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

документами за липень 2018 року)

Загальні питання

8 липня вірменська спільнота обласного центру відсвяткувала національне свято Вардавар. Вардавар -
традиційне вірменське свято, що відзначається влітку і яке вважається святом води. Згідно зі звичаями
свята, прийнято всіх обливати водою. Організатор заходу: Союз вірмен України в Кіровоградській
області;

9 липня у м. Кропивницький, на фасаді одного з її корпусів лікарні Святої Анни відкрили меморіальну
дошку на честь меценатки Ганни Дмитрян. Ідея встановлення пам’ятного знаку належить місцевому
осередку жіночої громадської організації “Дія”. Автор роботи – скульптор Віктор Френчко;

13 липня в м. Кропивницький проходив етап “Зіркового ралі” - аматорських змагань для власників
класичної автотехніки, яке вже втретє проводиться під егідою Федерації Автомобільного спорту України.
Головною метою цих змагань є об’єднання прихильників ретро автомототехніки в Україні, популяризація
відновлення та збереження історичної автомобільної спадщини. Заходи “Зіркового ралі-2018”
відбувались 12-15 липня в багатьох містах країни і присвячені 105-річчю старту першого “зіркового”
авторалі на теренах сучасної України за участю вітчизняних спортсменів.

Театрально-концертне життя

14 липня на Театральній площі м. Кропивницький відбувся концерт державного академічного
естрадно-симфонічного оркестру України.до дня перейменування міста. У концерті взяв участь
соліст Великого театру опери та балету Республіки Білорусь, тенор родом з Кропивницького (тоді
ще Кіровоград) Едуард Мартинюк. Захід відбувався в рамках святкування другої річниці
перейменування міста. У концерті прозвучади твори світової класики та попурі на теми творів
Марка Кропивницького, композитора Олексія Баженова.

Просвітництво. Аматорство.

У ніч з 6 на 7 липня в клубних закладах області відбулося найколоритніше прадавнє свято Івана Купала,
до підготовки та проведення якого долучилися й фахівці обласного Центру народної творчості. У рамках
святкування пройшли театралізовані дійства та концертні програми. Молодь водила хороводи навколо
купальського вогнища, стрибала через багаття, дівчата пускали на воду вінки з польових квітів і трав.
На сцені Вільшанського районного Будинку культури відбулась прем’єра вистави за п’єсою Олексія
Дударєва “Не покидай мене” у виконанні акторів місцевого народного аматорського театру.

Музейна справа

Обласний художній музей

Протягом місяця відбулось відкриття наступних виставок:

6 липня – “Поцілунок крізь мистецтво: вияв ніжності та тепла”, експозиція до Всесвітнього дня
поцілунку;

18 липня – “Пейзажі рідної землі”, експозиція творів художника-земляка Віктора Осипенка (1958-
2016) до 60-ти річчя з дня народження;

30 липня – “Весь світ у долоньках”, експозиція дитячих робіт вихованців студії “ART-TIME” під
керівництвом відмінника освіти України, старшого викладача факультету дизайну



Кіровоградського інституту ВНЗ “Університет сучасних знань” Ірини Зантарії/

Майстер-класи:

Протягом місяця відбулися майстер-класи із виготовлення виробів з пластиліну “Світ тварин”; із
виготовлення виробів в техніці декупаж “Декоративна тарілочка”; із виготовлення прикрас з стрічок
“Бантики” та “Браслет”.

Культурно-просвітницькі заходи:

20 липня – музейний міні-фест з Павлом Босим. Павло Босий – професор сценографії Університету
ім. Е. Райєрсона (Торонто, Онтаріо, Канада), краєзнавець.
В рамках заходу відбулися:

Відкриття фотовиставок “Балет на вокзалі” та “Майстер-клас”;

Публічна лекція “Це горде слово КУРАТОР”;

Презентація “Електронний облік фондів

Краєзнавчий музей

Історико - архітектурний заповідник родини Раєвських:

7 липня на території заповідника родини Раєвських біля річки Бовтиш проводилось свято літнього
сонцестояння яке у народних традиціях іменують святом Купала. Відзначають Івана Купала в ніч з
6 на 7 липня. Івана Купала вважається днем молоді та кохання. Згідно з легендою в цю ніч грали
весілля Купала та Марени, що символізувало поєднання двох стихій - води і вогню. Цей день був
пов'язаний з різними ритуалами, обрядами, традиціями і повір'ями. Захід проходив за народними
традиціями, з гуляннями та народними піснями.

