Солісти: Народна артистка України Ірина Швець, Наталія Лановенко, Володимир
Полторацький та Йосип Машталяр;
Закриття XXI Всеукраїнського фестивалю камерної та симфонічної музики "Травневі музичні
зустрічі", концерт камерного оркестру "Концертіно" за участю лауреата міжнародних конкурсів
Андрія Рахмана. Спеціальний гість - тенор Поль Манандіз (Франція).
Концерти:

"В стилі ретро", концерт колективів і солістів обласної філармонії ;
Концерт ВІА "Лейся песня";
Дитяче шоу ростових ляльок “Пригоди Динозавра”
Конкурс дитячої творчості та краси "Міні-Міс, Міні-Містер і Юна Міс Кропивницький 2018".
Щорічне свято для дітей, організатором якого є модельне агентство "Стиль моделс";
Концерт дитячого поп-гурту “Open Kids”;
Концерт Олі Полякової;
Фан-зустріч з виконавцями головних ролей популярного серіалу “Школа”, який виходить на
телеканалі “1плюс1”;
Концерт легендарного ВІА "Синяя птица";
Cвятковий гала-концерт юних талантів в рамках закриття 27-го концертного сезону Дитячої
філармонії. На сцені обласної філармонії виступили переможці відбіркового туру серед кращих
дитячих колективів і виконавців центрів позашкільної освіти Кропивницького в рамках міського
проекту "Відкриваємо нові таланти";
Концерт академічного театру музики, пісні і танцю “Зоряни” Кіровоградської обласної філармонії.
Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Кропивницького
Вистави:

8 травня – "Не залишай мене". Драматична балада за п’єсою білоруського драматурга Олексія
Дударєва. Постановка Народного аматорського театру Палацу культури "Світлопільський", м.
Олександрія;
11 травня – гастролі Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного
театру ім. М.К. Садовського, вистава "Занадто одружений таксист". Режисер-постановник Тарас
Мазур;
12 травня – гастролі Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного
театру ім. М.К. Садовського, музична казка “У неділю рано зілля копала”, за п’єсою Анни
Яблонської;
19 травня – гастролі харківського театру "Нова Сцена", вистава "Муж на час".
20 травня – гастролі харківського театру "Нова Сцена", вистава "Мужчины на граны нервного
срыва".
Концерти:

23 травня – концерт співака, актора кіно та музиканта, заслуженого артиста України Михайла
Грицкана в рамках всеукраїнського туру "Наше кохання".
Просвітництво. Художня самодіяльність.

4 травня у фойє Маловисківського районного Будинку культури відбулась презентація виставки
художників Леоніда та Антона Бондарів, на якій представлено 66 робіт. Леонід Іванович Бондар –
член Національної спілки художників України, учасник багатьох обласних, загальнонаціональних
та зарубіжних виставок. У 2004 р. за вагомий внесок у розвиток і популяризацію образотворчого

мистецтва, виховання творчо обдарованої молоді митець був удостоєний звання “Заслужений
працівник культури України”. Син Антон Леонідович закінчив художню школу, продовжує справу
батька та знаходить свій власний стиль.
У Світловодському районному Будинку культури проходила мистецька акція “З Україною в серці” в
рамках проекту “Світловодщина – край нашої мрії”, мета якої - популяризація народної творчості
та аматорського мистецтва. Завершилась акція концертною програмою вокальних та
хореографічних колективів для учнів навчальних закладів Світловодського району.
У Вільшанському районі відбувся огляд-конкурс аматорських хореографічних колективів, у якому
взяли участь сім сільських клубних закладів.
Семінар-практикум “Хореографія як вид мистецтва” для хореографів сільських будинків культури.
відбувся на базі Олександрійського районного Будинку культури.
12 травня в приміщенні Олександрійського районного Будинку культури відбулося V відкрите
районне свято фольклору «Минувшина», тематикою якого була родинна обрядовість. У заході
взяли участь вокальні аматорські колективи з м.Олександрія та Олександрійського району.
27 травня у парку Пушкіна м. Кропивницький пройшло масштабне міське свято, яке об’єднало
Кропивницький Півмарафон, Фестиваль всебічного розвитку людини та позитиву “Коловрат”,
змагання безпородних собак “Кубок Барбоса” та Фестиваль вуличної їжі. Також в парку працювала
“Майстерня місто творення”, яку проводила агенція сталого розвитку “Хмарочос” та дитяче
містечко з розвагами та майстер-класами, яке організуваа Центр розвитку дитини і людини
“Сонячний зайчик”.
29 травня в приміщенні Олександрійського районного Будинку культури відбулась прем’єра
літературно-музичної композиції “Росяні світанки” у виконанні акторів народного аматорського
театру районного Будинку культури. Автор сценарію і режисер – Ольга Косогоренко.У композиції
використано твори українських прозаїків Петра Бондарчука, Євгена Гуцала та місцевого автора,
поета і композитора Володимира Григоріченка.
Музейна справа
Художній музей
Експонувались виставки:

3 травня – “Мій Майнц”, персональна фотовиставки Давида Ямпольського (м. Майнц. Німеччина);
3 травня –“Весняний настрій”, пересувна виставка у Кіровоградському обласному госпіталі
ветеранів війни;
4 травня – “Фронт у тилу ворога”, експозиція до Дня пам’яті та примирення;
11 травня – “Рідна мати моя..”, виставка дитячих малюнків вихованців студії образотворчого
мистецтва “Сонячний пензлик” під керівництвом Ірини Зантарії . Захід приурочений до Дня
Матері;
15 травня – “Чарівні барви моєї Батьківщини”, ювілейна персональної виставка творів Сергія
Шаповалова з нагоди 75-річчя з дня народження;
16 травня – “Доросле кримське дитинство”, виставка фотосвітлин до Дня пам’яті жертв геноциду
кримськотатарського народу. Виставка журналіста Антона Наумляка присвячена дітям з сімей
кримських політв’язнів;

29 травня – “Мій світ, моя мрія”, виставка творів Софії Чорної до Міжнародного дня захисту дітей;
31 травня – “Країна дитинства - ці дивовижні діти”, виставка дитячих робіт вихованців студії
“Сонячний пензлик” під керівництвом викладача факультету дизайну Кіровоградського інституту
ВНЗ “Університет сучасних знань” Ірини Зантарії. Захід відбувався в рамках відзначення
Міжнародного дня захисту дітей.
Майстер-класи:

31 травня – майстер-клас із вишивки стрічками “Квіти”. Майстер-клас проводила Алла Соловйова
– майстриня з вишивки стрічками та аплікації
Протягом місяця відбулися майстер-класи із створення квітів з гофропаперу “Маки”, “Віночок”; із
виготовлення прикрас з солоного тіста “Браслет” із виготовлення квітів з стрічок “Троянди”;
майстер-клас з петриківського розпису.
Культурно-просвітницькі заходи:

3 травня – презентація книги Івана Петренка “Обком утік …”, з історії організації всенародної
боротьби проти нацистів на Кіровоградщині в 1941-1943 рр. Захід відбувався за ініциативи та
підтримки Державного архіву Кіровоградської області;
4 травня – благодійна виставка-ярмарок “Hand-made Дива 2018” за участі майстрів творчого
об’єднання “Креативна молодь”;
15 травня – “І буде син, і буде мати…”, тематична програма присвячена Дню Матері;
18 травня – творча зустріч в рамках презентації у Кропивницькому наукового п’ятитомного
видання Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН
України “Історія декоративного мистецтва України” (К., 2007 – 2016). У заході взяли участь:Тетяна
Кара-Васильєва – доктор мистецтвознавства, члена-кореспондента академії мистецтв України,
лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка; Олена Клименко - керамолог,
мистецтвознавець; Зоя Чегусова - президент Української секції Міжнародної асоціації арт-критиків
АІСА під егідою ЮНЕСКО; Зінаїда Косицька - майстриня витинанки член Національної спілки
майстрів народного мистецтва України (НСМНМУ);
19 травня обласний художній музей приєднався до ХІV Міжнародної акції “Ніч музеїв”,
присвяченої Міжнародному дню музеїв. В рамках заходів акції “Ніч музеїв” відбулися концерти,
майстер-класи, виставка–ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, виставкипрезентації, вікторини, конкурси, відео - подорожі, творчі лабораторії зі створення картин, музичні
вистави, “вільний мікрофон”;
24 травня –"Как это делалось в Одессе", моновистава за оповіданнями Ісаака Бабеля за участю
заслуженого артиста України Юрія Жеребцова;
30 травня –"Краса мов свято”, концерт учнів Кіровоградської музичної школи №
Міжнародного дня захисту дітей.

4 до

Краєзнавчий музей
Виставки:

8 травня – відкриття виставки “Аерофотослужба Другої світової у світлинах Василя та Ганни
Бажан”, яка приурочена Дню Пам’яті та примирення та Дню Перемоги над нацистською
Німеччиною.

Культурно-просвітницькі заходи:

19 травня обласний краєзнавчийй музей приєднався до ХІV Міжнародної акції “Ніч музеїв”,
присвяченої Міжнародному дню музеїв.
В рамках акції відбулися:
– фотовиставка Віталія Гулая “Макросвіт”;
– перегляд анімаційних фільмів “Пізнавальна археологія”;
– перегляд документальних фільмів “Буремні роки”;
– інтерактивні бесіди “Фортеця Святої Єлисавети”, “Лікарські рослини”, “Надра рідної землі”;
– зустріч з писанкаркою Іриної Міхневич “Чудо писанки”;
– зустріч з заслуженим працівником культури Б.Г. Кокуленком;
– майстер-класи, ігрові програми, складання пазлів.
24 травня – “Актуальні проблеми дослідження історії Центральної України і музеї”, обласна
науково-практична конференція.
Меморіальний музей М.Л.Кропивницького
Культурно-просвітницькі заходи:

22 травня відбулися урочистості з нагоди відзначення 178-ої річниці від дня народження М. Л.
Кропивницього, фундатора українського професійного театру, визначного майстра сцени і пера.
Захід розпочався з традиційного покладання квітів до пам’ятника корифею на садибі його імені.
Святкову атмосферу органічно доповнив уривок з вистави “Сто тисяч” І.Карпенка-Карого у
виконанні акторів народного аматорського театру малих форм “Камертон” Новгородківського РБК,
керівник – Лілія Зерницька та “Романтичне побачення” А.Данилка у виконанні учасників
театрального колективу “Маска” Новгородківського РБК, керівник – Оксана Гопак. Відвідувачі
музею мали нагоду переглянути експозицію музею а також познайомитися з виставками: “Барви
життя Ігоря Кропивницького”, до 90-річчя від дня народження онука корифея та виставкою книг,
присвячених життю і творчості М.Кропивницького, до 178-ої річниці від дня народження митця.
Художньо-меморіальний музей О. Осмьоркіна

Фондове зібрання художньо-меморіального музею О. Осмьоркіна поповнилося цінними
експонатами. Завідувач відділом образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв, художник
Юрій Вінтенко передав до музейних фондів колекційні листівки 1960-хроків з репродукціями
живописних творів учня Олександра Осмьоркіна народного художника СРСР Порфирія Крилова,
який був одним з членів творчого колективу художників-карикатуристів “Кукринікси”, та Іллі
Машкова - одного з засновників товариства художників “Бубновий валет”, активним учасником
якого був і Олександр Осмьоркін.
Виставки:

3 травня “Сонячна палітра Степана Ніколенка”, виставка живописних і графічних творів
С.Ф.Ніколенко із серії “Лауреати обласної премії у сфері образотворчого мистецтва і
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна” На виставці представлено близько п'ятдесяти
живописних і графічних творів С.Ф.Ніколенко різних років, починаючи з 1970-х і до
сьогоднішнього дня - ліричні пейзажі, колоритні натюрморти і портрети сучасників.
Культурно-просвітницькі заходи:

18 травня – культурно-мистецька просвітницька акція “Музейні гостини”, присвячена 80-річчю
Національної Спілки художників України Захід відбувався в рамках Міжнародної акції “Ніч
музеїв”, до Міжнародного дня музеїв.