Фестивалі

14-15 липня в м. Олександрія відбувся третій Всеукраїнський фестиваль ретро техніки "Ретрозліт"
Олександрія. Фестиваль проходить під егідою Автомобільної федерації України FAU;

14 липня у селі Подорожнє Велікоандрусовской громади Світловодського району з нагоди дня села
відбувся Фестиваль борщу. Гостей заходу частували смачним борщем розважали концертною
програмою від міських колективів художньої самодіяльності;

27-29 липня в м. Новомиргород відбувся другий мото-рок-фестиваль "Cила нації".

Бібліотечна справа

ОУНБ ім.Д.Чижевського

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Рекламні бібліоакції, флеш-моби:

“Бібліотечне надвечір’я”, вулична акція;

“Лабіринт можливостей”, вулична акція-квест до Всесвітнього Дня боротьби з торгівлею людьми.

Мистецькі виставки:

“Пляшковий дивосвіт”, виставка члена ГО “Єлисаветградський узвіз” Галини Маслової.



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

Лекції:

“Кароль Шимановський – видатний композитор”, лекція-бесіда для членів єврейського
благодійного центру “Хесед-Шломо”.

Перегляд фільмів

“Шимановський та його мала батьківщина”. Режисер – Марія Ларченко. Для членів єврейського
благодійного центру “Хесед-Шломо”;

"Абетка" (режисер Мадлі Ляене, Німеччина, 2012 р.). Захід відбувався в рамках тематичного засідання
"Право жінок на освіту"клубу медіа-просвіти про права людини Docudays UA.

“Комедійний липень”, Покази фільмів в рамках проекту “Артхаус Клуб”:

“Амелі тікає”;
“Шукайте жінку”;
“Як навіжені”;
“Чарівні, чудові”.

Творчі зустрічі:

Зустріч-вітання з 80-річчям Янчукова Станіслава Миколайовича, редактора, видавця, краєзнавця в
рамка роботи “Краєзнавчих студій”;

Зустріч з відомим істориком-краєзнавцем Іваном Петренком та обговорення його нещодавно
виданої книги “Обком утік…” із серії “Архівні документи свідчать” в рамках роботи “Краєзнавчих
студій”.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

Книжкова виставка до Дня архітектури України;

“Майстер есею”, до 75-річчя від дня народження Малеєва Павла Терентійовича (1943) – прозаїка,
поета (народився в м. Новомиргороді, член Спілки письменників України);

“Самітник в океані життя”, до 110-річчя від дня народження українського письменника Василя
Барки з циклу виставок “Літературний календар”;

“Януш Корчак: педагог, письменник, лікар”, до 140-річчя від дня народження;

"Хрещення: тисячолітня спадщина”, до Дня Хрещення Русі;

“Проблема насильства в теорії та реальному житті”, до Міжнародного дня боротьби насильства над
жінками.

Тематичні книжкові виставки:

“Європа: духовність та культурні надбання. Відкриваємо Італію”, з циклу книжкових виставок про
Європу та європейців;

“Шахи і комп'ютер”;



“Магія ретро”– виставка-інсталяція;

“Українські міста запрошують”;

“Децентралізація в Україні — самоорганізація суспільства”;

“Герої України на захисті Вітчизни”;

“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;

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

Виставка періодики літературного об’єднання “Степ”;

“Нові назви вулиць нашого міста”;

“Слова, слова, слова …” – виставка словників;

“Книжковий арсенал — 2018”, оновлена книжкова виставка нових надходжень;

„Краєзнавчий вісник” : щомісячна виставка за сторінками Календаря пам`ятних дат
Кіровоградщини на 2018 рік.