В рамках акції відбулися:
Творча зустріч з першим головою Кіровоградської обласної організації НСХУ народним
художником України Михайлом Надєждіним;
“Художні студії” для викладачів і студентів мистецьких факультетів навчальних закладів міста на
тему: “Квітковий натюрморт в творчості українських художників”;
Презентація експрес-виставки робіт учасників “Художніх студій”.
30 травня – урочистості з нагоди нагородження переможців Художнього конкурсу “Молодіжна
палітра” імені Леоніда Бондаря до Міжнародного дня захисту дітей у 2018 році на тему: “Світ
дитячої творчості”, присвячену 80-річчю з дня народження заслуженого працівника культури
України Л.І.Бондаря. В цьому році до участі в конкурсі було запропоновано 284 твори 246 учнів та
студентів 18 навчальних закладів м. Кропивницького, а також вихованців приватних викладачів
образотворчого мистецтва. Відзнаками членів журі і оргкомітету нагороджено понад 50 учасників.
Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого
Культурно-просвітницькі заходи:
День відкритих дверей “Музей запрошує друзів” , з нагоди міжнародних Дня музеїв та Ночі
музеїв.

18 та 19 травня в музеї відбувся день відкритих дверей “Музей на шляху до Європи”, з нагоди
міжнародних Дня музеїв та Ночі музеїв.
В рамках акції відбулися:
Пішохідна екскурсія “Літературно-мистецькими стежками Чечори та Бикової”;
“Весняні фантазії, виставка дитячих саморобок;
“Малюю казку”, конкурсі малюнків на асфальті;
Урок сценічної майстерності від акторів театру ім. М. Кропивницького Галини Романюк та Олексія
Дорошева;
Літературні студії “Із скарбниці українського народного гумору”, в ході яких була презентована
виставка “Український гумор у дореволюційній листівній картці,з колекції Ю.В. Тютюшкіна”.
Знаний кропивницький філокартист розповів про своє захоплення колекціонуванням, про те, як
формувалася його колекція листівних карток;
Зустріч із знаним поетом-гумористом Борисом Ревчуном;
Концерт дуету “ПараЛелі” у складі Андрія Шульги та Тамари Алдошиної. У їх виконанні
прозвучали українські та російські романси і балади на слова поетів Сергія Єсеніна, Івана Огієнка,
Анатолія Курганського, Миколи Ільїна, Олени Надутенко, Євгена Юр’єва, Віри Володіної та ін.;
Перерегляд документального фільму “Дві сім’ї”, присвяченого славетним родинам Тобілевичів і
Тарковських.
Музеї Кароля Шимановського та Генріха Нейгауза
Спільна музейна акція “Музей на шляху до Європи”

18–19 травня міські музеї ,що знаходяться в приміщенні Музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза
провели спільну мистецьку акцію “Музей на шляху до Європи” з нагоди міжнародних Дня музеїв
та Ночі музеїв. Почесним гостем Дня і ночі музеїв був Генеральний консул, керівник Консульського
відділу Посольства Республіки Польща у м. Києві пан Томаш Дедерко.
В рамках акції відбулися:
18 травня – відкриття виставки “Жінки незалежності. Їхній внесок у розбудову Польщі”, до Дня
матері в Україні та Польщі (26 травня). Виставка підготовлена Музеєм історії Польщі у Варшаві,
Польським Інститутом у Києві та Музеєм музичної культури ім. К.Шимановського.
19 травня – від 10 до 16 години музеї К.Шимановського та Г.Нейгауза взяли участь у роботі
польського містечка в Ковалівському парку в рамках Єврофесту, проводили виставки, майстеркласи, квести тощо.
19 травня – Концертна програма на подвір’ї Музичної школи №1 ім. Генріха Нейгауза. У концерті
взяли участь учні й викладачі музичних шкіл міста, студенти музичного коледжу , фольклорний
гурт “Млиночок”, камерний оркестр музичного коледжу під керівництвом заслуженого діяча
мистецтв України Наталії Хілобокової.
19 травня – екскурсію вулицями Кропивницького за новим туристичним маршрутом для 50
кропивничан і гостей міста. Екскурсію проводила головний зберігач фонду музею
К.Шимановського Олена Классова.
Приватні галереї міста
Галерея “Єлисаветград”
Виставки:

11 травня – виставка малюнків у 12-ти річного Ярослава Заруцького, який має м’язову слабкість та
навчається у школі на інклюзивній формі навчання. Захід відбувався в рамках Фестивалю дитячої
творчості.
29 травня – відкриття виставки графічних робіт автора серії мультфільмів про козаків Володимира
Дахно "Козаки". На виставці представлено роботи Володимира Дахно з особистої колекції
художника Андрія Кулагіна, який свого часу фактично врятував ці твори. Загалом у колекції більш
ніж 100 графічних робіт.
Культурно-просвітницькі заходи:

29 травня– творча зустріч з українським композитором Володимиром Губою та українським
художником, богослово, автором низки фундаментальних біблійних досліджень, психологом
Андрієм Кулагіним.
Фестивалі

Юні бандуристи та піаністи, учні музичної школи №2 ім.Ю.С.Мейтуса здобули кілька перемог на
Мистецькому міжнародному фестивалі-конкурсі “Samocvity”, який проходив у польському місті
Перемишлі. Дипломи лауреатів І ступеня отримали капела бандуристів "Україночка'', викладач
бандури Інна Шеремет, бандуристки Дарія Скрипник та Олександра Баранок. Другі місця у
бандуристок Юлії Пояркової, Анастасії Бикової, Донченко Діани та піаністки Вероніки Закревської.
Дипломи ІІІ ступеня отримали бандуристи Назар Гонтовий та Анастасія Щербакова і піаністка
Олена Гузенко.

Два колективи ЦДЮТ “Центр-Юність”: зразковий художній вокальний гурт "Евріка", вокальний
гурт “Triniti” та хореографічний ансамбль "Софіт" здобули кілька перемог на ІІІ Міжнародному
фестивалі конкурсі "Карпатський зорепад, який проходив з 3 по 9 травня 2018 року на території
лікувально-оздоровчого комплексу “Верховина”, розташованого у центрі смт. Верховина ІваноФранківської області. Вокальний гурт “Triniti” у складі Олени Лісун, Анни Матуляк та Валерії
Скрипки здобув найвищу нагороду конкурсу гран-прі.
Представники «Центру-Юність» здобули багато високих та заслужених винагород:
- у номінації вокальне мистецтво в різних вікових категоріях (солісти):
ІІ — місце Анастасія Стоцька,
ІІ — місце Анастасія Шаповалова,
І — місце Анастасія Боса,
І — місце Сніжана Лесик,
І — місце Валерія Скрипка,
І — місце Анна Матуляк (катег. молодіжна),
І — місце Олена Лісун ( катег. маестро).
- у номінації вокальне мистецтво ансамбль “Евріка” здобув ІІ - місце.
- у номінації сучасна хореографія хореографічний ансамбль “Софіт” (середня вікова категорія)
вибороли І - місце.
З 3 по 6 травня на площі Героїв Майдану та в різних локаціях міста проходив IV Всеукраїнський
книжковий фестиваль “Весняний книговир”. На три дні місто повністю занурилось в атмосферу
книжкового духу. У рамках фестивалю "Весняний книговир" вже традиційно відбувся благодійний
ярмарок книг . Виручені гроші підуть на допомогу Збройним Силам у рамках ініціатив "Армія SOS
Кіровоград". Відвідувачі фестивалю змогли зустрітись з улюбленими авторами, пограти в книжкові
квести, вікторини, відвідати благодійні акції, презентації, поетичні читання і, звичайно ж, придбати
книжки за цінами видавництв. Родзинками нинішнього фестивалю стали міт-апп (зустріч на ходу )
з дизайнером “Видавництва Старого Лева” Альоною Олійник ,арт-пікнік, який проводили
патрульні поліцейські для малечі у парку “Ковалівський”d та арт-дегустація на площі біля ЦДПУ
ім. В.Винниченка.
Анна Чумаченко, учениця класу бандури музичної школи № 4, викладача Любові Кардаш здобула
перемогу на V Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячо-юнацької творчості “Перлина Fest”, який
проходив 5 травня 2018 року в місті Києві.
5 травня на території Дендропарку м. Кропивницького відбувся VI Центрально-Український
музейно-туристичний фестиваль, під час якого представники різних районів Кіровоградщини та
областей України продемонстрували свою гостинність та готовність зустрічати гостей. Особлива
увага була приділена презентаціям туристичних маршрутів та сільським “зеленим” садибам. Під
час фестивалю майстри декоративно-ужиткового мистецтва представили широкий асортимент
робіт та провели майстер-класи. У концертній програмі взяли участь кращі солісти та аматорські
колективи області.
11 травня у м. Кропивницький проходив третій щорічний фестиваль дитячої творчості. Ініціатором
проведення заходу виступає галерея “Єлисаветград” спільно з відділом культури і туризму,
управлінням освіти, відділом сім’ї та молоді та управлінням економіки міської ради міста
Кропивницького, дитячою художньою школою ім. О.Осьмьоркіна, Національною спілкою
художників України, вчителями, майстрами народного мистецтва, художниками. На майданчику
біля обласного краєзнавчого музею працювали багаточисельні творчі локації: площа дитячого
мистецтва, площа майстрів Хенд Мейд, музична площа, виставкова площа дитячої художньої
школи О.О.Осмьоркіна, ексклюзивні фотозони де кожен охочий може спробувати себе в ролі
фотографа чи художника або ж моделі . На захід завітали гості з Дніпра, Миколаєва, Києва. Під час
фестивалю відбулися ігротека, шоу ростових ляльок, майстер-класи з боді-арту, виготовлення