Клубна діяльність:

Клуб інтелектуальних ігор: шахові турніри для дітей та дорослих “Мистецтво інтелектуальної гри”;

Клуб розмовної англійської мови: показ і обговорення документальної стрічки Девіда Феделе
“Край електросміття”; («E-Wasteland») засідання клубу “English Club with Gail “;”USA Independence
Day”, “Jobs and Professions”, “How to save the world”, “The Laws of Health”. Засідання клубу
англійської мови “Movie Club with Іnna”:‘When We First Met’,‘Driving Lessons’, ‘The Rum Diary’,
‘Passengers‘.Засідання клубу розмовної англійської мови “Speaking Club with Bill”: Short stories,
anecdotes, Living in peace ,Climate Change, Relaxation. Організація роботи курсів з вивчення
англійської мови;

Студія клаптарства Ірини Кудревич засідання членів клубу;

Засідання творчого об’єднання “Парус”;

Творча майстерня “Клаптик” від Лариси Гарбузенко.



Навчальні заняття (тренінги, семінари, бібліотечні уроки та майстер-класи):

“Основи комп’ютерної грамотності’ – тренінг;

Заняття з вивчення іноземної мови від викладачів міжнародної громадської організації
волонтерства і лідерства “AIESEC”;

“Крокуси”, майстер-клас виготовлення робіт з вовни художника-аматора Світлани Баркової.

Науково-методична діяльність. Підвищення кваліфікації працівників:

"Молодий бібліотекар Кіровоградщини", oбласний семінар для бібліотекарів сільських, районних
та бібліотек ОТГ області;

День творчого спілкування для працівників бібліотек Новомиргородського району

Участь у проектній діяльності та громадських акціях, співпраця з іншими культурно-
просвітницькими закладами міста та громадськими організаціями:

Загальнообласна прес-конференція з теми “Цвітненська кераміка – всеукраїнський вимір”. До
підготовки і проведення конференції були залучені фахівці відділу мистецтв, краєзнавства,
соціокультурної діяльності.

Обласна юнацька бібліотека

Засідання клубів за інтересами. Бібліопроекти:

Бібліопроект патріотичний арт-табір “Драйвове літо”:
В рамках акції відбулися:

“Подарунок із солоного тіста”?– майстер-клас;

Майстер-клас з енкаустики;

“Знайди свою книгу” – бібліоквест;

Екскурсія до кімнати бойової слави 3-го окремого полку спеціального призначення;

“Подорож вулицями старого міста” – піший квест на знання архітектурної спадщини міста
Кропивницького;

Майстер-клас з декупажу;

Майстер-клас по створенню оберегів;

Майстер-клас з акварельного розпису;

“Дулінг та зентанги” – майстер-клас з акварельного розпису;

Майстер-клас зі створення відеоролику про життя у таборі.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Таїна слова – смисл буття”, до 110-річчя від дня народження В. Барки;



“Лесь Танюк: режисер, театрознавець”, до 80-ої річниці від дня народження українського режисера,
театрознавця;

“Музика вічна: Мирослав Скорик”, до 80-ої річниці від дня народження українського композитора ;

“Шедеври архітектури України”, до Дня архітектури України;

“Священна книга людства: пам’ятка культури і джерело літератури”, до Року Слова Божого в
Україні;

“Улюблені книги наших батьків”, до Дня сім’ї;

“Людина – НЕтовар”, до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми.

Тематичні книжкові виставки:

“Енциклопедичні видання”;

“Довідкові видання”;

“Краєзнавчі видання”;

“Пізнаємо Україну разом”;

“Багатогранний світ мистецтва”;

“Загадки природа’;

“Людина у світ приходить для любові”;

“Калейдоскоп улюблених книг”;

“Фест файна газдиня”;

“Вишивка: рукам робота, а душі свято”;

“HandMade - ідеї власноруч”;

“Веселими стежками літа”;

“Крим в картинах художників”;

“Українське слово йде до тебе”, книги, видані за державною та обласною програмами
книговидання та книгорозповсюдження;

“Людські долі. Життєві позиції:за сторінками журналу “Личности”;

“Квіти в нашому житті”.