виробів з полімерної глини та паперу, ексклюзивних вітальних листівок, уроки живопису від учнів
дитячої художньої школи О. Осмьоркіна та виступи талановитих дітей музичних шкіл міста.
Завершилось свято великим шоу мильних бульбашок.
З 16 по 29 травня у м. Кропивницький проходив 21-й Всеукраїнський фестиваль камерної та
симфонічної музики “Травневі музичні зустрічі”. Відкрився фестиваль концертом юних талантів
міста та області - Дитячої філармонії. У концерті взяли участь лауреати міжнародних та
всеукраїнських конкурсів, учні дитячих музичних шкіл обласного центру. Також на Філармонійній
площі відбувся концерт симфонічного оркестру Кіровоградського музичного коледжу, за участю
солістки Черкаської обласної філармонії, лауреата міжнародних конкурсів Олени ЛютаревичМарченко, соліста Кіровоградської обласної філармонії, лауреата міжнародних конкурсів
Олександра Безая та лауреата міжнародних конкурсів Анастасії Потоцької. Серед гостей
"Травневих музичних зустрічах - 2018" були камерний оркестр Тернопільської обласної філармонії,
симфонічний оркестр Вінницької обласної філармонії ім. М.Д. Леонтовича, камерний оркестр
Криворізького музичного коледжу та камерний оркестр Полтавської обласної філармонії.
Завершився фестиваль концертом камерного оркестру "Концертіно" м.Кропивницький. Художній
керівник - заслужений діяч мистецтв України Наталія Хилобокова, за участю лауреата міжнародних
та всеукраїнських конкурсів Андрія Рахманіна (скрипка, м.Київ) та Поля Манандіза (тенор,
Франція).
19 травня у м. Кропивницький відбувся восьмий обласний фестиваль "Єврофест", на якому
національні товариства та євроклуби презентували особливості історії, культури Євросоюзу.
Фестиваль відвідав Генконсул Польщі в Україні Томаш Дедерко. У заході взяли участь 33
євроклуби з м. Кропивницький та Кіровоградської області, а також громадські організації
“Полонія”, “НашітеХора”, “Розвиток”, “Союз вірмен України в Кіровоградській області”,
“Інтелігенція ромів Кіровоградщини”
19 травня у м. Кропивницький відбувся фестиваль фантастичного кіно “Best science fiction” (краща
наукова фантастика). Фільми, що увійшли до програми, стали учасниками та призерами
міжнародних фестивалів: Dublin Sci-Fi Film Festival (Ірландія), Menton Fantasy Film Festival
(Франція), LA Shorts Awards (США), Shanghai International Film Festival (Китай), New Renaissance
Film Festival (Нідерланди), Cinem Avvenire Film Festival (Італія) та багатьох інших. Фільми
озвучено українською мовою! ВХІД 50 ГРН. Фестиваль проходить за підтримки національних
медіа партнерів: Обозреватель, Фраза.юа, Хорошее кино, 44.ua, Okinо.
19 та 20 травня у м. Кропивницький проходив ХХVІI Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокальнохорового мистецтва “Калиновий спів”. У конкурсній програмі своє мистецтво представили 35
аматорських хорових колективів з Кіровоградщини, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської,
Вінницької, Чернігівської, Полтавської областей. Родзинкою свята стала виставка “Калиновий
розмай” майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва м. Олександрії та виставка
короваїв, представлених творчими делегаціями районів, міст нашого краю та гостей з інших
областей України. Головний фестивальний рушник цього року презентує творча делегація м.
Олександрії.
Дитячий хор “Согласіє” міської музичної школи № 2 імені Мейтуса під керівництвом Наталії
Корсунової-Трибіненко, став Золотим лауреатом в номінації “Світська музика” і Срібним –в
номінації “Сакральна музика” на 14-му міжнародному хоровому конкурсі “Mundus Cantat” у
польському місті Сопот. Також окремим призом хор було нагороджено за виконання кашубської
музики.
21 травня, в м Олександрія відбувся ХІІ Відкритий Регіональний фестиваль-конкурс
хореографічного мистецтва “СОНЯЧНІ ТАНЦІ-2018?, в якому взяли участь вісімнадцять
колективів із сіл Олександрійського району, міст Знам’янки та Олександрії. Захід відбувався на базі
Олександрійського районного Будинку культури.

26 травня у селі Карбівка Добровеличківського району відбувся фестиваль української народної
творчості “Степограй-2018”. У конкурсній програмі своє мистецтво представили творчі та
аматорські колективи Добровеличківського району та Помічнянської ОТГ. Також у фестивальних
заходах взяли участь академічний театр музики, пісні і танцю “Зоряни” обласної філармонії,
народний фольклорний ансамбль “Ексампей” Кіровоградського районного Будинку культури, рокгурт “KIRIK” м. Кропивницький, зірки української естради - гурти "SELFY" та "Без обмежень". В
рамках фестивалю працівниками районного краєзнавчого музею презентовано виставку “Історія
фестивалю “Степограй”, де експонувались афіші, фото, сувеніри фестивалів 2008 - 2013 років і
2017-2018 років та фотовиставка “Туристично-розважальний комплекс “Хутір “Козацька долина”.
Родзинкою свята стали виставка-ярмарок виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та
хенд-мейду у якій взяли участь майстри з м. Кропивницький, м. Умань, м. Рівне, м. Сміла, смт
Новгородка та з Добровеличківського району, туристичний форум з розвитку сільського зеленого
туризму та художній пленер, учасниками якого були: Андрій Хворост – голова Кіровоградської
обласної організації Національної спілки художників, Анатолій Кімнатний - член обласної
організації Національної спілки художників, Валерій Давидов - член Національної Спілки
художників України.
26-27 травня в обласному центрі проходив перший міський фестиваль сучасної пісні “Голос весни”.
Впродовж двох днів на сцені обласної філармонії у творчому змаганні зійшлися кращі співочі
родини обласного центру, вокалісти, дуети та тріо у віці від 15 до 20 та від 21 до 30 років. Всього у
фестивальних заходах взяли участь 32 чоловіка. Завершився фестиваль гала-концертом за участі
лауреата міжнародних конкурсів дитячого хору “Согласіє” кропивницької музичної школи №2 імені
Ю.Мейтуса, під керівництвом Наталії Корсунової-Трибіненко та лауреата міжнародних та
всеукраїнських фестивалів, соліста міського професійного духового оркестру Олександра Безая.
Новий мистецький проект - перший фестиваль-конкурс “Голос весни” проходив під патронатом
міського голови Андрія Райковича.
Кіномистецтво на Кіровоградщині

Художній фільм побудований на реальній історії "Розлом" (IL Varco) знімають режисери з Італії в
Україні. Частина зйомок проходить і на Кіровоградщині. Це фільм про долю італійського солдата,
якого в 1941 році відіслали із Італії воювати в Україну. Сценарій фільму побудовано на реальних
подіях. Режисери стрічки: Мікаеле Манзоліні і Федеріко Ферроне . В області знімають пейзажі і
місця, де були бої. Також планують відзняти пейзажі Кропивницького, які зберегли архітектуру
того часу. Фільм буде повнометражним і завершити його планують цього літа, а потім відправити
на фестивальні покази.
Бібліотечна справа
ОУНБ ім.Д.Чижевського
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

Акція безкоштовного спілкування дітей війни, ветеранів з рідними, друзями, використовуючи
Skype-технології, до Дня Пам’яті та примирення, 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні
Сьомий щорічний “Бібліофестиваль на Великій Перспективній”. В рамках бібліофесту відбулись:
майстер-класи, ігри, ярмарок-продаж рослин, голосні літературні читання, виставка-продаж книг,
бліц-опитування, перегляд фільмів, віртуальні мандрівки Україною. Родзинками свята стали
майстер-класи з виготовлення листівки за роботами художниці Надії Падурської, які проводила
художниця Ольга Краснопольська та американська вечірка – дискотека з американським
волонтером Гейл Нілі, під час якої присутні опановували рухи американського танцю “Ча-ЧаСлайз”;

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

Презентація віртуальної виставки робіт художниці Надії Падурської, до 70-ї річниці з дня
народження; Виставка розміщена на сайті бібліотеки;
“Квітники Макара Мухи”, презентація виставки робіт українського художника Макара Мухи (19061990) та його учнів;
“Неповторне диво — квіти”, виставка майстринь громадського об’єднання “Єлисаветградський
узвіз”;
“Макровсесвіт”, фотовиставка викладача ЦДПУ ім..В. Винниченко Віталія Гулая. Захід відбувався
в рамках роботи Орхуського центру екологічної інформації ;
“Жінки незалежності: їхній внесок у розбудову Польші”, виставка підготовлена Музеєм історії
Польщі у Варшаві, Польським Інститутом у Києві та Музеєм музичної культури ім.
К.Шимановського. Метою виставки є презентація участі жіноцтва – нарівні з чоловіками – у
боротьбі за незалежність: тема надзвичайно актуальна для сьогоднішньої України. Виставка є
свідченням того, що не було б незалежної, сильної та міцної Польщі без активної участі багатьох
поколінь польок, які мужньо зносили турботи щоденного життя за 123 роки неіснування Польщі як
держави (1795–1918), Другої світової війни та комуністичного поневолення (1945–1990). Виставка
приурочена також до Дня матері в Україні та Польщі (26 травня);
"Благовіст", всеукраїнська виставка художніх творів;
“Барвиста Україна”, виставка робіт художника-аматора Ростислава Климишина;
Виставка живопису Марії Некрасової (харківська школа живопису).
Лекції, екскурсії, творчі зустрічі, перегляди фільмів, презентації книг та інших друкованих
(або) електронних видань, презентації культурно-просвітницьких проектів, концерти:
Перегляд фільмів:

Перегляд та обговорення фільму “Трудний” 2007, Україна, в рамках засідання клубу DOKUDAYS
UA.
Презентації книг та інших друкованих (або) електронних видань:

Презентація альманаху “Середохрестя. Поетична антологія Добровеличківщини”;
Презентація альбому-каталогу “Надя Падурська. Любов до життя”, до 70 річниці з дня народження
української художниці Надії Падурської;
Презентація 5-томного академічного видання “Історія декоративного мистецтва України”;
Творчі зустрічі:

“Роздуми про війну” – зустріч учасників аудіопроекту “Голоси з війни” До Дня Пам'яті та
примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
“Доки пам’ятаємо, живемо!”, до Дня Пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні – зустріч з підопічними територіального центру соціального обслуговування;

Зустріч з делегацією Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.
Рильського НАН України на чолі з науковим редактором Тетяною Кара-Васильєвою . Захід
відбувався під час презентації 5-томного академічного видання “Історія декоративного мистецтва
України”;

Презентації культурно-просвітницьких проектів:
Культурно-просвітницький проект “Кропивницький – крок назустріч”

Заходи в рамках проекту:
“21 сторіччя – сторіччя здорової людини”, тренінг з медіа-презентацією;
“Яку небезпеку несе літня спека”, лекція з медіа-презентацією;
Майстер-клас з виготовлення дитячої листівки.
Екскурсії:

Екскурсія по художній виставці “Благовіст”;
Екскурсія до виставок відділу мистецтв археологічна та геологічна колекція для членів єврейського
об’єднання “Хесед Шломо”;
Екскурсія по художній виставці “Квітники Макара Мухи”.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Ваш світлий Подвиг незабутній”, до Дня Пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні;
“Війні немає забуття”, до Дня Пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні;
До 185 річчя від дня народження Йоганнеса Брамса (1833—1897), німецького композитора,
піаніста, диригента, з циклу виставок “Календар мистецтв”;
“Таємниці Биківського лісу...”, до Дня вшанування пам’яті жертв Великого терору – масових
політичних репресій 1937-1938 років;
“Щоб спокій і мир панували в родині…”, до Міжнародного дня сім’ї;
“Маленьке життя” Дона Амінадо”, до 130 років від дня народження Дона Амінадо (1888-1957)
(Амінад Петрович Шполянський, Амінодав Пейсахович) – російськомовного єврейського поетасатирика, мемуариста, адвоката;
“Живий навік поета вічний дух”, до дня Дня перепоховання Т.Г.Шевченка;
“Усе бере від Матері початок …”, до Дня матері
“Хороший учитель — завжди учень” , до 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського;
“День вишиванки”, до Дня вишиванки, з циклу виставок “Календар мистецтв”;