Участь у проектній діяльності та громадських акціях, співпраця з іншими культурно-
просвітницькими закладами міста та громадськими організаціями:

Літній табір патріотичного спрямування для підлітків (спільно з ГО Кіровоградський кіш
Українського дитячо-юнацького товариства “Січ”);

“Разом зробимо більше!” (виїзні заходи для соціально-незахищених верств населення) –
соціальний навігатор;



ОДБ ім.Т.Г. Шевченка

Масові заходи для відвідувачів бібліотеки:

Інтерактивні масові заходи:

“На хвилях книжкового моря”, літературно-ігрова програма в рамках програми літніх читань
“Абонемент під відкритим небом на вулиці читаючих дітей”;

“Несумні канікули з книгою” ,літній читай-бум в рамках програми літніх читань “Абонемент під
відкритим небом на вулиці читаючих дітей”;

“Ерудит біля книжкової полиці”, iнтелектуальний спринт в рамках програми літніх читань
“Абонемент під відкритим небом на вулиці читаючих дітей”;

“Спорт-релакс в бібліотеці”, оpen-air циклу заходів “Граючи, вчимося читати”;

“Веселися, грай і книжечки читай”, бібліо-пікнік в рамках циклу заходів “Граючи, вчимося читати”.

Голосні читання:

“Новинки дитячої літератури, які не можна проґавити!”, літні читання в рамках циклу заходів
“Граючи, вчимося читати”;

Голосні читання книги “Князі України”, до 1030-річчя хрещення Київської Русі.

Інформаційно-просвітницьки години та бесіди:

Магія Купальської ночі”, інформ-хвилинка в рамках програми літніх читань “Абонемент під
відкритим небом на вулиці читаючих дітей”;

Цикл бесід на тему: “ Діти та Інтернет. Безпека не гарантована!”.

“Кібер-безпека”;

“Он-лайн хижаки”;

“Інтернет шахрайство”;

“Кібер-хуліганство”.

Книжкові виставки, огляди літератури, тематичні перегляди літератури)

Книжкові виставки до пам’ятних дат:

“Святині мого народу”, до 1030-річчя хрещення Київської Русі.

Тематичні книжкові виставки:

“Літо з книгою в рюкзаку”, в рамках програми літніх читань “Абонемент під відкритим небом на
вулиці читаючих дітей;

“Цілющі джерела українських традицій”, викладка літератури літнього календарного циклу
Українців. В рамках програми літніх читань “Абонемент під відкритим небом на вулиці читаючих
дітей”.

Огляди літератури:



“Ура! Новинки літератури”, огляд-анонс в рамках програми літніх читань “Абонемент під відкритим
небом на вулиці читаючих дітей”.

Засідання клубів за інтересами, бібліопроекти:

Бібліотечний клуб читання та розваг :” Сонячний промінчик на книжковій полиці”.

Навчальні заняття (тренінги, бібліотечні уроки, семінари та майстер-класи):

Тренінги:

Основи комп’ютерної грамотності – Індивідуальні заняття-консультації з внутрішньо
переміщеними особами;

“Основи роботи з програмою для створення відеороліків - Кіностудія” – індивідуальні заняття-
консультації з циклу “Наш друг і помічник – комп’ютер” для дітей, чиї батьки є учасниками АТО.

Бібліотечні уроки:

“20 хвилин із життя бібліотекаря”, бібліотечний урок в рамках програми літніх читань “Абонемент
під відкритим небом на вулиці читаючих дітей.

Майстер-класи:

Цикл майстер-класів з різноманітних технік хенд-мейд “Хенд-мейд годинки для сучасної дитинки”
в рамках циклу заходів “Граючи, вчимося читати”.