“Собор української душі”, до 100-річчя Олеся Гончара, українського письменника з циклу виставок
“Літературний календар”;
“Сучасні діти. Які вони?”, до Дня захисту дітей;
"Першоджерела шляху походження слов'янської писемності”, до Дня слов'янської писемності і
культури – виставка-інсталяція;
“ Польська держава — першопроходець європейського конституціоналізму ”, до Дня Конституції
Республіки Польща.
Тематичні книжкові виставки:

“Книжковий арсенал – 2018”, виставка нових надходжень;
“На золотому березі любові”;
“Краєзнавчий вісник” (щомісячна
Кіровоградщини на 2018 рік);

виставка

за

сторінками

Календаря

пам’ятних

дат

“Технічні культури: значення та місце в АПК”, віртуальна книжкова виставка на сайт бібліотеки
“Духовні надбання українства на теренах Канади (Андрій Шептицький)”в рамках роботи
Канадсько-Українського бібліотечного центру
“Мадонна”
“Лауреати обласної краєзнавчої премії ім. В.Ястребова”
"Молодь і книга на межі двох століть”, в рамках програми розвитку культури області;
“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;
‘Новини співробітництва Україна –ЄС” , з циклу “Стратегічне партнерство: Україна – Євросоюз” –
презентація новинок постійно діючого інформаційного стенду в рамках роботи Центру
європейської інформації;
“Проблема насильства в теорії та реальному житті” – презентація новинок постійно діючого
інформаційного стенду в рамках роботи інформаційно-консультативного гендерного центру;
“Захист прав та інтересів людини” – презентація новинок постійно діючого інформаційного стенду;
“Не дозволимо собою маніпулювати” – презентація новинок постійно діючого інформаційного
стенду;
" Шахова мозаїка ”, в рамках роботи к лубу інтелектуальних ігор;

Виставка періодики літературного об’єднання “Степ”;
"Екологія та економіка: чи можливий компроміс?”, в рамках роботи Орхуського центру екологічної
інформації;
“Нові назви вулиць нашого міста”;
“Фемінізм і фемінологія”, в рамках роботи інформаційно-консультативного гендерного центру;
“Гастрономічні мандри світом”;
“Магія квітів”;
“Стандарти - сучасний знак якості”;
“Джерела духовності”;
“Герої України на захисті Вітчизни” – презентація новинок постійно діючого інформаційного
стенду;
“32-ге відлуння Чорнобиля”, в рамках роботи Орхуського центру екологічної інформації
“Цікавинки для всіх і для кожного”;
“Слова, слова, слова …”, виставка словників.
Навчальні заняття (тренінги, бібліотечні уроки та майстер-класи):
Тренінги:

“Основи комп`ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернет” для користувачів категорії “50+”;
Електронне урядування ”, для користувачів бібліотеки;
“Реформа з викладання англійської мови в молодшій школі”, тренінг спільно з фондом “Go Global”;
Тренінгові заняття по програмі “Академічна доброчесність”;
“Розвиток екосвідомості особистості”, екологічний тренінг;
“Мовні табори”, тренінг спільно з фондом “Pearson Education”.
Участь у проектній діяльності та громадських акціях, співпраця з іншими культурнопросвітницькими закладами міста та громадськими організаціями:

Участь у загальноміських заходах до Дня Європи “Єврофест-2018”, в рамках роботи Центру
європейської інформації;
Участь у IV книжковому фестивалі “Весняний книговир”. Презентація виставок нових надходжень.

Клубна діяльність:

Кіноклуб “Екран”: Перегляд фільмів: “Тріумфальна арка@ / Arch of Triumph/ США,1948р., реж.
Льюїс Майлстоун; “Мотузка” / Rope / США , 1948 р., реж. Альфред Хічкок;

Польський культурний центр:Організація роботи курсів з вивчення польської мови та забезпечення
доступу користувачів до фонду документів польською мовою. Підтримка інформаційного стенду
польських освітніх проектів (Teraz Wroclaw та інших);
Клуб інтелектуальних ігор : шахові турніри для дітей та дорослих “Мистецтво інтелектуальної гри”
;
Клуб розмовної англійської мови: засідання клубу “English Club with Gail “, Movie Club with
Іnna,“English Club with Betsy Fawcett ”, “Reading Club with Bill Thompson”.Організація роботи
курсів з вивчення англійської мови . 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”.
Науково-методична робота (бібліотечні семінари, вебінари, творчі заняття для підвишення
кваліфікації):

Обласний семінар “Запроваджуємо УДК”.
Обласна юнацька бібліотека ім. Є. Маланюка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Рекламні бібліоакції, флеш-моби:
“Україна – Європа: спільне майбутнє” – вулична акція до Дня Європи

В рамках акції відбулися:
Благодійний розпродаж на підтримку військових, що знаходяться в зоні АТО, спільно з
громадською ініціативою “Армія SOS”;
“Новинки літератури від європейських письменників” – книжкова виставка.
“Famili day – діти + батьки” – вулична акція в рамках Міжнародного дня сім’ї:

В рамках акції відбулися:
Зустріч із волонтером Корпусу миру Віккі Нейлінг;
Арт-розпис - майстер-клас.
Акція на підтримку пораненого військовослужбовця ЗСУ Півнєва Олександра, спільно з
громадською ініціативою “Армія SOS”;
Інформаційно-просвітницькі години, бесіди:

“Книжковий Арт: дивовижні витвори мистецтва з книги” – інформаційно-розважальний
калейдоскоп;

Слайд-бесіди:

“Сорочку мати вишила мені” – слайд-бесіда;
“Молодіжні субкультури: плюси і мінуси” – слайд-бесіда;
“Ідеї, які змінили світ” – слайд-бесіда;
“Захищене і здорове покоління” – слайд бесіда.
Інтерактивні масові заходи:

“Музика весни і Перемоги”, до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – вечір пам’яті;
“Музика вічності та любові: Михайло Казінік” – музичний вечір;
“ Презентація творчості кіровоградського письменника Петра Мельника” – телеміст з Волинською
обласною бібліотекою для юнацтва.
Інтерактивні масові заходи з використанням інформаційних технологій:

“Культурні скарби Криму” – – віртуальна мандрівка.
Мистецькі виставки:

“Світ натхнення та краси” – виставка робіт cтудентів фізико-математичного факультету ЦДПУ ім.
В. Винниченка, присвячена українській вишивці;
“Відкриваємо молоді таланти” – виставка творчих робіт;“Наш пошук і творчість тобі, Україно” –
виставка робіт творчої молоді Кіровоградщини.
Навчальні заняття (тренінги, семінари та майстер-класи):
Майстер-класи:

“Солодка флористика” – майстер-клас з солодкої флористики;
“Лялька-мотанка” – майстер-клас від майстрині В. М. Гусак.
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури:
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Звивистими стежками “Розстріляного відродження”” : за сторінками книги “Самі про себе:
Автобіографії українських митців 1920 років”,до Дня пам’яті жертв політичних репресій;
“Мати – берегиня родини”,до Дня матері;
“Від європейської ідеї – до єдиної Європи”,до Дня Європи;
“Ростити дитину. Виховувати особистість… Як?”,до Міжнародного дня родини;
“Для допитливих дітей і дбайливих батьків”,до Міжнародного дня захисту дітей;
“Друга світова війна у вимірах часу”,до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
“Незламна воля до перемоги”, до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні);
“Тихі зорі вічної пам’яті”, до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
Й

“Народна пісня – мій ідеал: Йоганнес Брамс”, до 185-ої річниці від дня народження композитора та
Року Німеччини в Україні;
“Подорожуймо музеями”,до Міжнародного дня музеїв;
“Обереги мої рушникові”,до Всесвітнього дня вишиванки;
“Гетьман Павло Скоропадський у світлі історичних подій”,до145-річчя від дня народження.
Тематичні книжкові виставки:

“СНІД – проблема сучасного суспільства”;
“ОТГ: кадри – професіоналізм, ефективність”.
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:
Клуб “Ліра”:

“Зорі – очі весняної ночі!” – літературно-астрономічна вечірка ;
Бібліопроект “Патріотичні діалоги. Україно, ми – дочки твої й сини”:

“Війна далека…Але пам’ять з нами”– вечір пам’яті.
Участь у проектній діяльності та громадських акціях, співпраця з іншими культурнопросвітницькими закладами міста та громадськими організаціями:

Участь у загальноміських заходах до Дня Європи “Єврофест-2018”, в рамках роботи Центру
європейської інформації;
Участь у IV книжковому фестивалі “Весняний книговир”.
ОДБ ім.Т.Г. Шевченка
Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:
Інтерактивні масові заходи:

Свято читаючих родин, в рамках роботи IV книжкового фестивалю “Весняний книговир” та з
нагоди Міжнародного Дня сім’ї;
Book & Art weekend від волонтерів ЦДПУ ім. В.Винниченка в рамках роботи IV книжкового
фестивалю “Весняний книговир” та з нагоди Міжнародного Дня сім’ї;
Літературний квест по книзі Олени Горобець “Киця з Кропивницького” Захід відвувався з нагоди
обласного дня поезії.
“Бібліотур в Європу: Європейські традиційні карнавали і паради”, до Дня Європи – медіа-турне;
“На побачені з Європою”, до Дня Європи – шанс-вікторина.
Голосні читання:

Веселі читання з Оленою Надутенко, в рамках роботи IV книжкового фестивалю “Весняний
книговир” та з нагоди Міжнародного Дня сім’ї;

Інтерактивне голосне читання творів письменників земляків “Немає кращої землі, ніж та, що
зветься рідним краєм”, до обласного свята поезії.
Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

“Шана за подвиг, вдячність за мир”, до Дня пам’яті та примирення, 73-річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні – година пам’яті;
Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)
Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Війні немає забуття”, до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
“Пам’ятаємо! Славимо! Вшановуємо!”, до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
“Вишиванка – твій генетичний код”, до до Дня вишиванки;
“Віддаймо шану жертвам політичних репресій”, до Дня пам’яті жертв політичних репресій –
літературна викладка;
“Україна та Європа разом”, до Дня Європи.
Огляди літератури:

“Подорож казковою Європою”, до Дня Європи в Україні – огляд книжкової виставки.
Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:
Культурно-дозвіллєва студі для підлітків “ Діалог”:

Академія юних леді “Дізнайся: чим можна замінити тату?”.
Бібліоклуб читання та розваг “Сонячний промінчик на книжковій полиці”.
Навчальні заняття (тренінги, семінари, бібліотечні уроки та майстер-класи):
Тренінги:

Створення привітальної листівки он-лайн, з циклу заходів “Школяр і комп’ютер: технології без
шкоди”;
Створення та редагування таблиць в Microsoft Word ,з циклу заходів “Школяр і комп’ютер:
технології без шкоди”.
“Створення та редагування зображень в програмі Paint” – індивідуальні заняття-консультації з
циклу “Знавці комп’ютерних наук ” для дітей, чиї батьки є учасниками АТО;
“Комп’ютер доступний кожному” – індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо переміщеними
особами.
Бібліотечні уроки:

“Небезпечні знахідки”, з циклу “Безпека для малюків”– віртуальний урок для школярів ;
“Вся земля війною плакала …” до Дня пам’яті та примирення, 73-річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні – урок пам’яті.
Майстер-класи:

“Маки – квіти Великої Перемоги ”, Дня пам’яті та примирення, 73-річниці перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні – майстер- клас;

